
Er is veel kennis en ervaring buiten het stadhuis. Kennis en ervaring van Arnhem-
mers, van bewoners in de wijken, van vrijwilligers, van ondernemers in de stad, op 
bedrijventerreinen en thuis. Van sporters, cultuurliefhebbers, onderwijskenners en 
van bezoekers van onze mooie stad. We hebben de input van jou hard nodig. Het is 
niet ‘U vraagt wij draaien’, maar wij maken optimaal gebruik van jouw kennis en  
ervaring. Daarom zijn wij veel te vinden in de stad, in de wijken, bij bedrijven en  
organisaties. Want daar gebeurt het en dat is wat we meenemen naar het stadhuis. 
Dat is waar VVD Arnhem voor staat: de politiek is er voor de stad. 

Wat kies jij 
voor Arnhem?
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Aantrekkelijke  
veilige stad
 
Alle Arnhemmers moeten zich veilig en prettig 
voelen in hun eigen wijk of straat. Dat staat onder 
druk. De VVD investeert in het verdubbelen van 
handhavers om overlast aan te pakken. We gaan 
extra geld vrijmaken voor onderhoud van straten 
en stoepen. 

Waar te hard rijden normaal lijkt te zijn, gaan we 
samen met politie en bewoners op zoek naar een 
goede aanpak.

KIES voor schonere wijken 
KIES voor meer handhavers

Werk voor iedereen
 
Te veel Arnhemmers hebben geen werk. Nog 
steeds hebben we bijna 8000 mensen met een 
bijstandsuitkering. Wij gaan ervoor zorgen dat 
meer mensen meedoen. Dat is goed voor mensen 
zelf. Mensen die werken hebben meer sociale 
contacten en meer financiële middelen om leuke 
dingen te doen. Daarbij hebben we iedereen  
hard nodig op de arbeidsmarkt de  
komende jaren. Dat betekent ook 
dat een uitkering altijd tijdelijk  
en niet vrijblijvend is. 

KIES voor meedoen

Ruimte om te ondernemen
Ondernemers moeten we zo min mogelijk lastig vallen met regeltjes. De overheid 
is er om te ondersteunen waar nodig en ruimte te geven om te ondernemen. 
Van Bedrijven Weten, de dienstverlening aan ondernemers, breiden we uit waar 
mogelijk: geen bureaucratie maar snel en op maat. Want dat is nodig voor  
de economie, het zorgt voor banen en het biedt kansen voor bijvoorbeeld 
een succesvolle energietransitie. Een duurzame toekomst is belangrijk. 
Maatregelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn voor de Arnhemmer.  

KIES voor ondernemen  
KIES voor duurzaamheidsmaatregelen,  
haalbaar en betaalbaar

Altijd een  
parkeerplek  
in de buurt
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Jeugd
Onze jeugd moet veilig en gezond  
kunnen opgroeien. Daar hoort goed  
onderwijs, goede zorg en een veilige  
buurt bij. Wanneer jongeren vastlopen door 
problemen thuis, overmatig gebruik van alcohol 
en drugs of psychische problemen zijn we daar 
met elkaar verantwoordelijk voor. Alleen samen 
met ouders, school, zorg en politie kunnen  
we ervoor zorgen dat we dit goed doen. 

Wanneer zorg nodig is moet deze dicht bij huis  
en van goede kwaliteit zijn. 

KIES voor (jeugd)zorg op maat

Financieel gezond beleid
De afgelopen periode heeft ons geleerd hoe 
belangrijk het is dat je een spaarpot hebt voor 
slechtere tijden. Daardoor konden we een aantal 
extra dingen doen om mensen te helpen.  
Dat betekent dat we, als het straks weer beter 
gaat, die spaarpot weer moeten aanvullen en dat 
we zuinig omgaan met belastinggeld. Door de 
VVD is de OZB de afgelopen vier jaar bevroren, 
zodat we weer een beetje op een normaal niveau 
terecht zijn gekomen.  
En dat willen we zo  
houden. Dus we  
verhogen de  
OZB niet. 

KIES voor lage lasten

Wonen
Om betaalbaar wonen voor iedereen dichterbij 
te brengen, moet de doorstroming beter.  
We gaan bouwen wat nodig is, bijvoorbeeld 
woningen voor senioren in hun eigen wijk.  
Het tekort aan woningen is niet simpel op te 
lossen, zeker niet als we allemaal regeltjes 
verzinnen waardoor het lastiger wordt om te 
bouwen. De enige oplossing voor een tekort aan 
huizen is bouwen. Dat vraagt ook om keuzes 
maken. Wat de VVD betreft bouwen we vooral in 
bebouwd gebied en zo min mogelijk ten koste  
van ons groen. Zo blijven we de  
groene aantrekkelijke stad. 

KIES voor bouwen  

Opvang vluchtelingen
In Arnhem vangen we  
mensen op die vluchten  
voor geweld en oorlog.  
We zorgen ervoor  
dat die verantwoordelijkheid  
niet alleen door Arnhem gedragen wordt,  
maar ook door de regio.  Met de wijk waar opvang 
plaats vindt, maken we duidelijke afspraken over 
de duur van de opvang. Deze afspraken komen 
we ook na. 

KIES voor afspraak is afspraak 
KIES voor een betrouwbare overheid

arnhem.vvd.nl

Herdenken en  
vieren van vrijheid
In Arnhem wordt de slag om Arnhem herdacht 
door onder andere de Airborne herdenking, de 
Bridge to Liberation. Wij vinden de aandacht 
voor deze herdenkingen en het vieren van onze 
vrijheid belangrijk. We willen daarvoor extra geld 
vrijmaken, zodat Arnhemmers en bezoekers, ook 
door het jaar heen, kennis kunnen maken met 
onze rijke geschiedenis. 

KIES voor meer aandacht  
voor herdenken


