Stemadvies Arnhems Peil
Arnhems Peil wil anderen niet opdragen om op een bepaalde partij te stemmen.
We willen iedereen de kans geven om een keuze te maken op basis van goede
informatie. Daarom heeft Arnhems Peil meegewerkt aan de Klimaatkieswijzer
van de Arnhemse Klimaatcoalitie. Hierin wordt over alle moties over groene
onderwerpen waar de raadsleden de afgelopen 4 jaar op hebben gestemd in
Arnhem beoordeeld hoe groen ze zijn (score van 1 tot 5 waarbij 5 heel groen is).
En daarna werd er gekeken welke partijen vóór deze groene moties stemden. Als
resultaat heeft elke politieke partij een klimaatlabel gekregen.
Arnhems Peil zegt dus niet op welke partij je moet stemmen maar wij delen wel
onze voorkeuren gebaseerd op de Arnhemse Klimaatkieswijzer en de
onderwerpen waar Arnhems Peil zich voor interesseert en onze ervaringen met
de politiek.

Welke onderwerpen vinden wij belangrijk?
•
•
•
•
•
•
•

Wij willen geen biomassacentrales in Arnhem
Wij willen minder vieze uitstoot van bedrijven en vooral minder van biomassaverbranding
Wij willen dat bestaand groen beschermd wordt
Wij willen dat er meer groen bij kom,
Wij willen een gezonde natuur die beschermd wordt tegen vervuiling en klimaatverandering
Wij willen schone wateren
Wij willen dat de mensen met een lager inkomen meer en beter geholpen worden met het verduurzamen van
hun huizen dan mensen met een hoger inkomen.

Hoe scoren de partijen op de onze onderwerpen?
Wij hebben daarom in de kieswijzer een selectie gemaakt van de onderwerpen natuur, biomassa en wonen. Door die
selectie te maken komen er 31 (van de 72 groene moties) moties naar boven.
Biomassa:

Bomen en groen in de stad:

Duurzaam wonen:

Onze ervaringen met de politiek
Uit bovenstaande labels komen 4 groene partijen: SP Arnhem, Partij voor de Dieren Arnhem, Arnhemse Ouderenpartij
en D66 Arnhem. We zullen deze partij bespreken aan de hand van onze ervaringen.
We zouden een boek vol kunnen schrijven over de ervaringen met de Arnhemse politiek die ons in de afgelopen vier
jaar hebben gefrustreerd, boos gemaakt, verbaasd, deden huilen en gelukkig ook wel eens deden lachen. Voor deze
stemonderbouwing houden we het wat korter. We zijn geshockeerd door het gebrek aan tegenmacht in de Arnhemse
gemeenteraad. Een gemeenteraad hoort te bepalen wat er gebeurt in de stad en hoort te controleren of de wethouders
hun werk wel goed doen. De coalitiepartijen (GroenLinks, VVD, PvdA en Arnhem Centraal) steunen het college door dik
en dun, ook wanneer zij aantoonbaar fouten maken of liegen. De partijen verloochenen daarmee hun partijstandpunten
en hun kiezers. Zij noemen dit coalitiediscipline, wij noemen het kiezersbedrog en machtslust. Ook een flink aantal
oppositiepartijen neemt de woorden van de wethouder meestal voor zoete koek aan.
Als burger kun je dan oneindig vaak proberen uit te leggen met bewijsmateriaal waarom de wethouder fout zit of
onwaarheden vertelt, en dat heeft Arnhems Peil ook heel vaak gedaan, maar er zijn dan maar weinig partijen die zich
daarvoor interesseren.
Bovenaan staat voor ons de SP Arnhem. In onze ogen trekt Gerrie Elfrink van de SP Arnhem altijd zijn mond open tegen
onrechtvaardige handelingen en optredens. Hij doet dit onophoudelijk en daar heeft de coalitie veel last van. Hij wordt
dus ook door de voorzitters, burgemeester en wethouders stelselmatig tegengewerkt en andere partijen stemmen
tegen moties van de SP alleen maar omdat het de SP is. Wij zien Gerrie Elfrink als de Pieter Omtzigt van Arnhem en als
onmisbaar voor de Arnhemse democratie. De SP Arnhem is een partij die makkelijk te bereiken is door mensen die door
partijen zoals de VVD, CDA, GroenLinks en de ChristenUnie niet gehoord worden. Bovendien was SP Arnhem altijd
aanwezig bij de demonstraties tegen biomassa en voor het klimaat. SP Arnhem heeft natuur en klimaat niet eens als
belangrijk speerpunten in hun verkiezingsprogramma maar stemde wel ontzettend groen de afgelopen 4 jaar. Zij zien
net als wij dat er onlosmakelijk verband is tussen het welzijn van mensen en een gezonde groene leefomgeving. Dit
vinden wij een erg goede motivatie.

De volgende partij die wij willen uitlichten is de Partij voor
de Dieren Arnhem. Ook deze partij ondervindt hinder van
de Arnhemse bestuurscultuur want de fractievoorzitter
Leo de Goot mag zo vaak zijn zinnen niet afmaken van de
voorzitter dat het veel mensen opvalt. De Partij voor de
Dieren Arnhem is een partij waar wij vanuit onze groene
toekomstvisie helemaal achter staan. En gelukkig roepen
ze niet alleen groene dingen maar gedragen ze zich ook
nog heel groen zoals wij hierboven hebben laten zien. Het
idealisme en het vooropzetten van de natuur en de dieren ondersteunen wij omdat wij van mening zijn dat de
klimaatcrisis en het verlies van biodiversiteit de grootste crisis is van onze tijd. Er zijn nog veel meer andere belangrijke
onderwerpen, dat ontkennen wij niet. Maar als de lucht niet meer veilig is om in te ademen, en als miljoenen dieren
uitsterven, insecten verdwijnen en wij geen groenten en fruit of bier, wijn, koffie en chocola meer kunnen eten, oogsten
mislukken, miljarden mensen moeten vluchten en klimaatoorlogen ontstaan, dan doen al die andere onderwerpen er
niet meer toe. En daarom vinden wij klimaat en biodiversiteit zo belangrijk.
De volgende partij die zich mondig maakt tegen onrechtvaardig of oneerlijk optreden van het college is de Arnhemse
Ouderenpartij. Met veel geduld laat Nico Wiggers van de Arnhemse Ouderenpartij duidelijk weten dat het college de
ambtenaren niet voldoende onder controle heeft. Het lijkt alsof de ambtenaren bepalen wat er in Arnhem gebeurt, zegt
hij. De Arnhemse Ouderenpartij wil bovendien meer geluid geven aan de burger en dat blijft niet alleen bij woorden. Zij
hebben inmiddels een burgerforum opgericht waarvoor iedereen zich kan aanmelden en er zijn al meerdere
bijeenkomsten geweest. Partijen zoals het CDA en de coalitiepartijen hebben het ook duidelijk moeilijk met de
tegenmacht van de Arnhemse Ouderenpartij want via social media zien wij met enige regelmaat pestgedrag gericht aan
de Arnhemse Ouderenpartij door andere raadsleden voorbijkomen. En pesten, daar houden wij helemaal niet van. De
Ouderenpartij heeft niet veel met klimaatverandering van doen maar toch hebben zij een heel groen label. De voorkeur
voor een fijne groene omgeving zit er bij deze partij goed in.
De vierde groenste partij in de Klimaatkieswijzer is D66. De groene score van D66 heeft ons positief verrast. Ons
vertrouwen in D66 is niet heel groot. Landelijk zeggen ze tegen biomassa te zijn, maar stemmen ze voor. Dat maakt het
moeilijk om de lokale fractie te vertrouwen. In Arnhem is D66 tegen biomassa. Ze hebben voor alle moties tegen
biomassa gestemd en deden dat tegen de coalitie in, waar zij op dat moment nog inzaten. Daar hebben wij respect voor.
Later zijn ze uit de coalitie gezet omdat zij niet braaf meededen met het de hand boven de hoofd van de wethouders
houden, toen bleek dat deze onwaarheden hadden verkondigd en een rapport hadden achtergehouden. Zij kwamen op
voor hun principes, accepteerden de leugens van de wethouders niet en dat vonden de coalitiepartijen niet fijn. D66 is
niet de groenste partij van Arnhem, ze staan op de 4e plek. Maar er zijn 8 partijen minder groen dan D66 en D66 heeft
wel laten zien dat zij tegen het college en de coalitie in durven te gaan. Waar D66 landelijk volop meedoet aan de
Ruttedoctrine, zien we dat bij D66 Arnhem een stuk minder.

Stemadvies
Nee, dat doen we dus niet, we geven geen stemadvies. Dit is hoe wij het zien. Kies zelf wat goed voelt.
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