Verkiezingsprogramma 2018 PARTIJ VOOR DE VRIJHEID Arnhem
Inleiding.
Met trots presenteren wij u het eerste verkiezingsprogramma van de PVV Arnhem. Wij zijn zeer
verheugd dat wij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Niet alleen zijn wij enthousiast
u na de verkiezingen te mogen vertegenwoordigen in de gemeenteraad, maar wij zijn tevens blij dat
u de mogelijkheid krijgt een ander geluid te laten horen in Arnhem. Een geluid dat staat voor
vrijheid, trots, gezond verstand en daadkracht. Een geluid tegen de islamisering van Arnhem. Uw
geluid. Daarom: “Geef de Arnhemmer zijn stem terug.”
Standpunten:
Arnhem de-islamiseren.
De islam is een totalitaire ideologie die opdraagt iedere ongelovige te bekeren, te onderwerpen of te
bestrijden. Ook in Arnhem heeft de islam helaas een vruchtbare bodem gevonden. Radicalisering
van jongeren komt hier veel voor, er zijn meerdere Syriëgangers die afkomstig zijn uit Arnhem.
Islamitisch geweld en bedreigingen richting mensen uit de lhbt-gemeenschap nemen hand over
hand toe. De PVV Arnhem wil de islamisering stoppen.Moskeeën en islamitische scholen moeten
worden gesloten. Arnhem heeft de afgelopen jaren veel immigranten opgevangen, voornamelijk
niet-westerse. Vluchtelingen kunnen en moeten in de regio worden opgevangen, dus in Arnhem
gaan de asielzoekerscentra dicht als het aan de PVV Arnhem ligt. Allochtonen dienen Nederlands te
leren. Als men zich niet aanpast aan de Nederlandse regels is Arnhem voor hen blijkbaar geen
geschikte woonplaats. Overheidsorganisaties en semioverheidsorganisaties moeten alleen in het
Nederlands communiceren.
Veiligheid.
De gemeenteraad heeft als taak de kaders en veranderopgaven van het veiligheidsbeleid op te
stellen, richting te geven en te controleren, een taak die de afgelopen jaren nauwelijks serieus
genomen is in de gemeenteraad van Arnhem. De uitvoering van politietaken laat te wensen over en
de raad kijkt er nauwelijks naar om. Veiligheid krijgt bij de PVV Arnhem wel hoge prioriteit. Extra
aandacht gaat uit naar de veiligheid van kwetsbare Nederlandse groepen in de gemeenschap zoals
onze ouderen, vrouwen en gehandicapten. Het verdrijven van intimidatie en bedreiging op de
Arnhemse straten is absolute noodzaak. Geweld verdient niets anders dan hard optreden door de
politie. De politieagenten moeten weer de baas zijn op straat en niet achter het bureau blijven. Niet
alleen meer blauw op straat, maar ook meer “lichtblauw”. De PVV Arnhem wil extra middelen
vrijmaken om meer buitengewoon opsporingsambtenaren aan te stellen. Bovendien moeten boa’s
worden uitgerust met wapenstok en pepperspray.
Openbare ruimte en leefomgeving.
Andere partijen zien de burger als “vervuiler”, maar de PVV niet. De gemeente heeft de taak om
afval aan huis op te halen en moet dit gewoon goed doen. Diftar zal ertoe leiden dat de Arnhemmer
meer geld kwijt is aan afvalverwijdering en dat de straten van Arnhem nog verder vervuilen, dus
geen diftar in Arnhem. De PVV Arnhem ziet het inzetten van afvalcoaches als betutteling en een
ineffectieve methode om Arnhem schoon te krijgen. Zwerfafval en vervuiling van de openbare
ruimte zijn grote problemen in Arnhem die door de laksheid van de huidige gemeenteraad ontstaan
zijn. Er is meer handhaving nodig waarbij strenger wordt gestraft. Het groene karakter van Arnhem
bestaat uit flora, fauna en water, niet uit windmolens en zonnepaneelvelden. Inwoners zijn terecht
trots op de parken en de natuur in de gemeente. De PVV Arnhem wil het groene karakter van de
stad beschermen en versterken. Schone goed onderhouden openbare ruimtes in de parken, in de
wijken en in de binnenstad zullen van grote waarde zijn om de hoofdstad van Gelderland weer te
laten stralen. De PVV Arnhem vindt dat leegstand dient te worden tegengegaan en dat vervallen
panden die geen toegevoegde waarde hebben voor de stad moeten worden gesloopt voordat er
nieuwbouw plaatsvindt. Arnhem is een onsamenhangende mix geworden van verpauperende

ongebruikte bouwwerken en pretentieuze architectonische complexen. De PVV Arnhem wil dat de
samenhang in de stadsbouw terugkeert.
Verkeer en vervoer.
De gemeenteraad heeft de afgelopen jaren de automobilist weggepest uit het centrum. Het aantal
parkeerplaatsen is drastisch teruggedrongen. Dat zorgt voor ernstige parkeerproblemen in de
Arnhemse binnenstad. De PVV Arnhem wil een noodoplossing voor het parkeerprobleem en een
plan om het parkeren in de binnenstad op de lange termijn gemakkelijk en goedkoop te maken en te
houden. De automobilist zou meer gewaardeerd moeten worden en parkeren in Arnhem zou een
aangename ervaring moeten zijn voor bezoekers. Werknemers in het openbaar vervoer moeten
gewoon veilig hun werk kunnen doen. Bij bedreiging of geweldpleging zal een openbaar
vervoersverbod onderdeel uitmaken van de straf. Het openbaar vervoer in en om Arnhem heeft in de
spits meer capaciteit nodig en de prijzen moeten omlaag. De trolleybussen maken deel uit van het
erfgoed van Arnhem en veroorzaken weinig geluidsoverlast. Dit is iets om te behouden.
Onderwijs en Cultuur.
Water en zwemmen zijn onlosmakelijk verbonden met Nederland. In het kader van kinderveiligheid
wil de PVV Arnhem dat de gemeente schoolzwemmen beschikbaar en verplicht maakt tot aan het
behalen van het A-diploma. In Arnhem is laaggeletterdheid onder de inwoners een groot probleem.
Als deze mensen op weg kunnen worden geholpen om beter te leren lezen en schrijven, profiteert
iedereen in de gemeente daarvan mee. Kunst en kunstopleidingen moeten zichzelf kunnen
bedruipen zonder subsidie van de Arnhemse
burger. De PVV Arnhem is tegen subsidies voor elitaire hipsterfeestjes en multiculturele
evenementen, dat geld kan de stad goed gebruiken voor het opknappen en onderhouden
van het bestaande erfgoed.
Zorg.
De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) draagt het gemeentebestuur op ernaar te streven
dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Daarbij ligt de aandacht op
ondersteuning van de mensen die niet of niet volledig zelfredzaam zijn. Ruim een derde van de
Arnhemmers voelt zich eenzaam, dit is deels te wijten aan het gebrek aan sociale cohesie. De
ouderen hebben Arnhem grotendeels opgebouwd, de PVV komt wél voor hen op. Aan hen is de
morele verplichting om de thuiszorg en dagbesteding zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarvoor
heeft Arnhem multifunctionele wijkcentra nodig in plaats van multiculturele wijkcentra. De PVV
Arnhem staat voor betere opvang daklozen. De uitvoering van het plan “Van Wijken Weten” schiet
nog ernstig tekort, met meer inzet van professionals ter ondersteuning van wijkteams gaat
zorgkwaliteit omhoog. De vele stads- en zorgboerderijen die Arnhem kent zijn een ideale manier
om mensen met een beperking een
vreugde- en zinvolle invulling van hun leven te geven. De PVV Arnhem vindt het een goed idee om
de samenwerking van de gemeente met deze instellingen uit te breiden en te versterken.
Economie.
De gemeente Arnhem heeft bijna driekwart miljard euro aan langlopende schulden, veel meer
schuld dan gemiddeld in Nederland per inwoner. Nu de rentestand laag is en het relatief goed gaat
met de economie merkt de Arnhemse burger daar niet zoveel van, maar deze schuldenlast hangt
Arnhem nu boven het hoofd. Zodra de rente stijgt of de economische groei afneemt zal de burger de
rekening gepresenteerd krijgen. De gemeenteraad mag niet de rekening voor zich uit blijven
schuiven. De PVV Arnhem wil een financieel gezond beleid met ruimte voor aflossing op de
schulden en zonder excentrieke uitspattingen.Arnhem is steevast terug te vinden in de armoede top
tien van Nederland, de werkeloosheid is hoog en de gemeentelijke lasten voor zowel burgers als
ondernemers zijn bovengemiddeld. Arnhem heeft veel lager opgeleiden zonder werk en een groot
aantal statushouders die met gratis woningen en uitkeringen worden gepamperd en vrijwel nooit aan
het werk zullen gaan. De PVV Arnhem wil het aantal werkzoekenden met een bijstandsuitkering

omlaag brengen door enerzijds effectieve begeleiding naar werk en anderzijds het aantrekkelijk
maken van de gemeente Arnhem voor bedrijven. Arnhem heeft veel economische potentie door haar
ligging, schoonheid en de nabijheid van unieke attracties zoals Koninklijke Burgers’ Zoo, het
Nederlands Openluchtmuseum en Nationaal Park De Hoge Veluwe. Om deze potentie tot bloei te
laten komen zou Arnhem zich sterker moeten richten op haar rol als verbinder tussen NoordrijnWestfalen in Duitsland en de Randstad en moeten nastreven dat de infrastructuur in en rondom
Arnhem wordt
verbeterd.
Wonen.
Zorgvuldige besluitvorming is waar het aan ontbreekt bij het huidige stadsbestuur. Het plan
“Wervende Woonmilieus” waarin het college stadsparken en groenzones wil opofferen voor
miljoenenvilla’s kwam als een totale verrassing en liet de omwonenden verbijsterd achter. Het plan
“Fluvium” om woningbouw te plegen in de nabijheid van zware industrie is op last van de
omliggende bedrijven door de Raad van State teruggefloten. Het college van burgemeester en
wethouders schoffeert de naam van het eigen coalitieakkoord “Met de stad” en daarmee de
inwoners van de gemeente Arnhem. Door het verplicht passend toewijzen, het uitsluitend toewijzen
op basis van draagkracht, dreigen er getto’s te ontstaan, waarin de sociale cohesie ver te zoeken is
en waar de oorspronkelijke vaak oudere bewoners zich een vreemde in de eigen wijk voelen. De
PVV Arnhem is tegen het voortrekken en sponsoren van statushouders bij het vinden en betrekken
van een sociale huurwoning. Deze mensen moeten zich niet vestigen in Arnhem,
maar terugkeren.
Dierenwelzijn.
De PVV Arnhem heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. Dierenmishandeling en
verwaarlozing zijn niet te tolereren. Mensen moeten vrij zijn in de keuze om vlees te eten, maar
halal slachten staat gelijk aan dierenleed. Dierenwelzijn en islam gaan niet samen. Halalslacht moet
worden verboden. Dierenopvangcentra en noodhulp in de vorm van dierenvervoer voor huisdieren
en inheemse diersoorten moeten worden bijgestaan door de
gemeentepolitiek.
Bestuur.
De huidige coalitie, of wat daarvan over is, schreef een programma dat “Met de stad” heet, maar in
de praktijk spraken de mensen op straat over “Met de rug naar de stad”. Afgetreden wethouders,
coalitiebreuken, geruzie en het niet kunnen maken van werkbare afspraken is wat er naar voren
komt over het Arnhemse gemeentebestuur. Het is zelfs zo geëscaleerd dat er een onderzoek moest
komen naar de bestuurscultuur. Niet een rapport waar de gemiddelde scholier mee naar huis durft te
komen, maar de veroorzakers ontkennen en stellen zich opnieuw verkiesbaar alsof er niets aan de
hand is. Het is kinderlijk amateurisme waar u, de burger, de dupe van bent. Zij zijn meer bezig met
hun eigen belangen dan met die van de Arnhemse kiezer. De PVV Arnhem gaat hiermee afrekenen!
De Arnhemmer verdient het respect om het besturen van de stad op een waardige manier over te
kunnen dragen. Geef de Arnhemmer zijn stem terug!
De PVV Arnhem staat voor:
- Arnhem deïslamiseren.
- Lagere lokale belastingen.
- Een stad in een prachtige veilige leefomgeving.
- Een stad met een bruisende economie.
- Een stad waar de Arnhemmers zich thuis voelen.

