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Voorwoord verkiezingsprogramma van de NVU voor de gemeente Arnhem.  

Op 21 maart 2018 worden verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. U, als inwoner 
van Arnhem heeft het dan voor het zeggen. Welke koers moet de gemeente varen in de 
periode van 2018 tot 2022? U kunt nu afrekenen met deze politiek!  

In dit programma legt de NVU uit wat naar haar overtuiging die richting moet zijn en wat de 
NVU met uw stem hoopt te gaan doen in de gemeenteraad en daarbuiten.  

Enkele van onze standpunten hebben misschien een landelijk karakter, maar wij zijn van 
mening dat politiek begint daar waar het ten uitvoer gebracht wordt, namelijk op regionaal 
niveau.  

Bestuurlijke Chaos in de gemeenteraad Rode SP Keizer Elfrink de kwade heerser 
Bestuurskundige Paul Frissen, nam op verzoek van de volledige gemeenteraad de 
Arnhemse bestuurscultuur onder de loep. Zijn conclusie: bij de omgangsvormen in het 
Arnhemse stadhuis worden grenzen overschreden. Er is sprake van intimidatie, schofferen 
en dedain. Rode SP Keizer Elfrink is een van de kwade heersers, hij heeft ter nauwe nood 
als wethouder een motie van wantrouwen overleeft de motie kreeg, even na middernacht, 
geen meerderheid. 17 stemden voor, 20 tegen. De oppositie in de Arnhemse raad was 
door ziekte van twee raadsleden van de ChristenUnie en de Arnhemse Ouderen Partij niet 
in de meerderheid. 

Arnhem gevaarlijke stad 
Arnhem is met zo’n 150.000 inwoners de veertiende gemeente van Nederland. De vijfde 
plaats op de lijst van gevaarlijkste steden is dan ook enigszins verrassend. Arnhem staat 
echter al jaren in de top 5, maar dit is wel de eerste keer dat het zich tussen de 
wereldsteden Amsterdam en Rotterdam heeft genesteld. Verder is het opmerkelijk te 
noemen dat Arnhem in niet één categorie echt hoog scoort ten opzichte van andere 
steden; Meer top 20 dan top 10. Over de gehele linie worden echter de meeste delicten 
(veel) vaker in Arnhem gepleegd dan landelijk gemiddeld, en dat levert Arnhem dus de vijfde 
plaats op in de lijst van gevaarlijkste steden van Nederland.  

Een pedo-vrije zone creëren 
De NVU is voorstander om veroordeelde kinderverkrachters, moordende pedofielen (zolang 
de doodstraf nog niet is opgenomen in het wetboek van strafrecht), nadat deze hun straf te 
hebben uitgezeten, niet meer te laten terugkeren in hun eigen wijken. Een optie is om ‘aso’- 
container woningen zoals een aantal nu opgesteld staan bij de Rijnhal in Arnhem, 
beschikbaar te maken voor deze lieden. Wij willen een pedo-vrije zone creëren voor de 
bescherming en veiligheid van onze kinderen.  

Legaliseren van koffieshops 
Inkoop van de softdrugs voor de koffieshophouders binnen het gedoogbeleid, laten 
gebeuren door legale wiet boerderijen die toezien op een verlaging van de THC en een 
goede kwaliteit van het product. Btw, accijnzen en belasting heffen op de legale in- en 
verkoop. Geschatte inkomst op jaarbasis voor de schatkist ligt hierop ongeveer 2 miljard 
euro per jaar. Verder een waarschuwing op de verpakking, dat blowen 20 maal schadelijker 
is dan een sigaret. En een voorlichtingscampagne starten over de schadelijke gevolgen van 
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blowen. Dit nieuwe kabinet geeft een aantal gemeentes ruimte voor dit experiment, volgens 
ons een kans voor de gemeente Arnhem om dit te gaan realiseren. Teveel is het openbaar 
ministerie (OM) bezig met softdrugs gerelateerde zaken, na de legalisatie ervan zal dit 
aanzienlijk afnemen. Wij willen zoveel als mogelijk de koffieshops concentreren in het 
centrum en uit de wijken. 

Gevoel van onveiligheid 
Het gevoel van onveiligheid in Arnhem is uiteraard niet iets waar wij trots op moeten zijn. 
Wij willen meer cameratoezicht op onveilige plaatsen en plaatsen die daarvoor in 
aanmerking komen. Ook willen we meer blauw op straat, wijkagenten in de wijk i.p.v. achter 
het bureau. Het openbaar vervoer in Arnhem moet weer veilig worden voor chauffeurs en 
reizigers. Arnhem moet weer leefbaar worden voor iedereen en niet zoals nu het geval is, 
dat mensen uit angst niet meer op straat durven komen vanwege de toenemende 
criminaliteit en agressie! Het gebruik van alcohol in het openbaar niet gedogen maar 
handhaven. Dit bijvoorbeeld in het park bij Musis Sacrum en op het Marktplein op de 
Geitenkamp voor de COOP waar iedere dag een “groep alcoholisten” in het openbaar 
alcohol gebruiken en hierdoor voor overlast zorgen. De politie de bevoegdheid geven om in 
bepaalde gebieden preventief te fouilleren, om zo de criminaliteit effectief te bestrijden. 
Bedelverbod voor alle klaplopers die in de binnenstad en bij allerlei supermarkten staan te 
schooien om geld.  

Voedselbanken - armoedebestrijding  
Het is een schande dat in een rijk land als Nederland mensen terecht moeten bij de 
voedselbanken, in Arnhem zijn dit er 2261. Het initiatief op zich is natuurlijk prima om 
mensen die financieel krap zitten zo tegemoet te komen, maar we moeten ons als land en 
volk diep schamen dat het zover heeft moeten komen. Wij geven nog steeds miljarden uit 
aan ontwikkelingshulp terwijl onze eigen bevolking noodhulp van voedsel moet hebben 
omdat ze het anders niet redden. Wij willen direct deze gezinnen hulp aan te bieden. 
Wanneer er gevallen zijn van betalingsproblemen door schuldeisers, dit aan te gaan pakken 
en financieel te begeleiden. In plaats van uitgeprocedeerde asielzoekers nog opvang aan te 
bieden (zoals Arnhem doet door noodopvang), kan het geld beter gespendeerd worden aan 
deze groep Arnhemmers. Door mensen perspectief te bieden op werk en verbetering van 
hun leefsituatie is het afglijden naar criminaliteit te voorkomen.  

Arnhemmers met bijstandsuitkering 
In de gemeente Arnhem ontvangen 7440 mensen een bijstandsuitkering. Dat is 4,9% van 
alle inwoners en meer dan gemiddeld in Nederland. Het hoogste aandeel 
bijstandsuitkeringen in Nederland telt de gemeente Rotterdam (6,6% van de inwoners). Het 
aantal bijstandsuitkeringen in Nederland nam tussen 2011 en 2015 gemiddeld met 20 
procent toe. In Arnhem is het aantal uitkeringen tussen 2011 en 2015 met 25% 
toegenomen. 
 
CBS: Toename aantal bijstandsgerechtigden door instroom niet-westerse migranten 
Ex-asielzoekers met verblijfsvergunning stuwen de cijfers op. Veel meer mensen die hun 
pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt, kregen het afgelopen jaar een bijstandsuitkering. 
Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerde. 
Volgens de gegevens van het CBS komt dat doordat meer personen met een niet-westerse 
migratieachtergrond in de bijstand zijn beland. De volks vervanging politiek uit Den Haag 
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begint ook hier in Arnhem zijn vruchten af te werpen. Iedere Arnhemse wijk in een of 
meerdere straten Syrische, Irakese of Eritrese asielzoekers gekregen. 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2123513/Hoeveel-mensen-zijn-er-in-uw-regio-
afhankelijk-van-de-Voedselbank 

https://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/geld/bijstand/gelderland/arnhem///bijstand-
arnhem 

https://www.volkskrant.nl/economie/cbs-toename-aantal-bijstandsgerechtigden-door-
instroom-niet-westerse-migranten~a4514322/ 

 

Arbeid adelt & Gelukzoekers gaan iets doen voor de stad die hun opvangtMensen met 
een bijstandsuitkering moeten gewezen worden op hun rechten, maar tevens ook op hun 
plichten. Bijvoorbeeld verplicht te solliciteren of werk te accepteren onder hun niveau. En 
eventueel verplicht vrijwilligerswerk te doen bijvoorbeeld bij ouderen. Sterker nog gemeente 
Arnhem moet bijstandsgerechtigde verplichten om voor minimaal 20 uur werk te 
accepteren. Dit in het kader voor wat hoort wat, de tijd van hand ophouden en er niets voor 
terugdoen is totaal voorbij. Bij de nieuwe “gelukzoekers” ofwel in de systeempers genoemd 
asielzoekers met verblijfsvergunning voor deze personen geld de eis dat zij razendsnel de 
Nederlandse taal meester moeten worden.  Asielzoekers in afwachting van een status gaan 
de parken, pleinen en straten in Arnhem extra onderhouden en met een bezem in de hand. 
En het is goed voor hun dagbesteding en wij Arnhemmers zien dat ze iets terugdoen voor 
het gastland waar ze “tijdelijk” worden opgevangen. Beter dan de hele dag zich vervelend 
rondhangen in een AZC wat weer een uitnodiging is voor allerlei dingen die we liever niet 
willen hebben.  

Hier praat men Nederlands klaar! 
De nieuwkomers moeten een contract ondertekenen waarin staat dat zij zoveel als mogelijk 
Nederlands praten. Het is een van de grootste ergernissen van de Arnhemmers dat al die 
“vreemdelingen” in hun eigen taal onderling communiceren. Hier praat men Nederlands 
klaar! In principe zouden we de gemeentewet zo moeten aanpassen dat Nederlands 
verplicht is op straat, zo niet men beboet kan worden (uitgezonderd uiteraard toeristen). 

Geen minder, maar meer verkiezingsprogramma 
Wij als partij hebben de moeite genomen om een verkiezingsprogramma van ruim 18 
pagina’s te presenteren. Het schofferen van de kiezers van een partij om aan te komen met 
een A4tje bij de kiezers is de politiek op zijn kop.  
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De visie van de NVU  

Sociale voorzieningen  

Iedereen heeft last gehad van de economische crisis ten gevolge van het casinokapitalisme. 
Wij willen een Staat scheppen die mensen verzorgt van de wieg tot het graf. Het huidig 
stelsel heeft tot gevolg dat mensen die het niet meer kunnen betalen gaan bezuinigen op de 
zorg, wat resulteert in een slechtere gezondheid voor deze groep. Voor alle zwervers en 
daklozen moet onmiddellijk woonruimte ter beschikking gesteld worden om deze mensen 
onderdak te verschaffen. Het visitekaartje van onze Staat zal zijn dat iedere volksgenoot zich 
hierin thuis voelt. Drugsverslaafden worden allemaal verplicht om af te kicken en worden 
geholpen aan arbeid en onderdak. Voor gezinnen met een groot aantal kinderen zullen wij 
extra financiële premies in het leven roepen. Ouders van zulke grote gezinnen zullen dan 
ook een aanzienlijk belastingvoordeel ontvangen. Onze Staat zal er een zijn die geheel in 
dienst staat van ons volk! En niet van een volk dat in dienst is van een Staat! Alle mensen die 
geen inkomen door werk ontvangen zullen voor de volksgemeenschap moeten gaan werken. 
Niemand ontvangt meer geld zonder daarvoor iets terug te doen voor de 
volksgemeenschap. Mensen die door ziekte of handicap geen werk kunnen verrichten zijn 
hiervan uitgesloten. Er zal uiteraard per persoon worden bekeken of men lichte arbeid kan 
verrichten. De onbeschofte manier van behandeling door sommige ambtenaren in 
gemeentehuizen en andere overheidsinstellingen zal genadeloos aangepakt worden. Iedere 
ambtenaar die betrapt wordt bij het schofferen van een klant en misbruik maakt van zijn of 
haar machtspositie, wacht bij bewezen vergrijp onmiddellijk ontslag. De Staat zal garant 
staan dat iedereen werk heeft! Niemand zal meer zomaar een bijstandsuitkering ontvangen, 
hij of zij moet er iets voor doen. Iedere gemeente kan vervolgens bekijken hoe zij dit kan 
realiseren. Het wordt een plicht om, wanneer iemand een bijstandsuitkering ontvangt, 
daarvoor iets terug te doen voor de maatschappij. Mensen die al vrijwilligerswerk doen zijn 
hiervan gedeeltelijk vrijgesteld. Leerlingen op school zullen na het voltooien van hun opleiding 
meteen vervolgopleiding aangeboden gaan krijgen bij het bedrijfsleven. De Staat zal een 
aantal bedrijven wederom nationaliseren. Hierbij valt te denken aan de Nutssector, de 
Nederlandse Spoorwegen en de gezondheidszorg. De economische recessie is mede het 
gevolg door de oorzaken van het casinokapitalisme: gokken met geld! Bankiers die zich 
eigen teveel hebben verrijkt over de ruggen van anderen. Vooral in de Verenigde Staten 
heeft dit nu voor ons ernstige economische gevolgen gehad.  

Leerinstellingen  

Het egoïstische alleen maar aan jezelf denken zal veranderen in een instelling waarbij de 
belangen van het individu ondergeschikt zijn aan die van het volk. Vanaf de eerste 
leerinstellingen zullen kinderen deze opvoeding gaan meekrijgen in onze Staat. Liefde voor 
ons volk en vaderland zal bijgebracht worden. Dit om zo de liefde tot ons vaderland te 
versterken en te verankeren. Zoals in meerdere Europese landen wordt de schooljeugd 
geüniformeerd (zie Engeland) en zal zij vertrouwd worden gemaakt met schooldiscipline. Om 
de hogere graad van ontwikkeling binnen het bereik van iedere bekwame en ijverige 
Nederlander te brengen en hem of haar in staat te stellen leidende posities te kunnen 
innemen, moet de Staat maatregelen nemen om ons gehele opvoedingssysteem te 
ontwikkelen en uit te breiden. De programma's van alle onderwijsinstanties moeten 
rekening houden met de eisen van het praktische leven. De scholen moeten er op gericht 
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zijn goede volksgenoten van hun leerlingen te maken vanaf het ogenblik dat deze in staat zijn 
het begrip Staat te bevatten. Ook eisen wij dat bijzonder begaafde kinderen van arme 
ouders, van welk bedrijf of beroep ook, op staatskosten volledig zullen worden opgeleid. 
Kinderen zullen op school iedere dag een 1 1⁄2 uur verplicht lichamelijke opvoeding krijgen 
om zo een goede gezondheid te bevorderen. Het schoolstelsel gaat geheel op de schop, 4 
dagen in de week bezoekt men de staatsschool en de 5e dag (vrijdags) kan men een 
religieuze school naar keuze volgen. Bijvoorbeeld een christelijke, joodse, islamitische of 
hindoeïstische school. Op de staatsschool is iedere vorm van geloof uitdraging verboden, 
van christenkruis tot keppeltje, tulband of hoofddoek. Deze staatsschool gaat verankerd 
worden in de Grondwet zodat iedereen die leerplichtig is, van 4 tot maximaal 18 jaar in 
Nederland daar gratis onderwijs geniet. De ouders kunnen zelf bepalen naar welke school, 
al dan niet religieus, zij hun kinderen sturen op de 5e schooldag. Op de religieuze scholen 
wordt uitsluitend in het Nederlands onderwijs gegeven, wij leven immers in Nederland. De 
onderwijsinspectie zal hier streng op toezien, ook op het niet uitdragen van een 
geloofsuiting op staatsscholen. Dit om de veiligheid op de scholen te garanderen. De 
religieuze scholen zullen allemaal vanuit de Staat hetzelfde budget krijgen om hun 
onderwijsvorm te kunnen financieren. Op de staatsscholen zullen de leerlingen uitsluitend 
schooluniformen dragen. Dit schooluniform zal door de Staat beschikbaar gesteld worden. 
Hierdoor worden leerlingen niet meer gepest op school omdat ze er niet bij horen vanwege 
hun kledij of schoenen. Vaak worden kinderen van ouders met een gering inkomen hiervan 
de dupe.  

Update: 22-12-2017.  
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Behoud van eigen taal, cultuur en identiteit 

• Geen nieuwe moskee in Arnhemse wijken, geen ruimte voor cultuurvreemde 
gebedsruimtes. We hebben er al genoeg! Begin maken met de-islamiseren van 
Arnhem! Laat de “verlichting” van de Islam maar beginnen! 
 

• Het zingen van het Nederlandse volkslied op de Arnhemse scholen om de kinderen 
meer nationale trots te geven en het hijsen van de Nederlandse vlag bij de scholen 
(wat nu landelijk beleid geworden is door de regering VVD, CDA, D66 en 
ChristenUnie) NVU-standpunt is nu regeringsbeleid geworden 
 

• Nederlandse avonden organiseren in de verschillende wijkgebouwen die onze stad 
rijk is, Nederlandse talige muziek, met lekkere bitterballen, stukjes kaas en ham in 
het kader wij houden van ons land, taal, volk, cultuur en tradities 
 

• Verbieden van Engelstalige reclame in Arnhem op bijvoorbeeld bushalte hokjes  
 

• Gemeentelijk drukwerk alleen nog in de Nederlandse taal  
 

• Reclamedrukwerk in de bushalte hokjes (abri’s) alleen nog in het Nederlands  
 

• Invoering van een schooluniform zoals gebruikelijk is in Engeland en de VS, zodat er 
geen concurrentie gevoerd gaat worden bij de kinderen onderling door gewenste 
merkkleding wat niet iedereen kan betalen.  
 

• Geen bijstandsuitkering voor mensen die uit “religieuze” gronden weigeren onze 
omgangsvormen en fatsoensregels na te leven zoals handen schudden en voor 
mensen die gezicht bedekkende kleding dragen zoals een boerka of een nikab. Of  
Jihadstrijders die in het buitenland (Syrië, Irak, Libië̈) vechten 
  

• Op scholen, schoolpleinen en gemeentelijke instellingen wordt alleen Nederlands ge- 
sproken, ook door de ouders die hun kinderen daar brengen 
  

• Hoofddoekjes, petjes, tulbanden, keppeltjes of andere hoofddeksels zijn niet 
toegestaan bij openbare scholen – idem voor het personeel wat werkt bij 
gemeentelijke instellingen, brandweer, ziekenhuis en /of politie 
  

• Sinterklaasfeest blijft zoals wij dit als land en volk jarenlang doen, met zwarte Piet en 
Sinterklaas! Wij schamen ons niet voor zwarte Piet!  
 

• Burgemeester en Wethouders mogen enkel de Nederlandse nationaliteit hebben 
 

• Nederlanders hebben voorrang op het krijgen van huurwoningen wij schaffen de  
bevoorrechte positie af van gelukzoekers die meteen bij het binnenkomen van het 
land van melk en honing een huurwoning krijgen 
 

• Het verbieden van opschriften in een buitenlandse taal op supermarkten, 
restaurants, groentewinkels enz. Hier spreekt en schrijft men Nederlands! 
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Vreemdelingenbeleid & Integratie  

• Absolute asielzoekerstop in Arnhem, wij hebben al voldoende asielzoekers 
opgenomen dus geen nieuw asielzoekerscentrum in de gemeente Arnhem, sluiting 
van alle AZC’s! Begin maken van remigratie naar de veilige thuislanden (land van 
herkomst) 
 

• Geen noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, deze dienen ge- woon 
onmiddellijk ons land te verlaten. Sluiting van bed, bad en brood opvang op de 
Spoorwegstraat, achter de mediamarkt 
 

• Illegale vreemdelingen actief opsporen en verwijderen uit de gemeente Arnhem  
 

• Afschaffen stemrecht voor niet Nederlanders tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen  
 

• Vanuit de gemeente Arnhem het Rijk voorstellen om remigratiesubsidie te 
verhogen! Met als ultieme bonus inleveren en vrijwillig afstand doen van het 
Nederlands paspoort bij de dubbele nationaliteit  
 

• Geen gemeentelijke subsidie aan etnische minderheden en /of organisaties, of 
organisaties zoals Rio aan de Rijn – vanwege o.a. dodelijke schietpartijen  
 

• Belhuizen en koffiehuizen (bijvoorbeeld in de Steenstraat) waar overlast veroorzaakt 
wordt, direct sluiten  
 

• Mandelabrug omdopen Koning Willem Alexander brug! Wij willen geen brugnaam 
hebben die refereert aan een voormalig communistische terrorist  
 

• Geen vergunning verlenen aan zogenaamde “Polen Hotels”  
 

• Intensief monitoren van (ex) - Jihadstrijders (“Arnhemse” Syrië en Irak strijders 
bijvoorbeeld), beste is deze personen uitleveren aan de landen waar zij hun vreselijke 
misdaden hebben begaan zodat zij daar hun straf kunnen uitzitten 
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Criminaliteit & Veiligheid  

• Junks die systematisch overlast veroorzaken verplicht laten opnemen en 
behandelen in afkickklinieken. Daarna eerst verplicht twee jaar laten wonen in Aso 
containers zodat ze daar kunnen laten zien, dat ze weer in een normaal huurhuis 
kunnen wonen. Of voor deze lieden een oude kazerne regelen waar ze orde, tucht en 
discipline worden bijgebracht 
 

• Bouwen van meer Aso containers in Arnhem, in de omgeving van de Rijnhal 
  

• Zerotolerance beleid tegen alle vormen van criminaliteit en overlast  
 

• Meer politiehulp aan winkeliers in de strijd tegen de overlast die criminelen 
veroorzaken in hun winkels: speciaal politieteam in het leven roepen voor hulp bij 
winkeldiefstal en opsporing van deze daders 
 

• Hangjongeren met harde hand verwijderen uit de winkelcentra en dergelijke  
 

• Op buslijnen waar veel overlast en /of criminaliteit wordt veroorzaakt weer een 
conducteur om de veiligheid in de bussen te laten terugkeren  
 

• Hard aanpakken van huisjesmelkers, huurwoningen betaalbaar en leefbaar maken 
voor iedereen  
 

• Veroordeelde kinderverkrachters en moordende pedofielen (omdat deze nog niet ter 
dood kunnen worden veroordeeld) nooit meer terug laten keren in de wijken waar 
hun slachtoffertjes wonen. Een pedovrije zone creëren voor kinderen  
 

• Veroordeelde kinderverkrachters en moordende pedofielen nooit meer bepaalde 
kindvriendelijke beroepen laten uitoefenen en ze mogen nooit meer terugkeren in de 
wijken waar hun slachtoffers wonen 
 

• Inkoop van de softdrugs voor de koffieshophouders binnen het gedoogbeleid, laten 
gebeuren door legale wiet boerderijen die toezien op een verlaging van de THC en 
een goede kwaliteit van het product. Btw, accijnzen en belasting heffen op de legale 
in en verkoop. Geschatte inkomst op jaarbasis voor de schatkist ligt hierop ongeveer 
2 miljard euro per jaar. Verder een waarschuwing op de verpakking, dat blowen 20 
maal schadelijker is dan een sigaret en een voorlichtingscampagne starten over de 
schadelijke gevolgen van blowen. Ook nu is er gekeken door dit kabinet naar dit NVU-
standpunt en is er inmiddels begonnen met de proef in enkele gemeentes om legaal 
wiet te kweken. Koffieshops zoveel als mogelijk concentreren in het centrum en uit 
de woonwijken houden. Koffieshops waar harddrugs word verhandeld direct sluiten 
 

• Het dragen van capuchons of andere gezicht bedekkende kledij verbieden in winkels 
en aan te wijzen winkelgebied. Dit om makkelijker winkeldieven te herkennen na 
diefstal, om zo de winkeliers tegemoet te komen  
 

• Veroordeelde Arnhemse criminelen (voor kleine vergrijpen) inzetten door middel van 
taakstraffen via de reclassering bij onderhoud van parken, rivieroevers e.a. nog na- 
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der te benoemen projecten. Werken voor de volksgemeenschap door het verrichten 
van arbeid is effectiever dan het veel duurder opsluiten van de criminelen  
 

• Meer cameratoezicht op onveilige plaatsen, het liefst 4K camerasysteem die goed 
uit te lezen zijn. Zodat dit de opsporing en pakkans van de daders vergroot.  
 

• Een specifieke aanpak van jeugdprostitutie en loverboys  
 

• Harde aanpak van diegenen die geweld gebruiken tegen overheidsambtenaren  
 

• Geweldplegers in het uitgaanscentrum meer “Korenmarkt” verboden opleggen  

• Toezichthandhavers verhogen van 12 naar 40 Nijmegen heeft er maar liefst 52, ter 
ondersteuning /versterking van de politie  

• Bedelverbod voor alle klaplopers die in de binnenstad en bij allerlei supermarkten 
staan te schooien om geld  

• Consequent volgen van veelplegers die uit de gevangenis komen. Wanneer geen 
verbetering optreedt deze veelplegers plaatsen in een strafinrichting van 
stelselmatige daders  
 

• Frequente en proactieve prostitutiecontrole, niet alleen van de reguliere 
seksinrichtingen, maar ook van de escortsector. Het effectief tegengaan van 
vrouwenhandel en gedwongen illegale prostitutie  
 

• Oost-Europese criminelen, klaplopers & zwervers altijd terugsturen naar het land 
van herkomst. Het regelrecht opjagen van deze ongewenste lieden die overlast 
veroorzaken 
 

• Het gebruik van alcohol in het openbaar niet gedogen. Dit bijvoorbeeld in het park bij 
Musis Sacrum en op het Marktplein op de Geitenkamp voor de COOP waar iedere 
dag een “groep alcoholisten” in het openbaar alcohol gebruiken en hierdoor voor 
overlast zorgen. Om deze plaatsen zou extra cameratoezicht wenselijk zijn. Dit 
alcohol gebruik komt behoorlijk agressief over voor passanten 
 

• De politie de bevoegdheid geven om in bepaalde gebieden preventief te fouilleren, 
om zo de criminaliteit effectief te bestrijden  
 

• Sluiting van de tippelzone aan de Oude Veerweg 
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Sociale Zaken 

• Beter onderhoud aan speeltuinen en zwembaden, goed onderhoud aan bijvoorbeeld 
zwembad Valkenhuizen en de Koppel 
 

• Meer geld voor de zorg en onderhoud van kinderboerderijen, vaak is dit een van de 
weinige oases van rust voor moeders en vaders met kinderen  
 

• Tweemaal per jaar op bijvoorbeeld een woensdagmiddag voor Arnhemmers die 
leven van een bijstandsuitkering, een gratis toegangskaart voor de Burgers Zoo en 
het Openlucht Museum in combinatie met de Gelre Pas wat al een uitstekend 
instrument is 
 

• Bijstand voor wie het nodig heeft en stimuleren participatie. Langdurige werklozen 
“verplicht” aan het werk zetten (uitgesloten hiervan zijn mensen die vrijwilligerswerk 
verrichten of afgekeurd zijn zoals WAO’ers). Mensen met een bijstandsuitkering zijn 
verplicht om tegenprestatie tegen te gaan 
 

• Nederlandse daklozen en zwervers snel helpen bij het vinden van een woning en een 
baan of bijstandsuitkering. Buitenlandse zwervers die zorgen voor overlast snel te- 
rug laten keren naar het land van herkomst 
 

• Mensen die aanspraak maken op de voedselbank en verkeren in financiële nood, 
direct helpen bij het vinden van werk, het saneren van hun schulden en financieel  
begeleiden  
 

• Voorkomen van eenzaamheid onder ouderen d.m.v. scholieren vaker in contact te 
laten komen met ouderen en investeren in vormen van ondersteuning zoals buddy- 
zorg  
 

• Wij willen een scherpe controle op het verstrekken van de PGB gelden om fraude en 
oneigenlijk gebruik tegen te gaan  
 

• Verder uitbreiden van voedselbanken en kledingbanken voor wie dit nodig heeft 
 

• Verhoging van het aantal sociale rechercheurs om het misbruiken van 
bijstandsuitkering tegen te gaan 
 

• Meer hulp en ondersteuning van digibeten, iedereen moet in de toekomst kunnen 
omgaan met computers en dient daarbij geholpen te worden 
 

• Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding ook als lokale belastingen 
daarvoor omhoog moeten 
 

• Wij zijn tegen een experiment met Basisinkomen 
 

• Betere samenwerking met jeugdzorg voor ouders die kinderen verwaarlozen of 
mishandelen door drank, drugsmisbruik 
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Cultuur & Verkeer en Vervoer & Sport & Gezondheid & Milieu 

• Om de parkeerproblematiek en files tegen te gaan: openbaar vervoer gratis in het 
weekend en op koopavonden  
 

• Daar waar nodig meer trolleylijnen aanleggen in de gemeente Arnhem  
 

• Beter onderhoud aan de Arnhemse parken en monumenten, moeten veel schoner, 
meer prullenbakken en bankjes schoner 
 

• Een onderzoek naar de haalbaarheid van bussen die rijden op aardgas, waterstof en 
andere vormen van duurzame energie. Hierbij denken wij aan de buslijnroutes die nu 
nog niet voorzien zijn van een bovenleiding voor het trolleyvervoer  
 

• Beter sneeuwruimen bij zware sneeuwval in de wijk. In het “heuvelachtige” Arnhem 
leidt dit soms tot grote vormen van ergernis en gevaarlijke situaties waardoor  
automobilisten en fietsers haast de straat niet uitkomen  
 

• Zonnepanelen aanbrengen op daken (op de zonkant) van huurhuizen om zo 
goedkope energie op te wekken in het voordeel van de huurder. Dit i.s.m. de 
woningcorporaties! 
 

• Geen subsidie voor Mode biënnale, Sonsbeektentoonstelling of kunstenaars (d.m.v. 
atelierruimtes bijvoorbeeld). Geen euro meer voor deze linkse hobby’s. 
 

• Openbaar vervoer per fiets aanmoedigen en meer oplaadpunten voor elektrische 
fietsen en auto’s bijbouwen 
 

• Beter bestrijden en opruimen van zwerfafval  
 

• Voldoende fietsenrekken en in stand houden van de gratis bewaakte stallingen  
 

• Meer geld voor onderhoud aan wegen, fiets- en voetpaden  
 

• Gratis parkeren in de binnenstad met een max. van 2 uur, d.m.v. een parkeerschijf  
 

• Geen verhoging van de lokale belastingen! Burgers zijn al veel te vaak een melkkoe 
voor een gemeente. Dus burgers ook niet laten opdraaien voor het ophalen van 
huisafval, weg met de eigen bijdrage van 35 euro. Daarom terugkeer van het 
ophalen van het grof afval gratis om de twee maanden (6 maal per jaar) 
 

• Museum van Moderne kunst rijkt haar subsidie kwijt van de gemeente, kunst moet 
zichzelf verkopen zonder aan het subsidie infuus te liggen van de 
gemeente/overheid  
 

• Afvalcontainers moeten gratis geopend blijven worden met anonieme pas. Anders 
neemt het zwerfafval zorgelijk toe. 
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• Overlast, drugsoverlast en intimidatie bij Immerloo aanpakken bij de flats. Intimidatie 
van straatcoaches en afvalcoaches aanpakken. Een permanente politiepost bij de 
flats met wijkagent om de rust terug te laten keren. 
 

• Windmolenpark aanleggen langs de snelwegen 
 

• Meer prullenbakken voor hondenpoep 
 

• Zwembad Valkenhuizen moet openblijven voor publiek 
 

• Gratis grof afval per twee maanden laten terugkeren huis aan huis. Te veel 
Arnhemmers hebben geen auto om grofvuil afval weg te brengen naar het 
afvalstation. 
 

• Oude en vervuilende auto’s moeten uit de binnenstad worden geweerd. Schone 
lucht gaat voor alles 
 

• De gemeente moet meebetalen aan gezond eten op de basisscholen, bijvoorbeeld 
gezond fruit 
 

• Ouderen langer in huis laten wonen door aanbrengen van aanpassingen in het huis. 
Hiervoor moet de gemeente financieel bijspringen 
 

• Evenementen mogen niet de burgers extreme overlast veroorzaken. Niet te veel 
dancefestivals waardoor tot diep in de nacht geluidsoverlast voor de burgers 
plaatsvind 
 

• Verbod chemische bestrijdingsmiddelen om onkruid tegen te gaan 
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Bouwen & Wonen & Renovaties & mobiliteit 

• Opknappen van de Korenmarkt, door o.a. sloop van het filmhuis en een doorsteek te 
realiseren  
 

• Het versterken van de woonfunctie in de binnenstad, zowel door het stimuleren van 
wonen boven winkels als door het realiseren van aantrekkelijke en bereikbare 
woningen  
 

• Meer hoogbouw om groen te besparen 
 

• Lege kantoorpanden zoals voormalige ING-gebouw Velperweg ombouwen tot 
woonruimte 
 

• Afbraak blikken bioscoop, herstel oorspronkelijke bebouwing 
 

• Witte School (of wel nu genaamd de Witte Vlinder) op haar huidige locatie laten 
staan en niet laten verhuizen naar het MFC. Zonde van dit prachtige monumentale 
pand. Niet voor niets hebben we bijna 1000 handtekeningen in de wijk opgehaald 
voor behoud van deze prachtige school. En niet te vergeten de kosten van de 
heropbouw na de fatale brand in 2005. 
 

• Blauwe golven parkeerterrein 
 

• Meer reclame voor het transferium 
 

• Voormalige Rembrandtbioscoop ombouwen tot huur en koopwoningen 
 

• Ruiming van de krakers langs het spoor in Schuijtgraaf zodat grond gebruikt kan 
worden voor bebouwing 
 

• Stimuleren van aanleg van snel glasvezelnet in heel Arnhem 
 

• In Arnhem moeten meer sociale huurwoningen energie neutraal gebouwd worden 
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Burgerlijke ergernissen 

• Instellen van een gemeentelijke ombudsman die de ergernissen van de Arnhemse 
burgers kan onderzoeken. Vaak ontstaan deze ergernissen door een trage  
bureaucratie of miscommunicatie tussen een instelling en een burger  
 

• Stop de bureaucratie op het Arnhemse gemeentehuis. Klanten moeten sneller en 
efficiënter geholpen worden. Een van de veel gehoorde klachten is dat men 
telefonisch zeer moeilijk te bereiken is  
 

• Meer politie voor meer veiligheid, niet gedogen maar handhaven o.a.: inzake overlast 
gevende drank en drugsgebruikers op straat  
 

• Politie meer inzetten voor crimineel vergrijp en niet alleen parkeerbonnen schrijven  
 

• Een versnelling van afhandeling van vragen en klachten van burgers naar een  
maximale termijn van 3 weken  
 

• Een gedragscode en ambtseed voor ambtenaren  
 

• Het blijven meten van de klantvriendelijkheid en bereikbaarheid van de gemeente 
Arnhem. Waar nodig maatregelen treffen om het huidige rapportcijfer te verhogen 
  

• Een duidelijkere internetpagina van de gemeente Arnhem  
 

• Bewoners van Arnhem moeten 24 uur per dag aangifte kunnen doen op het 
politiebureau.  
 

• Huidige antirookbeleid is de doodsteek voor de horeca, einde van het rookverbod in 
de horeca. Gewoon rook cafés en niet rook cafés toestaan, dan kunnen de klanten 
zelf een keuze maken naar waar ze naar toe willen. Ook moet het mogelijk zijn voor 
cafés om weer kleine snacks te verkopen. Uiteraard moet het personeel wat daar 
komt werken dan wel akkoord willen gaan om uitsluitend in een rook café te willen 
werken. 
 

• Avond opening van het gemeentehuis 5 dagen in de week, wat een veel gehoorde 
wens is van de burgers 
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Bestuurlijke vernieuwing 

• Voor een gekozen burgemeester uit de eigen gemeente en niet een burgemeester 
importeren zoals het geval was met de oud-burgemeester Kaiser uit Doetinchem, 
Boele-Staal en helemaal over de top de extreem islamitische PvdA Nederlands-
Marokkaanse burgemeester Marcouch. Dit lijkt te veel op vriendjespolitiek en 
baantjesjagen ofwel het baantjes carrousel. Burgemeester uit onze eigen stad 
kennen onze stad ook beter en hebben ook meer binding met de stad. Zo komen we 
ook eindelijk eens af van deze banen carrousel waar vrije gekomen politieke functies 
aan elkaar worden doorgeschoven door de machthebbers in Den Haag 
 

• Geen belangenverstrengeling tussen politici en de zakenwereld. Nevenfuncties van 
Arnhemse politici dienen opgegeven te worden. Meer transparantie in de politiek  
 

• Strenger toezicht op het reilen en zeilen van de gemeenteambtenaar bijvoorbeeld bij 
declaratiegedrag, snoepreisjes en de kunstuitleen. Jaarlijkse verplichte  
transparantie van alle inkomsten en uitgaven van alle raadsleden, wethouders, 
burgemeester en korpschef  
 

• Stoppen met het laten plaatsvinden van de niet objectieve Gelderlander als gastheer 
van de lijsttrekkersdebatten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor dient 
een onafhankelijke organisator gezocht te worden. De Gelderlander is gewoon “te 
links” en ligt te veel aan het “politiek infuus” van linkse partijen. De gemeente en het 
gemeentehuis kan hiervoor in de plaats komen als alternatief. De Gelderlander is te 
rood: PvdA, SP en Groen Links. Niet objectief en demoniserend en criminaliserend 
voor partijen met een andere mening wat de Gelderlander lief is. 
 

• Vermindering van het aantal ambtenaren door een efficiëntere organisatie, minder 
bureaucratie en regels  
 

• Winkels mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn ook op zondag, het is toch al 
moeilijk genoeg om als ondernemer het hoofd boven water te houden  
 

• Afschaffen van de Arnhemse “elitaire Nieuwjaarsborrel” op kosten van de  
belastingbetaler. Dit levert 25.000 euro per keer op.  
 

• Gemeente Arnhem moet zijn schulden betalen, anders zadelen we de toekomstige 
generaties ermee op 
 

• Geen verhoging OZB 
 

• Versoepeling regels nieuwe bedrijven 
 

• Raadgevend referendum blijvend instrument om meningen van burgers te toetsen 
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Nederlandse Volks-Unie (NVU)  
026-3217539  

nvu@ziggo.nl 

www.nvu.info & www.nvu.nu  

E-mail: nvu@ziggo.nl 
Verkiezingsprogramma NVU-gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Arnhem 
http://www.nvu.nu/folder/verkiezingsprogramma2018-arnhem.pdf 
Verkiezingsfolder NVU-gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Arnhem 
http://www.nvu.nu/folder/folder-arnhem2018.pdf  

Kies voor de toekomst:  
Stem NVU! 
Lijsttrekker Constant Kusters. 

 


