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Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 24 november 2021
een besluit te nemen over het ‘’ Voorontwerp-omgevingsvisie: Arnhem 2040’’.
Omdat we weten dat:
- in de visie staat "We in Arnhem veel inwoners met een laag inkomen hebben en een grote
groep die niet deelneemt aan het arbeidsproces. Dit is meer dan gemiddeld in Nederland. " &
"Er verhoudingsgewijs veel mensen met een laag inkomen of ondersteuningsbehoefte naar
Arnhem komen. Arnhem pakt dit op, maar wel in afstemming met buurgemeenten, om te
komen tot een gezond regionaal evenwicht."
- uit de schriftelijke inbreng van de HAN, VNO NCW en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen
valt op te maken dat ruimte voor ondernemen in breedste zin minder waarde is toegekend dan
die het verdient.
- dat voor elk huis wat er in Arnhem bij komt 0,5 tot 1 FTE werk nodig is.
Omdat we vinden dat:
- We instellingen, organisaties en bedrijven de ruimte moeten blijven geven om te ondernemen
en te ontwikkelen. Zij zorgen voor werkgelegenheid. En dragen direct en indirect bij de (andere)
behoeftes en gewenste veranderingen van onze stad. Op korte en lange termijn.
Daarom draagt de gemeenteraad het college op om:
- in de definitieve visie nadrukkelijker op te nemen dat naast, duurzaamheid, ruimtelijke
ordening, veiligheid het behouden en het creëren van werkgelegenheid cruciaal is voor een
vitaal Arnhem. Zodat mensen met of zonder opleiding volop kunnen meedoen.
- dat in ieder geval te doen door in hoofdstuk 4 een paragraaf (huidige) werklocaties op te
nemen en in hoofdstuk 7 meer waarde toe te kennen aan de nieuwe (vastgestelde)
economische agenda.
Menno Loos – VVD

