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Voorwoord
De Arnhemse PVV is er voor u.
Voor Arnhemmers die willen wonen in een veilige stad. Waar onze zorg weer de hoogste
prioriteit is. Een stad waar we weer trots mogen zijn op onze eigen cultuur en ons geen
racisme laten aanpraten. Een stad die voorop loopt in dienstbaarheid aan de burger en
stopt met het uitgeven van miljoenen aan nutteloze klimaatmaatregelen, de massaimmigratie en linkse hobby’s. Zo blijft er meer geld over voor echte problemen en betaalt
u minder belasting.
Arnhem wordt weer een stad die haar eigen koers vaart en zich niet laat dwingen om mee
te doen met de plannen van de rijksoverheid en de regio. Waardoor we weer de baas
worden over onze eigen stad. We stoppen de medewerking aan de massa-immigratie en
sluiten de asielzoekerscentra. Zodat gelukzoekers en immigranten uit islamitische landen
niet meer via Arnhem ons land binnenkomen. Want de islam hoort niet bij Arnhem en de
huizen de we gaan bouwen zijn voor de Arnhemmers.
De meeste politieke partijen in Arnhem willen in de basis hetzelfde. Bijna iedere partij
staat voor meer klimaatnonsens, meer islamisering, meer diversiteit en meer geld naar
linkse hobby’s. Ze zijn collectief de weg kwijt en bewandelen samen het pad dat naar de
ondergang van onze mooie stad leidt.
Wonen, energiearmoede, toenemende islamisering en afbreuk van onze tradities zijn bij
het merendeel van de politieke partijen een blinde vlek en dat is dagelijks voelbaar. Een
woning is niet meer te betalen in Arnhem en op een huurwoning moet u meer dan 10 jaar
wachten. En dat terwijl de ene na de andere statushouder een woning krijgt toegewezen.
En als u wel een woning heeft dan wordt u gedwongen van het gas af te gaan, terwijl de
energierekening alleen maar blijft stijgen. U wordt letterlijk in de kou gezet.
Arnhem behoort al jarenlang tot de onveiligste gemeenten van Nederland. Maar uw
belastinggeld gaat niet naar veiligheid, maar naar het Stadstheater, zonneparken en
gelukszoekers.
Gelukkig is er ook een ander pad voor Arnhem. Daar wil ik voor opkomen! Een Arnhem
van u, van mensen met realiteitsbesef. Mensen die niets voor niets krijgen en willen
werken aan een betere toekomst voor hun kinderen en kleinkinderen.
Wij strijden voor een vrij, welvarend en onafhankelijk Arnhem. Waar mensen de zorg
krijgen die ze nodig hebben en weer veilig over straat lopen. Waar uw belastinggeld
zorgvuldig wordt besteed aan uw welzijn.
Arnhem staat 16 maart wederom op een kruispunt. Ik hoop dat wij op uw steun mogen
rekenen, zodat we kunnen afrekenen met het gevoerde wanbeleid van de afgelopen
jaren.
Wij gaan van Arnhem weer stad maken waar u met recht trots op kan zijn. Want het gaat
om u. Dit is uw stad.
Coen Verheij
Voorzitter PVV Arnhem
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Uw Arnhem
Arnhem heeft de deuren wagenwijd openstaan, zodat asielzoekers, gezinsmigranten en andere
gelukzoekers vrij baan hebben om hier te profiteren van onze woningen, uitkeringen en sociale
voorzieningen. Terwijl het voor Arnhemmers bijna onmogelijk is geworden een huis te vinden,
Arnhemmers steeds meer belasting betalen en niet kunnen rekenen op goede zorg en andere
voorzieningen.
Arnhem dreigt in de greep te vallen van de islam. Het huidige bestuur werkt daar volop aan mee
door uitvoerig bij te dragen aan de immigratie industrie met het mogelijk maken van
asielzoekerscentra, het faciliteren van nieuw- en verbouw van moskeeën en door islamitische
scholen en moskeeën vrij spel te geven. Er is een groep terroristen opgepakt, die een aanslag
wilde plegen op de Amsterdam-pride. Deze terroristen zijn in Arnhem opgegroeid en gevormd.
Arnhem is een voedingsbodem voor islamitische haat welke ieder moment tot uitbarsting kan
komen. Maar het gros van de Arnhemse politici kijkt daarvoor weg en is te laf om op te staan
tegen de islamitische dreiging.
Aan de Westervoorstedijk bij Het Arnhemse Broek dreigt een nieuwe mega-moskee gebouwd te
worden mèt minaretten van de uiterst gevaarlijke Milli Gorüs-beweging, gelieerd aan de
moslimbroederschap. Als deze Aya Sofya moskee er komt zal de greep van de islam en Turkije op
Arnhem hand over hand toenemen. Ook hebben de Türkiyem-moskee aan de Eemslaan in
Presikhaaf, de Nour-al-Houda-moskee aan de Groningensingel in Vredenburg en de Al-Fathmoskee aan de Van Oldebarneveldtstraat in Het Arnhemse Broek ver- of nieuwbouwplannen. Wij
willen voorkomen dat Arnhem verandert in Arnhemmistan en niet toestaan dat Arnhem
volgebouwd wordt met moskeeën, sterker nog alle moskeeën moeten sluiten! Er mag hier geen
plaats zijn voor het verspreiden van de islam die haaks staat op de Nederlandse normen en
waarden van vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.
De islam is in de eerste plaats geen religie, maar de meest gewelddadige politieke ideologie die
er bestaat. Het woord islam betekent ‘onderwerping’ en dat is precies waar het op uit is: het
bestrijden van alle niet-moslims, totdat alles en iedereen islamitisch is. Daarom is er overal ter
wereld waar de islam een rol speelt, onvrijheid, ellende en geweld. De vrijheid en waardigheid van
niet-moslims, weggezet als ‘kafis’, wordt letterlijk en figuurlijk geweld aangedaan. Joden,
christenen, homo’s, afvalligen en vrouwen zijn vaak de eerste slachtoffers van de islamisering;
dat zien we helaas ook in Arnhem.
De Arnhemse PVV is de enige partij die onze stad wil de-islamiseren en daarmee de enige partij
die echt wil opkomen voor een vrij en veilig Arnhem.

De Arnhemse PVV wil voor U:
-

-

voorkomen dat de Aya Sofya mega-moskee wordt gebouwd.
voorkomen dat andere moskeeën worden gebouwd of verbouwd.
bestaande moskeeën sluiten.
de medewerking aan de massa-immigratiepolitiek van het rijk stoppen en de
asielzoekerscentra sluiten.
stoppen dat asielzoekers, gezinsmigranten en andere gelukszoekers sociale
huurwoningen krijgen toegewezen. Arnhemse woningen worden weer voor de
Arnhemmers.
alle gemeentelijke samenwerkingen en contacten met alle islamitische organisaties
verbreken.
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Uw cultuur en tradities
De Arnhemse PVV is trots op onze stad. Wij houden van onze eigen cultuur, identiteit en tradities.
Deze zetten wij altijd op de eerste plaats. De politieke kliek heeft in Arnhem de afgelopen jaren
precies het tegenovergestelde gedaan. De weg-met-ons-mentaliteit heeft ook hier toegeslagen.
Zwarte Piet is de stad uitgejaagd. De vrijwilligers die al decennialang de Sinterklaasintocht
organiseerden kregen van de gemeenteraad onder leiding van GroenLinks en Denk/Verenigd
Arnhem een ultimatum opgedrongen. Zwarte Piet eruit of we trekken alle steun en samenwerking
in. De Kerstmarkt in de binnenstad moest worden omgedoopt tot Winterfestijn. Het is een
schande hoe Arnhem een voorloper is in het verkwanselen van Nederlandse tradities. Wij passen
ons aan in plaats van dat immigranten zich aan ons aanpassen, het is te gek voor woorden!
De identiteitscultus is in Arnhem stevig van de grond gekomen. Het personeelsbeleid van
gemeente Arnhem is nu gebaseerd op het ‘een afspiegeling van de samenleving’ willen zijn. Wat
betekent dat allochtonen, mensen die niet heteroseksueel zijn en vrouwen worden voorgetrokken
als er een vacature is. Uw opleiding en werkervaring zijn ondergeschikt, maar het meest van
belang is of u wel tot de juiste identiteitsgroepen behoort. Het is sowieso absurd dat in het kader
van werk gekeken wordt naar uw afkomst, seksuele voorkeur of geslacht, laat staan dat u door
die kenmerken de kans op een baan bij de gemeente ontzegd wordt. U wordt als Nederlander
door de lokale overheid keihard gediscrimineerd.
De geschiedenis wordt ook in Arnhem uitgewist. Straatnamen mogen alleen nog multikul- en
diversiteit bevorderend zijn. Standbeelden van historische figuren lopen gevaar omdat deze naar
de huidige woke-maatstaven beoordeeld worden. U wordt geïndoctrineerd doordat bij iedere
onwelgevallige straatnaam een QR-code dreigt te komen om u met een wijzend vingertje uit
leggen hoe slecht onze geschiedenis en cultuur wel niet is.
Wij maken een einde aan al het gemeentebeleid dat de Nederlandse cultuur ondermijnt. Geen
positieve discriminatie meer, geen afbreuk aan onze tradities en geen subsidies voor
multikulfeestjes zoals het Turks Festival Arnhem. Op dit festival wilden de extreemrechtse
ultranationalistische Grijze Wolven artiesten laten optreden die zingen over het afslachten van
Armeniërs en paraderen door onze stad alsof ze deze al veroverd hebben.
De Arnhemse PVV wil voor U:
-

alle subsidies voor multikulfeestjes afschaffen.
de subsidiekraan dichtdraaien voor evenementen die de Nederlandse cultuur
ondermijnen.
discriminatie door gemeente Arnhem afschaffen. Selecteren op basis van kwaliteiten in
plaats van identiteiten.
dat Nederlands de taal van de overheid is en blijft, dus geen communicatie in het
Arabisch of Turks.
Zwarte Piet terugbrengen in de Sinterklaasintocht. Dat de kerstmarkt de kerstmarkt blijft
en niet een winterfeest wordt en de overige van de Nederlandse tradities beschermen.
dat de Nederlandse geschiedenis in de openbare ruimte en publieke gebouwen blijft
zoals het is.
onze joods-christelijke en humanistische wortels leidend laten zijn.
geen EU-vlaggen op overheidsgebouwen plaatsen, wij zijn in Nederland.
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Uw zorg
Goede zorg staat in Nederland, maar vooral ook in Arnhem, onder grote druk. Met de wet
maatschappelijke ondersteuning en de jeugdwet zijn zorgtaken van de provincie verplaatst naar
de gemeente. De afgelopen jaren zijn er grote tekorten ontstaan op deze zorgtaken die door de
coalitiepartijen van Arnhem afgestraft werden door rigoureuze bezuinigingen. Er werd grof
gesneden in voorzieningen waar u als Arnhemmer een beroep op kunt doen en jongeren met een
behoefte aan hulp kwamen vaak in de kou te staan. Kunst, klimaat en immigratie vinden zij
belangrijker dan uw zorg. Uw gezondheid komt bij deze partijen op de laatste plaats. Dat is niet
alleen ontzettend asociaal, maar ook nog eens heel erg dom. Als u met uw zorgbehoefte niet
geholpen wordt of op een lange wachtlijst komt te staan, kost dat u en ook de samenleving alleen
maar meer, naast alle onzekerheid en ellende die het voor u veroorzaakt. Wij willen u dat niet
aandoen.
Uw zorg is voor ons topprioriteit. Wij investeren in de zorg en wachten niet totdat Den Haag met
potjes geld over de brug komt. Wij betalen dat door het schrappen van klimaatwaanzin,
immigratie en de Arnhemse kunstkliek.
De marktwerking in de maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg werkt niet. Zorgcowboys
gaan met grote winsten aan de haal en steken die in hun eigen zak. Miljoenen euro’s verdwijnen
in villa’s, luxe reisjes en dure auto’s van asociale bestuurders en beleggers. Miljoenen die
uitgegeven hadden moeten worden aan uw zorg. De zorgmarkt is een nevelig moeras geworden
van obscure bv’tjes die graaien in de gemeenschapspot met goud. Hier moet een einde aan
komen. De door de gemeente ingekochte – en betaalde zorg moet transparanter worden. Zorg
mag geen winstoogmerk hebben en er moet in de zorg zonder onnodige management- en
bestuurslagen gewerkt worden. Zo blijft er meer geld over voor uw zorg. Het open huis op de
inkoop van zorg gaat op slot voor zorgaanbieders die hier niet aan mee willen werken.
De Arnhemse PVV wil voor U:
-

-

onze zorg op de eerst plaats zetten en weer topprioriteit maken in Arnhem.
bij tekorten op zorg niet wachten op financiering uit Den Haag en onze bewoners niet in
de kou laten staan.
dat zorg wordt behandeld als onze morele verplichting voor de mensen die onze stad
hebben opgebouwd.
dat zorg wordt gezien als een investering in de gezondheid van onze inwoners die zichzelf
terugverdient.
zorgcowboys de toegang tot de zorginkoop ontzeggen.
transparantie van de Arnhemse zorg realiseren. Van open huis naar goede afspraken met
zorgaanbieders over openheid van financiën, managementlagen en het afschaffen van
winst.
bewezen effectieve behandelmethodes toevoegen aan het zorgaanbod in Arnhem.
dat iedere Arnhemmer die zorg of ondersteuning nodig heeft daar aanspraak op mag
maken.
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Uw veiligheid
Arnhem komt steevast terug in ranglijsten van de onveiligste steden van Nederland. Dat is ook
niet zo gek, want Arnhem is van de middelgrote steden in Nederland de stad die het op één na
het kleinste bedrag uitgeeft aan veiligheid ten opzichte van de totale uitgaven.
Marcouch werd vijf jaar geleden binnengehaald als de uitgelezen crimefighterburgemeester,
maar heeft in al die tijd nog geen deuk in een pakje boter geslagen. Hij heeft dertien
politieagenten laten lopen en cadeau gedaan aan de regio en deze na herhaaldelijke oproepen
van de PVV nog steeds niet teruggevorderd. Zijn misdaadbestrijding vindt vooral plaats in de
media. Als hij weer eens een drugspand sluit komt er gelijk een vet persbericht en lokale media
helpen hem maar al te graag om zijn imago op te poetsen. In de tussentijd staat Arnhem qua
veiligheid nog steeds voelbaar onderaan. Afranselingen, steekpartijen, homohaat en straatraces
lijken dagelijkse kost te zijn geworden in onze stad. En het straattuig heeft vrij spel, want
Marcouch regelt toch geen middelen om te handhaven.
De Arnhemse PVV wil meer agenten. Dit doen wij niet alleen door ons hier landelijk voor in te
zetten, maar ook door de 13 agenten die naar de regiopolitie zijn gegaan weer terug te halen
naar onze stad. Er moet structureel meer geld naar veiligheid in Arnhem, zodat wij niet meer in de
top-10 van onveiligste Nederlandse steden horen, maar in de top-10 van de veiligste
Nederlandse steden. Het bestrijden van criminaliteit kan alleen beter door de pakkans te
vergroten en straffen te verzwaren. Alle praatclubjes, straatcoaches, sfeerbegeleiders en
nutteloze programma’s schaffen we af. We zetten volop in op het gebruik maken van de BIBOBwet om louche witwasbedrijfjes te ontmaskeren.
De Arnhemse PVV wil voor U:
-

strijden voor meer blauw op straat.
de 13 agenten waar Arnhem recht op heeft terughalen uit de regio.
een stevige lobby voeren naar Den Haag om meer agenten af te dwingen.
realiseren dat Ahmed Marcouch niet wordt herbenoemd als burgemeester.
niet pappen, nathouden en thee drinken, maar handhaven, handhaven en handhaven.
een sterke uitbreiding op de inzet van de BIBOB-wet doorvoeren.
structureel meer geld naar veiligheid brengen.
Arnhem uit de top-tien meest criminele steden van Nederland halen en in de top-tien
veiligste steden van Nederland zetten.
onzinnige maatregelen afschaffen zoals straatcoaches, overlegnetwerken en
preventiecursussen.
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Uw economie en inkomen
Het huidige stadsbestuur en vrijwel alle overige partijen in Arnhem zetten vol in op de
kunstsector en de energietransitie en willen Arnhem hiervan grotendeels afhankelijk
maken. Deze activiteiten kunnen alleen maar draaiende gehouden worden van uw
belastinggeld. Om hun fantasie-economie te bekostigen moet u de portemonnee trekken.
Maar niet als het aan de Arnhemse PVV ligt. Wat onze economie nodig heeft is meer geld
in uw portemonnee, meer ruimte voor bedrijven die uw banen creëren en een betere
bereikbaarheid van zowel bedrijventerreinen als de binnenstad.
Wij gaan uw lasten drastisch verlagen door geen cent meer uit te geven aan
klimaatwaanzin en linkse hobby’s. Geen geld naar het stadstheater (54,5 miljoen), geen
cent naar een nieuwe ruimte voor Oostpool en Introdans (10 miljoen) en geen cent naar
het klimaatfonds (10 miljoen).
De ruimte voor bedrijven in Arnhem is beperkt, onvoldoende onderhouden en onveilig. Dit
is slecht voor de werkgelegenheid in Arnhem. De Arnhemse PVV zet zich sterk in op het
aantrekkelijke maken van bedrijventerreinen door deze goed te onderhouden. Ook gaan
we aan de slag met cameratoezicht en extra handhaving, om de schade van criminele
activiteiten te beperken voor onze stad. En onder geen beding zullen wij instemmen met
het opgeven van bedrijventerreinen voor andere doeleinden.
De Arnhemse PVV wil voor U:
-

lastenverlichting realiseren. Meer geld in uw portemonnee.
de subsidiekraan voor linkse hobby’s dichtdraaien.
volledig stoppen dat er geld wordt gestoken in klimaatwaanzin.
de bedrijventerreinen beter onderhouden.
zorgen voor meer veiligheid op bedrijventerreinen en in de binnenstad met behulp van
cameratoezicht en extra handhaving.
de ruimte die er is voor bedrijven behouden en waar mogelijk uitbreiden.
betere bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en de binnenstad realiseren met het
openbaar vervoer en de auto.
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Uw woning en mobiliteit
Wonen is een grondrecht – maar een fatsoenlijk, betaalbaar dak boven je hoofd is allang niet
meer vanzelfsprekend in Arnhem. De woningmarkt is een puinhoop. En die puinhoop is de
afgelopen jaren alleen maar groter geworden. De woningen die nog wél beschikbaar zijn, zijn voor
een doorsnee Arnhems gezin vaak onbetaalbaar: koop- en huurprijzen zijn naar recordhoogtes
gestegen. De woningnood is een wooncrisis geworden, mede veroorzaakt door het
opengrenzenbeleid van de afgelopen jaren.
Arnhem heeft jarenlang voorop gelopen in het huisvesten van asielzoekers die een
verblijfsvergunning hebben gekregen. Er werden zelfs meer gelukszoekers gehuisvest dan werd
opgelegd door het rijk. Dat zal de deugbestuurders van Arnhem vast een goed gevoel hebben
gegeven, ten koste van u! Arnhemmers die op wachtlijst staan voor een huurwoning hebben al
jaren het nakijken en dat kan zo niet langer. De Arnhemse PVV wil niet naar de pijpen van Den
Haag dansen en geen enkele huurwoning meer beschikbaar stellen voor asielzoekers met een
verblijfsvergunning.
Ook in Arnhem zullen er veel woningen gebouwd moeten worden om de woningcrisis tegen te
gaan. Maar waar andere partijen alleen zeggen dat ze een oplossing willen, werpen ze
tegelijkertijd allerlei regeltjes op over geluid, lucht, milieu, verduurzaming en klimaat. Hoe meer
regels, hoe langer de woningbouw duurt en hoe duurder het wordt. Hoe meer regels, hoe langer
het realiseren van woningen duurt en hoe duurder alles wordt.
De Arnhemse PVV wil snel méér sociale huurwoningen, méér middenhuur-woningen en méér
koopwoningen – voor starters, gezinnen en ouderen. Zonder daarbij onnodige vertraging door
dure duurzaamheidseisen.
Mobiliteit is voor alle Arnhemmers onmisbaar en moet toegankelijk en betaalbaar blijven voor
iedereen. De auto staat in Arnhem in het verdomhoekje. De milieuzone in en om de binnenstad
zorgt ervoor dat Arnhemmers die niet de juiste auto kunnen of willen betalen niet meer welkom
zijn. Veel partijen in Arnhem zijn voor een uitbreiding van de milieuzone, ze willen de zone zelfs
uitbreiden naar omliggende wijken en ze willen nog meer voertuigen zoals brommers
buitensluiten. Het is niet alleen asociaal, maar ook nog eens hypocriet! Terwijl u met uw auto niet
naar de binnenstad mag rijden, staat op nog geen twee kilometer afstand de
biomassavernietigingscentrale verbrande bomen de lucht in te stoten op Industriepark
Kleefsewaard. De Arnhemse PVV wil die vermaledijde milieuzone per direct compleet afschaffen.
De auto wordt in Arnhem ondergeschikt gemaakt aan de fiets. Fietsstoplichten, fietsstallingen en
fietspaden hebben allemaal voorrang.
De auto staat ook in het verdomhoekje voor uw deur. Er worden onvoldoende parkeerplaatsen
beschikbaar gemaakt in woningbouwprojecten voor normale auto’s. Wel komen er gratis
oplaadpunten in lantaarnpalen en wel wordt er dik geld gestoken in deelauto’s. Maar als u
thuiskomt na een dag hard werken kunt u naar een plekje gaan zoeken en als u visite wilt
ontvangen is uw wijk vol.
Autogebruik moet niet tegengewerkt worden door de politiek. Er dreigt van de hele stad een 30
km/h-zone gemaakt te worden! De Arnhemse PVV wil dat automobilisten zich weer welkom
voelen in Arnhem met voldoende betaalbare parkeerplaatsen in de binnenstad en voor uw deur
en de maximumsnelheid 50 km/h behouden op de doorgaande wegen.
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De Arnhemse PVV wil voor U:
-

snel betaalbare woningen bouwen zonder vertragende en dure duurzaamheidseisen.
geen asielzoekers met verblijfsvergunning in Arnhemse woningen plaatsen, ook niet als
Den Haag dat oplegt.
betaalbaar openbaar vervoer voldoende beschikbaar maken.
de milieuzone afschaffen.
zorgen voor betaalbare parkeerplaatsen in de binnenstad.
ruim voldoende parkeergelegenheid in de wijken aanleggen.
stoppen met gemeentelijke laadpalen en projecten met deelauto’s.
stoppen met het tegenwerken van autogebruik.
dat op doorgaande wegen de maximumsnelheid 50 km/h blijft.
blijven investeren in onderhoud en veiligheid van wegen.
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Uw Arnhemse onderwerpen
Lauwergrachtengordelalliantie
De Arnhemse PVV vindt het ronduit schandalig dat er opnieuw belachelijk veel geld in
cultuurpaleizen wordt gestoken. Na het Museum voor moderne kunst Arnhem, het Filmhuis en
Musis Sacrum is het Stadstheater Arnhem en de huisvesting voor Toneelgroep Oostpool en
Introdans het zoveelste megalomane project waar alleen de elite op zit te wachten en waar u de
rekening van krijgt. De Arnhemse PVV is de enige partij die vindt dat er helemaal geen geld naar
het Stadstheater, naar Toneelgroep Oostpool of naar Introdans moet gaan. Stop de
Lauwersgrachtengordelalliantie nu door op de PVV te stemmen, wij verzekeren u dat er geen cent
naar dit soort linkse hobby’s gaat zolang wij het voor het zeggen hebben.

Nieuwbouw Aya Sofya-moskee
De op handen zijnde nieuwbouw van de mega-moskee aan de Westervoortsedijk bij Het
Arnhemse Broek dreigt onze stad te overspoelen met meer islam. Als deze mega-moskee er komt
zullen minaretten als symbool van islamitische overheersing de skyline van Arnhem gaan
bepalen. Iedere vrijdag zal de oproep tot gebed schallen over onze stad, waarna mannen en
vrouwen door gescheiden ingangen de moskee zullen betreden en de door Milli Gorüs opgelegde
preek van islamitische haat tot zich zullen nemen. De grip van de islam op onze stad zal met deze
mega-moskee hand over hand toenemen.
De Arnhemse PVV is de enige partij die onvoorwaardelijk tegen de komst van deze haathut is en
het is van het grootste belang voor de toekomst van Arnhem dat deze mega-moskee er niet komt.

Stadsblokken-Meinerswijk
Bij het referendum over Stadsblokken-Meinerswijk in 2016 heeft een overweldigende
meerderheid vóór het plan gestemd. De Arnhemse PVV is vóór ontwikkeling van dit gebied met
woningbouw, recreatie en natuurontwikkeling. De eerste schop is nog steeds niet de grond in
gegaan en tegenstanders van het plan blijven de hoop houden deze ontwikkeling te kunnen
dwarsbomen. Stijgende waterspiegels, bevers, zeldzame vleermuizen van alles wordt erbij
gehaald om het proces te vertragen. Niet alleen hebben Arnhemmers de extra woningen keihard
nodig, maar de stemuitslag van het referendum moet worden gerespecteerd.
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