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Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van strategie klimaat
adaptatie 2020-2030 een besluit te nemen over de mogelijkheden om hittestress en
wateroverlast verder te doen afnemen en het groene karakter van Arnhem te doen toenemen.
Omdat we weten dat:
- Veel mensen en organisaties bereid zijn tot het nemen van klimaatadaptieve maatregelen
tegen hittestress en wateroverlast;
- Er veel wijken, straten en woningen in aanmerking komen om klimaatadaptieve maatregelen
te nemen;
- Er naast de rode hitte plekken die in het plan staan, nog overige hitte plekken die niet in het
plan voorkomen.
Omdat we vinden dat:
- We meteen moeten beginnen met ontharden ten behoeven van klimaatadaptatie;
- De klimaatadaptieve maatregelen hard nodig zijn om hittegevoelige plekken aan te pakken;
- Het niet altijd direct duidelijk is wat helpt en nodig is om hittestress en wateroverlast te
verhelpen;
-Dat gezondheid en het welzijn en de gezondheid van de Arnhemmers uiterst belangrijk is;
-Gezondheid en welzijn direct gekoppeld kan worden aan een groene en hittestress vrije
leefomgeving;
-Dat we willen voorkomen dat de hittegebieden die nu nog niet rood zijn dat in de toekomst wel
worden;
-Het de kwetsbare groepen (ouderen, kinderen en mensen met gezondheidsproblematiek) zijn,
die het hardst getroffen worden door hittestress;
- Het vooral de wijken zijn waar veel kwetsbare groepen leven waar nu al hitte problematiek is
geconstateerd;
- Als we de overige hitte problemen zo snel mogelijk willen aanpakken, daar maatwerk voor
nodig is en dat dat nu nog niet is uitgewerkt in het plan.

Daarom roept de gemeenteraad het college op om:
-

Te inventariseren welke mogelijkheden tot vergroening en verkoeling er kunnen worden
ingezet op de overige hitteplekken in Arnhem.
Tevens te onderzoeken wat daar voor nodig is en of dit binnen de huidige middelen en
capaciteit is uit te voeren en hiermee met een voorstel naar de raad te komen.
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