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Inleiding 

Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze ‘Toekomstvisie voor Arnhem’. De PSP’92 wil u graag 

meenemen in onze gedachten over hoe de stad er over 15 jaar uit zou moeten zien. We 

nodigen u ook graag uit om mee te denken over onze stad. Want, de stad Arnhem is van 

alle inwoners en gebruikers van Arnhem. En dus ook van u. 

De Arnhemse PSP’92 nodigt u uit om uw meningen en visie te geven omdat wij op dit 

moment druk bezig zijn met het nadenken over onze mooie stad. Wij zijn voornemens 

deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 en zijn daarom bezig 

met het opstellen van ons verkiezingsprogramma. Dat willen wij niet zonder uw inbreng 

doen. Daarom hebben wij nu onze toekomstvisie voor Arnhem geformuleerd om hierover 

met de stad in gesprek te gaan.  

PSP’92? 

De PSP’92 is de voortzetting van de oude Pacifistisch-Socialistische Partij die in 1991 is 

opgegaan in GroenLinks. In 1992 hebben PSP-leden die niet samen wilden met de PPR, 

CPN en EVP samen met de leden van Fred van der Spek’s PSO de PSP’92 opgericht. Recent 

stelden wij ons al kandidaat voor de verkiezingen voor Provinciale Staten van Gelderland 

en behaalden in Arnhem 264 stemmen (van de in totaal 48.404 uitgebrachte stemmen). 

We merken hierbij op dat dit provinciale verkiezingen betroffen en dat de campagne zich 

toen niet alleen op Arnhem heeft gericht. Ook namen we deel aan de verkiezingen voor 

het Waterschap Rivierenland. We behaalden in dat waterschap 5.762 stemmen.  

We staan dus in een langere traditie van sociaal lokaal bestuur. De PSP zat tot 1990 in de 

Arnhemse gemeenteraad en heeft in de jaren ’80 nog wethouders geleverd. Vanuit dat 

gedachtegoed uit het verleden formuleren we onze uitgangspunten voor heden en 

toekomst. 

HOE VERDER TOT MAART 2018? 

De eerste stap is gezet. De Arnhemse PSP’92 heeft haar visie voor de toekomst aan de stad 

getoond. Nu willen we de vele nog te zetten stappen met de hele stad zetten. Leest u onze 

visie en als u ideeën of suggesties heeft hopen wij dat u onze uitnodiging aanneemt en uw 

mening laat weten. Want we kunnen het alleen samen met u! 
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Sociaal Arnhem 

De PSP’92 is voorstander van een sterk welzijnsbeleid. We zijn dan ook voor adequaat 

beleid op de gebieden maatschappelijke zorg en dienstverlening, cultuur, sport, recreatie 

en sociaal werk. Een van de basale vereisten van welzijn is dat iedereen de middelen heeft 

of kan krijgen om te leven. Daar wil de PSP’92 aandacht voor. Een sociale stad is een 

sterke stad, maar we zijn pas sociaal als iedereen sterk kan zijn. 

ZORG & WELZIJN 

De gemeente heeft een primaire taak om de functies van maatschappelijk werk, centra in 

de wijk voor ontmoeting, vormingsplekken en culturele instellingen te borgen. Of dit via 

de geijkte instellingen gaat is niet relevant. Wij zien de meerwaarde van kleine sociale of 

culturele ondernemers die op hun eigen wijze producten beter en goedkoper aan kunnen 

bieden. Als ondernemers hiermee door hun ‘eigenaarschap’ een sterker product kunnen 

neerzetten is dat een meerwaarde. Vast staat dat iedereen gebruik moet kunnen maken 

van deze functies in de stad en wijk. 

Voor de ontwikkeling van het jonge kind, maar ook voor de vergroting van gelijke kansen 

voor de vrouwen, vinden we het belangrijk dat er goede kinderopvang in Arnhem is. Deze 

moet betaalbaar zijn en aansluiten op werktijden. 

We vinden het voor jongeren belangrijk dat ze gezien worden op school. Te grote 

lesfabrieken wijzen wij dan ook af. Goede zorg en aandacht voor ieder kind en jongere is 

een noodzaak om met een gevulde rugzak de arbeidsmarkt op te kunnen gaan. We 

investeren liever preventief dan achteraf. 

SAMENLEVING & DIVERSITEIT 

We vinden het belangrijk dat diversiteit op alle mogelijke manieren wordt doorgevoerd. 

We willen niet dat de vrouw achtergesteld wordt op de man; we willen dat homo’s, 

lesbiennes en biseksuelen normaal worden gevonden en we willen dat iedere Arnhemmer 

ongeacht zijn afkomst of geloof gelijk wordt behandeld met dezelfde kansen. De gemeente 

zou deze kerngedachte bij ieder beleidsveld moeten toepassen. 

Scholing en vorming moet ook voor volwassenen bereikbaar blijven. De vaak hoge kosten 

om aan cursussen deel te nemen zijn een belemmering voor velen. Als we als samenleving 

willen dat we een leven lang leren moeten we hier elkaar ook de tijd en financiële ruimte 

voor geven. 
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Economisch Arnhem 

De Arnhemse PSP’92 wil dat iedereen een goed inkomen heeft. Dat gaat het beste via 

betaald werk. Dat moet voor iedereen passend aanwezig zijn. Voor die baan moet je vaak 

voldoende onderwijs hebben kunnen volgen en goed afgesloten hebben. Daarom begint 

een economisch Arnhem met onderwijs. Onderwijs dat ook voor de lagere sociale klasse 

bereikbaar moet zijn. Onderwijsondersteuning is voor de sociaal-zwakkeren een vereiste. 

Anders vervallen zij in een levenslange uitkeringssituatie. 

ECONOMIE 

De economie is niks meer dan het huishouden van ons allemaal. Het gaat hier om onze 

gezamenlijke markt. De PSP’92 is niet perse tegen marktwerking, maar wel met de 

kernwaarde van eerlijk delen. De filosofie van ‘de economie van het genoeg’ van oud-EVP-

fractieleider Cathy Ubels-Veen dragen wij dan ook nog met instemming uit. De economie 

wordt voor een groot deel gedragen door de bedrijven en ondernemers. De gemeente 

moet hen faciliteren en ondersteunen, maar niet ten koste van alles. Wij stellen dat het 

goed zou zijn als er op regionale of wellicht zelfs provinciale of nationale schaal sociale 

voorwaarden worden gesteld op het gebied van diversiteit, milieu en sociale bescherming 

van werknemers. De gemeente Arnhem kan dit niet alleen afdwingen, maar wel voorstaan. 

Daarnaast kan de gemeente het goede voorbeeld geven in haar eigen organisatie en deze 

eisen stellen bij organisaties en ondernemingen waar de gemeente een subsidierelatie mee 

heeft. Voorts kunnen deze onderwerpen bij gesprekken over vergunningen op tafel 

worden gelegd.  

INKOMEN 

De PSP’92 signaleert een steeds groter wordende tweedeling. De gemeente Arnhem 

probeert deze kloof tussen arm en rijk te dichten. We zien deze kloof dan ook primair als 

Haagse verantwoordelijkheid. Toch kan de gemeente bijvoorbeeld door in gesprek te gaan 

met woningcorporaties voorkomen dat de huren te veel stijgen. Ook kan er voor gezorgd 

worden dat culturele, sportieve en maatschappelijke voorzieningen een reductietarief 

kennen via de Gelrepas. Gemeentelijke lasten moeten eerlijk verdeeld worden. 

De gemeente Arnhem moet er voor zorgen dat bij acute noodgevallen ingesprongen wordt 

om problemen niet groter te laten worden. Een woningontruiming slaat diepe wonden in 

een gezin en maakt de problemen alleen maar groter. Met woningcorporaties, maar ook 

met Alliander en Vitens, moet goed contact zijn. 

De beste remedie voor armoede is het hebben van een vast inkomen. Die zekerheid moet 

er zijn. Wij ondersteunen dan ook experimenten met de bijstand, zoals het basisinkomen. 



 
 

ARNHEM 2032         | 7 

Ruimtelijk Arnhem 

De gemeente dient als onderdeel van de overheid zorg te dragen voor een aantal basale 

functies. Een van deze functies is huisvesting. Voor de PSP’92 Arnhem is het van belang 

dat huisvesting gekoppeld is aan werk en recreatie, of aan openbaar vervoer dat je naar dat 

werk en recreatie kan brengen. Zo zorgen we er voor dat de basisvoorzieningen goed voor 

handen zijn voor iedereen. 

RUIMTE & WONEN 

De PSP’92 is voorstander van co-creatie. Het opstellen van ruimtelijke plannen leent zich 

uitstekend voor deze vorm van planvorming. Uiteindelijk zal de overheid een plan 

voorstellen. Goede en ruime vormen van inspraak zijn hier van belang. Dit geldt voor 

landelijke, provinciale, regionale en lokale plannen. Wij vinden ook dat de gemeente zich 

moet mengen in het landelijke en provinciale debat over ruimtelijke ordening. 

Via de ruimtelijke ordening kunnen zaken als ‘waar vestigen bedrijven met veel 

arbeidsplaatsen zich?’, ‘kunnen we ook woningen realiseren voor minima?’of ‘hoe 

stimuleren gebruik van trein en bus en minderen we autoverkeer?’ beantwoord worden.  

De vormen van huisvesting hoeven zich niet te beperken tot de standaard samenstelling 

van een gezin. Alleengaanden, maar ook gezinnen die hun ouders in willen laten wonen 

voor mantelzorg, moeten adequate huisvesting kunnen krijgen. 

VERKEER & VERVOER 

Iedereen is het er over eens dat het autogebruik moet worden beperkt, maar het is de 

realiteit dat ons openbaar vervoerssysteem niet is opgewassen tegen onze wensen om van 

A naar B te komen. Ons ‘daily urban system’ is in de jaren steeds groter geworden. We 

wonen niet meer op de plek waar we werken, studeren en recreëren. 

De PSP’92 wil investeren in openbaar vervoer. Het is een slechte zaak dat bus en trein in 

handen zijn van commerciële partijen. De overheid moet meer eisen stellen en moet dat 

ook als collectief doen. Buslijnen moeten verstevigd worden door hoogfrequente 

dienstregelingen, meer bussen tijdens daluren, slimmere verbindingen, sneldiensten naast 

reguliere lijnen, en een vorm van nachtbussen. De PSP’92 is voor gratis openbaar vervoer. 

Arnhem is en blijft trolleystad. De trolley is een innovatieve en duurzame vorm van 

openbaar vervoer. Ook zorgen de trolleykabels en infrastructuur voor meer stabiliteit in 

de lijnvoering. Het is een goede zaak dat Arnhem goed ontsloten is met 4 treinstations. 

Investeringen in autoverkeer zijn voor de PSP’92 niet nodig. Wel moeten de gemeentelijke 

wegen goed onderhouden worden. In fietsvoorzieningen moet wel geïnvesteerd worden. 
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Bestuurlijk Arnhem 

We willen Arnhem centraal stellen in ons beleid, maar Arnhem is de som van twee delen: 

Noord en Zuid. Ondanks dat wij deze tweedeling niet graag zien, ervaren vele inwoners 

deze wel. Wij vinden dan ook dat de gemeente moet letten op voorzieningen in de beide 

stadsdelen. Daarnaast vinden wij dat er algemene adviesraden dienen te komen voor de 

beide zijden van de Rijn, zodat de gemeente de belangen van de beide stadsdelen in het 

oog houd. De gemeente moet haar tegenmacht mogelijk maken. 

Een van de basistaken van de overheid is handhaven van de veiligheid. De burgemeester is 

verantwoordelijk voor de politie, brandweer en ambulancezorg. De PSP’92 wil ook hier 

openheid en verantwoording achteraf van de overheid bepleiten. 

GEMEENTE 

Inspraak en transparantie zijn twee thema’s waar de PSP’92 zich al jaren sterk voor maakt. 

Het kan niet zo zijn dat inspraak een ritueel circus is en dat de overheid gewoon zonder 

verantwoording af te leggen haar zin doorzet. Naast inspraak zijn wij dan ook voor 

meespraak. Hiermee bedoelen wij dat de gemeenteraad ook raadsactiviteiten en open 

ronde tafel gesprekken moet voeren. Hieraan moet iedereen, ongeacht politieke kleur, aan 

deel kunnen nemen. Om goed geïnformeerd te zijn dient de gemeente Arnhem ook 

transparant en overzichtelijk haar informatie te delen op internet en via het gemeentelijk 

informatiecentrum.  

De PSP’92 is voorstander van een vierjaarlijks stadsgesprek zoals in 2014 is gehouden over 

de Arnhem Agenda. Daarnaast wensen wij jaarlijkse wijkgesprekken om iedereen de kans 

te geven mee te praten. 

WIJKEN 

De PSP’92 is voorstander van het voortzetten van de Wijkplatforms. Deze organen hebben 

(mede-)beslissingsrecht en adviesrecht. De leden van de platforms moeten op een 

democratische manier gekozen worden door de wijkbewoners. Ook hier gelden de basale 

principes van openbaarheid en transparant bestuur. Naast de Wijkplatforms kunnen ook 

andere vormen van burgerparticipatie worden toegepast. Het gaat niet om de vorm, maar 

om het doel. 

We willen dat de gemeente in goed overleg staat met de medezeggenschapsraden en 

ondernemingsraden van scholen en bedrijven. Daar waar participatie versterkt en 

informatie gedeeld kan worden is dat alleen maar positief. Ook kan de gemeente hierdoor 

ingrijpen of adviseren als er misstanden blijken te zijn. 
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De PSP’92 doet het wel met de stad! 

De Arnhemse PSP’92 wil haar plannen wel met de stad vormgeven en opstellen. Deze 

notitie is daarom op hoofdlijnen geformuleerd. Samen met u, de Arnhemmers én de 

geïnteresseerden in Arnhem, wil de PSP’92 haar plannen maken. Natuurlijk kunnen wij 

het niet iedereen naar de zin maken, maar we willen met iedereen – links én rechts, 

progressief én conservatief – het gesprek aan gaan. Wij vinden dat je pas keuzes moet 

maken als je met de betrokkenen gesproken hebt. In dit geval dus met heel Arnhem. Wij 

nodigen de stad en de regio dan ook uit om ons op te zoeken met hun ideeën, hun wensen 

en hun vragen. Dat doen we voor de verkiezingen, en zeker ook na de verkiezingen, of we 

nu gekozen worden of niet. Wij zijn er voor Arnhem! Altijd! 

UITNODIGING AAN DE STAD 

De PSP’92 nodigt u uit om uw ideeën en uw feedback op onze visie te sturen naar 

arnhem@psp92.nl. Ook bent u van harte welkom op onze inloopavonden die wij gaan 

organiseren. Tijdens deze avonden zal steeds een thema centraal staan, maar uiteraard is 

er genoeg ruimte om met elkaar over andere onderwerpen van gedachte te wisselen. 

Op 25 oktober 2017 zullen wij een thema-avond over het thema ruimte hebben. Hierbij 

staan ruimtelijke ordening, wonen, natuur, groen, verkeer en water centraal. 

Vervolgens zullen wij op 1 november 2017 zullen onze thema-avond over het thema 

economie hebben. De economie, werk, inkomen en de binnenstad zullen dan onderwerp 

van gesprek zijn. 

Tenslotte zullen wij op 9 november 2017 over het thema sociaal een thema-avond 

hebben. Sociale zaken, armoedebestrijding, zorg, welzijn, cultuur, sport en diversiteit 

staan dan centraal. 

Tijdens elke thema-avond staan we ook stil bij de rol van de gemeente en het werken met 

de wijk en haar bewoners. Dit onderwerp zal als een rode draad door alle onderwerpen 

heen lopen. 

De thema-avonden worden gehouden in Grand Café Arnhems Meisje tegenover de 

Eusebiuskerk en beginnen allen om 20.00 uur (inloop: 19.30 uur). Aanmelden vooraf hoeft 

niet, maar is wel prettig voor de organisatie. U bent altijd van harte welkom! 

 

Arnhem, 6 oktober 2017. 
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Bronnenlijst 

 Tussen lokalisme en socialisme, de visie van de PSP op gemeentepolitiek (1982): 

Stichting Vorming en Scholing PSP, Uitgeverij De Bevrijding, Amsterdam 

 Stem Arnhem links, Verkiezingsprogramma 1982-1986 PSP Arnhem (1982): PSP 

afdeling Arnhem, Arnhem 

 Progressief en Provinciaal, Gelders verkiezingsprogramma 2015-2019 (2015): PSP’92 

Gelderland, Nijmegen 

 


