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Beste CU-leden,
Al is het nog niet voorbij, we kunnen wel al stellen dat het een bewogen jaar is
voor de ChristenUnie Arnhem. Addy Plieger tijdelijk uit de running, maar is voorspoedig herstellende van haar operatie; ondertussen tijdelijk vervangen door Gerben Bosscha. Daniël Becker die de rol van fractievoorzitter invult, alsof hij nooit anders heeft gedaan. Arthur Borst die einde van dit jaar stopt met zijn noeste werk in
de steunfractie. Ab Zijlstra die zijn rol overneemt en ten slotte zeer recentelijk de
deelname aan het college, dat nu aanvangt met de benoeming van Anja Haga als
wethouder. Alle reden dus om dankbaar te zijn voor het werk dat onze ChristenUnie in Arnhem mocht en mag verrichten!
Angelo Sarabèr (voorzitter)
Arthur Borst gaat en Ab Zijlstra komt
Arthur Borst heeft aangegeven per 1 januari 2016 te stoppen met zijn werkzaamheden voor de fractie, omdat deze niet langer te combineren zijn met de taken in
zijn gezin. Arthur is jaren actief geweest in de steunfractie. Hij hield zich met name
bezig met Ruimtelijke Ordening bouwen en wonen. Heel jammer dat hij gaat stoppen, maar ook heel begrijpelijk. Beste Arthur, heel hartelijk dank voor je werk en
inzet voor de ChristenUnie!
Ab Zijlstra is benoemd als commissielid en is op 2 november 2015 beëdigd. Ab is 46
jaar en is onlangs vanwege zijn huwelijk naar Arnhem verhuisd. Ab is in de gemeente Zaanstad (150.000 inwoners) jarenlang politiek actief geweest voor de
ChristenUnie (o.a. als commissielid). Het aanbod van Ab om de fractie van de ChristenUnie in Arnhem te versterken kwam op een goed moment. Beste Ab, veel zegen
toegewenst in je werkzaamheden!
ChristenUnie strijdt tegen afschaffen uitsterfbeleid coffeeshops!
Verschillende fracties uit de Arnhemse gemeenteraad willen het uitsterfbeleid voor
coffeeshops afschaffen. Dit uitsterfbeleid houdt onder andere in dat er geen nieuwe
coffeeshops bij komen als er een sluit. SP, D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren
stellen dat het huidige beleid averechts werkt en spreken van een toename van
overlast. Er is echter helemaal geen onderzoek gedaan naar de effecten van het beleid sinds de gemeenteraad in 2009 de nota coffeeshops vaststelde. Daarnaast spreken coffeeshophouders, omwonenden, politie en politiek zeer verschillend over de
overlast die ervaren wordt. Het voorstel om het uitsterfbeleid af te schaffen hangt
van de aannames aan elkaar. De indieners geven vooral pragmatische redenen om
het uitsterfbeleid af te schaffen. Bijvoorbeeld dat het makkelijker wordt voor de coffeeshophouders en dat concentratie van overlast ermee voorkomen kan worden. De
ChristenUnie is niet onder de indruk van deze argumenten. In de wijken waar de
coffeeshops nu zijn gevestigd zijn omwonenden en wijkagenten min of meer gewend aan de coffeeshops en wat daaromtrent speelt. Er is geen enkele reden om nu
het beleid te veranderen.
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Bijkomend risico van het voorstel is dat ook het concentratiebeleid wordt losgelaten.
Oftewel, coffeeshops kunnen zich ook in andere wijken van de stad vestigen.
De ChristenUnie vind het jammer dat deze fracties niet spreken over de politieke
waarde die zij toekennen aan drugsgebruik en verkoop. Een partij die zegt op te komen voor de zwakkeren in de samenleving is in deze discussie opeens de woordvoerder voor diegenen die aan de verslaving van deze zwakkeren hun geld verdienen. En met een beroep op de vrijheid kun je moeilijk drugshandel verdedigen die
de individuele vrijheid en ontwikkeling juist schaadt.
Beëdiging Anja Haga als wethouder
Op 30 november j.l. is Anja Haga als wethouder geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering. Tevoren hield Daniël Becker hield een stevig betoog over de deelname
van de ChristenUnie aan het college en de door de ChristenUnie naar voren geschoven kandidaat wethouder.

Na het betoog werden enkele vragen gesteld vanuit de raad aan zowel Daniël Becker en als aan Anja Haga. Vervolgens werd gestemd waarbij 37 van de 38 stemmen
vóór haar benoeming stemden. Na deze stemming legde Anja Haga de eed af en
kon zij plaats nemen tussen de andere wethouders. Beste Anja, veel zegen toegewenst in je rol als wethouder!

