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Kies voor de toekomst: Stem NVU!  
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Ruim 200 bewoners van de Geitenkamp bezigde in Arnhem op 3 juni 2019 ferme taal tegenover 
Stichting OnderDak en de gemeente. Ze zijn tegen de opvang van zorgmijders in de Paasbergflat, 
Constant Kusters was de organisator van dit protest als bezorgde vader.

NLRUBV
Stempel
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 Arnhem, is een prachtige stad om in te wonen en om te leven. Met mooie 
stadsmonumenten, levendige horeca en prachtige natuurparken. Kenmerkend zijn de trolly 
lijnen en de gezellige volkswijken. Met de kleinschaligheid van het oosten maar ook zeker 
met de grootstedelijke problemen uit de randstad. Een gemeenteraad en een college van 
B&W die zich wanen te leven in een politiek Den Haag en zich ook navenant gedragen. Vele 
coalities zijn de afgelopen jaren al gesneuveld mede veroorzaakt door de meer landelijk 
gevestigde partijen die denken zich te moeten profileren in plaats van oog te blijven houden 
voor Arnhem en de Ernemmers. 
Maar ons gaat het om U, de Arnhemse burger die hierdoor in de kou staat. Die tradities 
“vermoord” ziet worden, door bijvoorbeeld geen zwarte Piet meer bij de intochten van 
Sinterklaas in Arnhem. Vuurwerkverboden, doordravende politieke correctheid zoals de 
hele WOKE, BLM en gender gekte. 

Wijken verder ziet verloederen door slecht onderhoud, weinig politietoezicht en handhaving, 
volstoppen van woningen met mensen met rugzakjes en statushouders. Om nog maar niet 
te spreken over het hele afvalinzamelingsdebacle. 

Rijke wijken zoals Schaarsbergen, Hoogkamp en Gulden Bodem worden nagenoeg 
gevrijwaard van deze problemen, er staat een onzichtbare ijzeren gordijn omheen 
geplaatst.  

Door het gebrek van goedkope sociale huurwoningen krijgt men dit soort problemen in 
deze wijken niet. En het Arnhemse college van B&W beschermt heilig deze woongebieden 
en vrijwaren deze wijken van dit soort problematiek. Daarom pleiten wij voor de bouw van 
goedkope sociale huurwoningen in deze wijken en flats! Ook deze wijken mogen de 
ongemakken voelen van de multiculturele samenleving. 

De NVU is er voor u, voor de Nederlander(s), die weer voorrang moet krijgen met het 
krijgen van een goedkope sociale huurwoning en niet de statushouders. Wij eisen sluiting 
van alle AZC ‘s in Arnhem en ook het drijvende AZC-hotel mag wegvaren.  

Wij zijn tegen de horizonvervuilende windmolens, deze moordenaars van duizenden vogels 
willen wij niet op Arnhemse bodem. Wel pleiten wij voor zonnepanelen op meer daken van 
huizen en panden, maar geen zonneweiden! Wij zijn tegen van het gas af! Dit mag alleen 
gebeuren wanneer de overstap er meteen komt naar waterstof of kernenergie. En sluiting 
van de biomassacentrale op de Kleefse waard, die alleen maar kankerverwekkende stoffen 
uitstoot. 

 De NVU wil de buurthuizen een centrale rol teruggeven in de wijk, voor jong en oud een zorg 
en leefstijlcentrum waar iedereen terecht, voor advies maar ook voor een praatje en een 
kop koffie. Vanaf 1971 zijn we er voor onze mensen! Daarom onze duidelijke begrijpbare 
slogaonze mensen eerst! Ofwel Baas in eigen land! 
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Gevoel van onveiligheid – meer politie blauw op straat -
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, op straat  
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 meer handhaving en controle hierop. Dit bijvoorbeeld in het park bij Musis  
Sacrum. De politie de bevoegdheid geven om in bepaalde gebieden preventief te fouilleren,  
bijvoorbeeld in parken, om zo de criminaliteit effectief te bestrijden. Bedelverbod voor alle  
klaplopers die in de binnenstad en bij allerlei supermarkten staan te schooien om geld.  

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  
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 en uit te breiden voor nieuwe klanten. Wij willen een  
pedo-vrije zone creëren voor de bescherming en veiligheid van onze kinderen. We richten  
hier ook een extra politiewijkpost in, met cameratoezicht.  

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  
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. 

Sluiting van alle AZC’s & illegale criminele vastzetten en uitzetten 
AZC’s zijn vaak broedplaatsen van criminaliteit daarom pleiten wij ook voor sluiting van alle  
AZC’s in Arnhem, inclusief het wegslepen van de luxe passagierschip waar nu weer  
gelukzoekers op worden gehuisvest. Daarnaast het actief opsporen vastzetten en uitzetten  
van illegale criminele vreemdelingen. Illegaal is crimineel, hand in hand terug naar eigen  
land! 0 gelukzoekers meer opvangen in de gemeente Arnhem, vol = vol!  
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inrichtingen. 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. Maar geen 
nieuwe opvang van deze “rugzakje” zoals stichting Onderdak poogde in de Paasbergflat in 
de wijk de Paasberg. 

• Bouwen van meer Aso containers in Arnhem, in de omgeving van de Rijnhal in de wijk 
Malburgen. 
 
• Zerotolerance beleid tegen alle vormen van criminaliteit en overlast zoals: Hangjongeren 
met harde hand verwijderen uit de winkelcentra & Geweldplegers in het uitgaanscentrum 
meer “Korenmarkt” verboden opleggen & Bedelverbod in de hele gemeente Arnhem. 
 
• Meer politiehulp aan winkeliers in de strijd tegen de overlast die criminelen veroorzaken in 
de winkels: speciaal politieteam in het leven roepen voor hulp bij winkeldiefstal en opsporing 
van deze daders. Vooral in op winkelcentrum Kronenburg, winkelcentrum Presikhaaf en in 
de binnenstad is hier behoefte aan. 
 
• Op buslijnen waar veel overlast en /of criminaliteit wordt veroorzaakt weer een 
conducteur om de veiligheid in de bussen te laten terugkeren. 
 
• Het dragen van capuchons of andere gezicht bedekkende kledij verbieden in winkelcentra 
aan te wijzen winkelgebied. Dit om makkelijker winkeldieven te herkennen na een diefstal, 
om zo de winkeliers tegemoet te komen. Deze personen dienen ook niet te worden 
toegelaten in een winkelgebied. 
 
• Veroordeelde Arnhemse criminelen (voor kleine vergrijpen) inzetten door middel van 
taakstraffen via de reclassering bij onderhoud van parken, rivieroevers e.a. nog nader 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 of 8K camerasysteem die goed 
uit te lezen zijn. Zodat dit de opsporing en pakkans van de daders vergroot. 
 
• Een specifieke aanpak van seks ting, jeugdprostitutie en loverboys, door informatie van 
bureau halt op de middelbare scholen. 
 
• Harde aanpak van diegenen die geweld gebruiken tegen overheidsambtenaren 
 
• Toezichthandhavers verhogen, ter ondersteuning /versterking van de politie, die inzetten 
als een soort “verkeerspolitie” wat veel aandacht en tijd vraagt van de normale politie.  
Omscholen zodat te dit takenpakket kunnen overnemen.  

• Consequent volgen van veelplegers die uit de gevangenis komen. Wanneer geen  
verbetering optreedt deze veelplegers plaatsen in een strafinrichting van stelselmatige  
daders. Burgemeester dient de bewoners te informeren wanneer er een zedendelinquent  
komt wonen in hun buurt. 
 
 

• Junks en “rugzakje mensen met psychische problemen) die systematisch overlast  
veroorzaken verplicht laten opnemen en behandelen in afkickklinieken of psychiatrische 
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• Oost-Europese criminelen, klaplopers & zwervers altijd terugsturen naar het land van 
herkomst. Het regelrecht opjagen van deze ongewenste lieden die overlast veroorzaken. Af 
en toe een bus vol laten terugkeren naar het land van herkomst is goedkoper dan dat deze 
Oost-Europeanen tijdloos illegaal hier verblijven met alle gevolgen van dien. 
 
• Het gebruik van alcohol in het openbaar niet gedogen. Dit bijvoorbeeld in het park bij 
Musis Sacrum en park Sonsbeek. Om deze plaatsen zou extra cameratoezicht wenselijk 
zijn. Dit alcoholmisbruik komt behoorlijk agressief over voor passanten. 
 
• De politie de bevoegdheid geven, in samenspraak met de burgemeester, om in bepaalde 
gebieden preventief te fouilleren, waar de actualiteit daarom vraagt, om zo de criminaliteit 
effectief te bestrijden.  
 
• Sluiting moederkind huis op Marktplein in het voormalige Boerma pand in de wijk 
Geitenkamp. Invulling geven als winkelpand, zoals de wens is van de bewoners en winkeliers 
van de Geitenkamp. (link plaatsen van de overlast) 
 
• 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. 
 
• Politie meer inzetten voor crimineel vergrijp en niet alleen parkeerbonnen schrijven. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

• Frequente en proactieve prostitutiecontrole, niet alleen van de reguliere seksinrichtingen, 
maar ook van de escortsector. Het effectief tegengaan van vrouwenhandel en gedwongen 
illegale prostitutie, geen prostitutie toestaan in huur of koopwoningen, zoals sommige 
Arnhemse partijen zoals PvD normaal vinden. En tippelzone openhouden. 
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• 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.

• 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. Vooral in de wijken Geitenkamp, 
Burgemeesterswijk, Hoogkamp en Schaarsbergen zijn dit veel gehoorde klachten.

• Zorg voor voldoende fietsenrekken en 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.

• Opgeheven buslijnen van Klarendal en Oosterbeek (lijn 1) weer heropenen.

• Wij zijn tegen de uitbreiding van de milieuzone in het centrum van Arnhem, eerder 
inperken dan automobilist pesten.

• Fietsers moeten zoveel mogelijk voorrang krijgen, ook als dit ten koste gaat van de 
doorstroming van het autoverkeer.

• Nijmeegseplein herbenoemen als Theo Bosplein.
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In Arnhem moeten er meer goedkope sociale huur en koopwoningen worden 
gebouwd, naar de verhouding van 40% huur en 60% koop. We moeten dit 
doen in de weilanden richting Elst, en niet zozeer in Arnhem Noord in de wijk 
de Geitenkamp, op bijvoorbeeld de weilanden van de Beukenlaan. Verder goed 
kijken of we oude leegstaande kantoorpanden succesvol kunnen 
transformeren tot huur en/of koopwoningen, zie oude ING-kantoor. Heel 
belangrijk is om de speculatie handel tegen te gaan omdat 25% van de 
woningen opgekocht zijn in Arnhem door speculanten. De woningen moeten 
bewoond worden door degene die hem hebben gekocht. En er dient strenger 
opgetreden en gehandhaafd te worden inzake de Arnhemse verkameringswet. 
(link) 
 
• Paasbergflat opkopen van de eigenaar en dan slopen en er nieuwe sociale huur en 
koopwoningen bouwen op de eerste plaats voor de Arnhemmers! 
https://www.gelderlander.nl/arnhem/geitenkamp-demonsteert-fel-tegen-opvang-van-
tikkende-tijdbommen-in-voormalig-arnhems-zorgcentrum~ad04a237/ 
 
• Geen nieuwbouwplannen op de weilanden van de Beukenlaan. 
 

 
 

• 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. 
https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/878-handtekeningen-voor-behoud-naam-witte-
school~ad7200ef/ 
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• Blauwe golven zo laten worden en het aardvarken er eventueel op plaatsen.

• Zodra woningen gerenoveerd gaan worden of nieuwbouw inzetten op waterstof i.p.v. gas 
en zonnepanelen op de daken. Ook op beschermde stadgezichten moeten zonnepanelen 
aangebracht kunnen worden in het kader van een beter milieu. Dit i.s.m. de 
woningbouwcorporaties! Zeker nu in de tijden van energiearmoede en een stijgende 
gasprijs.

• Voormalige Rembrandtbioscoop ombouwen tot sociale huurwoningen en gedeelte 
koopwoningen.

• Alle kraakpanden in Arnhem sluiten, kraken is diefstal van eigendom.

• Stimuleren van aanleg van snel glasvezelnet in heel Arnhem. Glasvezel is nu eenmaal de 
toekomst en het werkt perfect!

• In Arnhem moeten meer sociale huurwoningen energie neutraal gebouwd worden en bij 
renovatie zoveel als mogelijk voorzien worden van zonnepanelen en aansluiting op 
waterstof.

• Mandelabrug omdopen Koning Willem Alexander brug! Wij willen geen brugnaam hebben 
die refereert aan een voormalig communistische terrorist, die tientallen jaren heeft 
uitgezeten voor terroristische aanslagen.

• Tegen de hoogbouw van flats van een hoogte van maar liefst 70 meter!

• Hard aanpakken van huisjesmelkers, huurwoningen betaalbaar en leefbaar maken voor 
iedereen. Opkopen van goedkope sociale huurwoningen door speculanten of makelaars 
verbieden in de gemeente Arnhem.

• Woonwagenbewoners krijgen eindelijk extra vakken om uit te breiden in heel Arnhem, te 
denken o.a. aan de Merwedestraat en Bethaniënstraat. En een oplossing voor de vervuilde 
gifgrond op de Bethanienstraat .

• De hoog en nieuwbouwplannen van de wijk Kronenburg moeten begrenst worden tot 
maximaal 40 meter hoogte in plaats van de nu gewenste 70 meter door de 
vastgoedmagnaat. De bewoners van de wijk Kronenburg zijn hierop tegen.

• Onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een nieuw aan te leggen crossbaan.

• Multifunctioneel sportcentrum realiseren, waar nu s.v. de Paasberg zit, met o.a. 
kunstgrasvelden zodat de omringende scholen er ook gebruik van kunnen maken. Dit ook 
ter bevordering van de gezondheid van o.a. de jeugd in de aangrenzende wijken.

• Bij nieuwbouwprojecten moet er voldoende ruimte zijn voor auto’s die het liefst rijden op 
waterstof of elektrisch. Let hierbij vooral op de benodigde voorzieningen.

• Gemeente moet zelf een investeringsfonds oprichten om kleinschalig zelf huur en 
koopwoningen te bouwen.
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We moeten als gemeente Arnhem investeren in zonnepanelen en in 
waterstof, niet van het gas af, maar dan meteen liever omschakelen naar 
waterstof. Ook meer buslijnen indien wenselijk aanleggen via het trolleynet. Alle 
gemeentelijke voertuigen dienen vanaf 2023 op waterstof te rijden, deze 
kunnen voorzien worden van de waterstof bij het Arnhemse pompstation. 
Absoluut geen uitbreiding van windmolens of wel de vogel moordenaars, 
tevens sluiting van de Groen (s)Links biomassacentrale, die 
kankerverwekkende stoffen uitstoot!  
 
• Beter onderhoud aan de Arnhemse parken en monumenten, moeten veel schoner, 
meer prullenbakken en bankjes schoner. 
 
• 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. 
 
• Sluiting in Arnhem van alle slachthuizen waar halal of koosjer geslacht wordt, dit is 
dierenmishandeling (Partij voor de Dieren durft hier niets tegen te doen). 
 
• Betere samenwerking met jeugdzorg voor ouders die kinderen verwaarlozen of 
mishandelen, misbruiken; door drank, drugsmisbruik of psychische problemen. 
 
• Veroordeelde dierenmishandelaars of dierenverkrachters mogen nooit meer in de 
gemeente Arnhem een huisdier bezitten. 
 
• Terugkeer van de kraakwagen een maal per maand! Voor het 
ophalen van het grof huisafval! 
 
• Beter bestrijden en opruimen van zwerfafval. 
 
• Afvalcontainers moeten gratis geopend blijven worden met anonieme pas. Anders 
neemt het zwerfafval zorgelijk toe. Zie in het leven geroepen referendum waar een 
duidelijke meerderheid van de Arnhemmers dit wenste en de regerende kliek even fijntjes 
wees op de wensen van de Arnhemse burgers! Wij zijn voor afval nascheiding door de 
afvalverwerker. 
 
• Biomassacentrale sluiten, dit Groen Links paradepaardje wat giftige kankerverwekkende 
stoffen uitstoot dient meteen gesloten te worden! 
 
• Bewoners mogen zelf bepalen of ze een boom willen kappen in hun tuin. 
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Arbeid adelt   
Gelukzoekers gaan iets doen voor de stad die hun opvangt. 
Mensen 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. 
 
AZC’s sluiten 
Wij zijn voor sluiting van alle AZC ‘s in Arnhem, inclusief het luxe 
passagiersschip aan de kade van de Rijn, waar momenteel Afghanen worden 
opgevangen. Ons motto luidt, grenzen dicht nu! Opvang in eigen regio! 
 
• 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! 
 
• 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. 
 
• Wijkgebouwen inzetten tot een voedingscentrum of leefstijl centrum voor adviezen over 
goed eten en bewegen in de strijd tegen overgewicht, diabetici en een gezonde leefstijl. 
 
• 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. Het verbieden van opschriften in een 
buitenlandse taal op supermarkten, restaurants, groentewinkels enz. Hier spreekt en 
schrijft men 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. 
 
• Op scholen, schoolpleinen en gemeentelijke instellingen wordt alleen Nederlands 
gesproken, ook door de ouders die hun kinderen daar brengen. En het promoten van het 
Nederlandse volkslied bij dagen dat dit gewenst is. 
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• Hoofddoekjes, petjes, tulbanden, keppeltjes of andere hoofddeksels zijniet toegestaan bij 
openbare scholen – idem voor het personeel wat werkt bij gemeentelijke instellingen, 
brandweer, ziekenhuis en /of politie. 
 
• Sinterklaasfeest blijft traditioneel zoals wij dit als land en volk jarenlang doen, met Zwarte 
Piet en Sinterklaas! Wij schamen ons niet voor zwarte Piet! Zwarte Piet of anders niet! 
Gemeentelijke subsidie weer terug naar de wijken voor traditioneel Sinterklaasfeest i.p.v. 
“het mes op de keel om roetveeg Piet te verplichten”! 
 
• Burgemeester, Wethouders en raadsleden mogen enkel de Nederlandse nationaliteit 
hebben en geen dubbele nationaliteit. 
 
• Nederlanders hebben voorrang op het krijgen van huurwoningen wij schaffen de 
bevoorrechte positie af van statushouders die meteen een sociale huurwoning krijgen, 
Nederlandse woningzoekende moeten tussen de 10 en 15 jaar wachten statushouders 
krijgen een sociale huurwoning binnen 1 jaar. 
 
• Asielzoekerstop in Arnhem, wij hebben al voldoende asielzoekers opgenomen dus geen 
nieuw asielzoekerscentrum in de gemeente Arnhem, sluiting van alle AZC’s! Inclusief het 
drijvende AZC-hotel op de Rijn. 
 
• Geen noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, deze dienen gewoon 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. Illegaliteit 
moet weer strafbaar gesteld worden, zodat we beginnen met illegalen uit te zetten. 
 
• 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. Stopzetten 
subsidie aan Anti Discriminatie Buro. Geen voorrang van minderheden bij sollicitaties/ Er 
moet gekeken worden naar kwaliteit en niet naar afkomst. 
 
• Belhuizen en koffiehuizen, restaurants (bijvoorbeeld in de Steenstraat) waar overlast 
veroorzaakt wordt, direct sluiten. 
 
• Geen vergunning verlenen aan zogenaamde “Polen Hotels”. Wanneer Oost-Europese 
arbeiders willen komen werken en wonen, dan dienen de bedrijven waar voor ze werken te 
zorgen voor degelijke huisvesting. Dit gaat streng gecontroleerd worden op uitbuiting. 
 
• Intensief monitoren van (ex) - Jihadstrijders (“Arnhemse” Syrië en Irak strijders 
bijvoorbeeld). Arnhem wordt niet voor niets Jihad hoofdstad van het Oosten genoemd.  
 
• Zwembad Valkenhuizen moet openblijven voor publiek en stoppen met in de ochtend met 
“Islam” zwemmen ofwel alleen voor vrouwen en kinderen. 
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• 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. De gemeente moet wat royaler mee om 
gaan in het financiële plafond. 
 
• Gelre Pas is een prima instrument voor mensen die het nodig hebben voor een 
jaarabonnement bij de Dierentuin, Openlucht Museum of lidmaatschap van een sportclub. 
Maximaal te besteden saldo aan kleren mag 75 euro bedragen. 
 
• 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 EU-zwervers die zorgen voor overlast snel terug laten 
keren naar het land van herkomst, indien nodig per bus terugbrengen naar EU land. 
 
• 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. 
Desnoods “gedwongen” onder gemeentelijke financiële te plaatsen! 
 
• 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 en meer geld voor jeugdzorg voor ouders die kinderen 
verwaarlozen of mishandelen, misbruiken; door drank, drugsmisbruik of psychische 
problemen. Maar zonder dat deze organisatie winst mogen maken en een transparante 
boekhouding erop nahouden die desgewenst door de gemeente meteen ingezien kan 
worden. 
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Het gemeentebestuur in Arnhem is eigenlijk tot een grote puinhoop 
verworden. Hoofdrolspeler hierin is o.a. politieke “Bokito SP-er Gerrie Elfrink”, 
sommige raadsleden gedragen zich als echte kleuters in de gemeenteraad. 
Dit zijn onwaardige politieke voorbeelden wat de stad schaadt, en we mogen 
hopen dat de Arnhemmers hier de komende jaren gevrijwaard van blijven. En 
nu een college van B&W krijgen die meteen niet elkaar in de haren vliegen. 
 
• Een gemeentelijke ombudsman in het leven roepen om de ergernissen door bureaucratie 
of miscommunicatie tussen de gemeente en burger op te lossen. 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. 
 
• 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. 
 
• Avond opening van het gemeentehuis 5 dagen in de week, wat een veel gehoorde wens is 
van de burgers. 
 
• 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 islamitische PvdA Nederlands-Marokkaanse 
burgemeester Marcouch. Dit lijkt te veel op vriendjespolitiek en 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. 
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• 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. 
 
• Raadgevend referendum blijvend instrument maken om meningen van burgers te toetsen. 
 
• 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.  
 
• 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. 
 
• Geen euro subsidie voor Stadstheather Mode biënnale, Sonsbeektentoonstelling, Oostpool 
en Introdans of kunstenaars (d.m.v. atelier-ruimtes bijvoorbeeld). Geen euro meer voor 
deze linkse hobby’s! Zij moeten zelf maar leren hun broek op te houden ipv het normaal te 
vinden te leven aan het subsidie infuus van de Arnhemse belastingbetaler. 
 
• Startende (horeca) ondernemers tijdelijke korting geven op OZB-belasting, om zo leegloop 
van panden tegen te gaan in de binnenstad en korenmarkt. Streng contoleren via de BIBOB 
wet of er geen dubieuze gelden in het spel zijn. Dit geldt ook voor de winkelgebieden 
Presikhaaf en Kronenburg. 
 
• Arnhem weer op de kaart zetten als winkelstad en ook beginnende winkels korting geven 
op de OZB-belasting en een gunstig klimaat hiervoor scheppen in de aanvraag van 
vergunningen en ander papierwerk. Dit geldt ook voor de winkelgebieden Presikhaaf en 
Kronenburg. 
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Voedselbanken - armoedebestrijding 
Het is een schande dat in een rijk land als Nederland mensen terecht moeten bij de  
voedselbanken. 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.  
https://www.gelderlander.nl/arnhem/voedselbank-arnhem-staat-voor-raadsel-opeens-
kloppen-veel-jongeren-aan-voor-voedselpakket~a1bba14e/ 

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  
begint ook hier in Arnhem zijn vruchten af te werpen. Iedere Arnhemse wijk in een of  
meerdere straten Syrische, Irakese of Eritrese asielzoekers gekregen. Het is natuurlijk ook  
belachelijk dat bijstandsgerechtigde te weinig uitkering hebben ontvangen.  
https://arnhem.incijfers.nl/dashboard/staat-van-de-stad/armoede-en-
inkomensondersteuning  
 

• Wij zijn tegen het verbod op consumentenvuurwerk. Illegaal, zwaar vuurwerk moet hard 
aangepakt worden. 
 
• De Gemeente moet extra geld vrijmaken voor huiswerkbegeleiding voor all kinderen 
indien nodig

• Wij zijn voor het oprichten van een eigen Arnhemse zorg organisatie om zorgcowboys  
zoals stichting Onderdak te voorkomen. Deze zorgorganisatie mag dan geen winst maken.
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• Bekijken wat de mogelijkheden zijn om Vitesse te helpen rondom de problemen met het
Stadion.

• World living Status terug in Arnhem.

• Corona standpunt: we adviseren het Engelse model, wat inhoudt: inzetten op vrijwillige
vaccinatie en eigen opgebouwde immuniteit. Daarnaast alles wel los en open.

• Beter optreden tegen ongedierte zoals ratten en muizen die veelvuldig gezien worden bij
flats en vijvertjes, die overlast veroorzaken.

• Meer pinautomaten in de wijken terug waar geld kan worden gepind. Dit op veilige
locaties.

• In Arnhem moeten we vol inzetten op kernenergie. Onderzoeken of het plaatsen van kleine
modulaire kerncentrales zoals de U-Battery of SMR- reactoren in Arnhem en omgeving
mogelijk zijn.
https://decorrespondent.nl/10694/kernenergie-is-wel-een-goed-alternatief-voor-fossiel-
nu-het-probleem-van-radioactief-afval-is-opgelost/913094164708-d2243d11

Nederlandse Volks-Unie (NVU) 
Willem Beijerstraat 17 
6823 EW Arnhem 
026-3217539
www.nvu.nu
E-mail: nvu@ziggo.nl

Verkiezingsprogramma NVU-gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Arnhem 
http://www.nvu.nu/folder/verkiezingsprogramma2022-arnhem.pdf 
Verkiezingsfolder NVU-gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Arnhem 
http://www.nvu.nu/folder/krant-arnhem2022.pdf 

Op dit document is copyright van toepassing. Afbeeldingen,foto's en tekst mogen niet worden gebruikt  
zonder uitdrukkelijke toestemming van rechthebbende Constant Kusters.  © 2022 Constant Kusters

Wil je de NVU financieel steunen of lid worden dat kan: 
Nederlandse Volks-Unie 
NL09 INGB 0674 7678 45 
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