
Voorwoord verkiezingskrant!

Arnhem is een prachtige stad om in te wonen en om te leven. Met 
mooie stadsmonumenten, levendige horeca en prachtige natuurpar-
ken. Kenmerkend zijn de trollylijnen en de gezellige volkswijken. Met de 
kleinschaligheid van het oosten, maar ook zeker met de grootstedelijke 
problemen uit de randstad. Een gemeenteraad en een college van B&W 
die zich wanen te leven in een politiek Den Haag en zich ook navenant 
gedragen. 

Vele coalities zijn de afgelopen jaren al gesneuveld, mede veroorzaakt 
door de meer landelijk gevestigde partijen die denken zich te moeten 
profi leren in plaats van oog te blijven houden voor Arnhem en de Er-
nemmers. Maar ons gaat het om U, de Arnhemse burger die hierdoor 
in de kou staat. Die tradities “vermoord” ziet worden, door bijvoorbeeld 
geen Zwarte Piet meer bij de intochten van Sinterklaas in Arnhem. Vuur-
werkverboden, doordravende politieke correctheid zoals de hele woke-, 
BLM- en gendergekte. Men ziet wijken verder verloederen door slecht 
onderhoud, weinig politietoezicht, handhaving en het volstoppen van 
woningen met mensen met rugzakjes en statushouders. Om nog maar 
niet te spreken over het hele afvalinzamelingsdebacle.

Rijke wijken zoals Schaarsbergen, Hoogkamp en Gulden Bodem wor-
den nagenoeg gevrijwaard van deze problemen: er staat een onzicht-
bare ijzeren gordijn omheen geplaatst. Door het gebrek van goedkope 
sociale huurwoningen krijgt men dit soort problemen in deze wijken 
niet. En het Arnhemse college van B&W beschermt heilig deze woon-
gebieden en vrijwaren deze wijken van dit soort problematiek. Daarom 
pleiten wij voor de bouw van goedkope sociale huurwoningen in deze 
wijken en fl ats! Ook deze wijken mogen de ongemakken voelen van de 
multiculturele samenleving.

De NVU is er voor u, voor de Nederlander(s), die weer voorrang moet 
krijgen met het krijgen van een goedkope sociale huurwoning en niet 
de statushouders. Wij eisen sluiting van alle AZC ‘s in Arnhem en ook 
het drijvende AZC-hotel mag wegvaren. Wij zijn tegen de horizonvervui-
lende windmolens; deze moordenaars van duizenden vogels willen wij 
niet op Arnhemse bodem. Wel pleiten wij voor zonnepanelen op meer 
daken van huizen en panden, maar geen zonneweiden! Wij zijn tegen 
van het gas af! Dit mag alleen gebeuren wanneer de overstap er meteen 
komt naar waterstof of kernenergie. En sluiting van de biomassacentra-

le op de Kleefse waard, die alleen maar kankerverwekkende stoff en uit-
stoot. De NVU wil de buurthuizen een centrale rol teruggeven in de wijk, 
voor jong en oud een zorg- en leefstijlcentrum waar iedereen terecht 
kan voor advies, maar ook voor een praatje en een kop koffi  e. Vanaf 
1971 zijn we er voor onze mensen! Daarom onze duidelijke begrijpbare 
slogan Onze mensen eerst! Ofwel Baas in eigen land!

In deze verkiezingskrant kunt u een gedeelte lezen van onze standpun-
ten. De rest is te lezen in ons verkiezingsprogramma: 
http://www.nvu.nu/folder/verkiezingsprogramma2022-arnhem.pdf

Constant Kusters.
Lijsttrekker NVU.

Ruim 200 bewoners van de Geitenkamp bezigde in Arnhem op 3 juni 2019 ferme taal tegenover Stichting OnderDak en de gemeente. 
Ze zijn tegen de opvang van zorgmijders in de Paasbergfl at, Constant Kusters was de organisator van dit protest als bezorgde vader.
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Constant Kusters, 
51 jaar, getrouwd met Priscilla Kusters, hebben 
samen 6 kinderen. Partijleider NVU en al 33 
jaar politiek actief. Landelijk bekende Nederlan-
der na de prachtige fi lm Ons Moederland. Voor 
het behoud van onze tradities zoals Sinterklaas 
en Zwarte Piet. En tegen het verbod van con-
sumentenvuurwerk! Actief op de scholen in de 
MR, OR en OPR en voetbalcoach. Sporten voor 
onze jeugd is zeer belangrijk in deze Corona-
tijd! Onze jeugd is de toekomst!
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Willibrordus van der Weide, 
60 jaar, uitvinder en directeur Yellow Agro & 
Energy.  Als geboren Fries houd ik mij bezig 
met de duurzame voedselvoorziening op aar-
de. Het rentmeesterschap uitoefenen noem ik 
dat. Sta als mens pal tegen de morele verloe-
dering van ons Christelijke gedachtegoed. Als 
inwoner van Arnhem ben ik bereid om elk wel-
willende burger met daadkracht, elan en geloof 
tegemoet te treden.

   33
Priscilla Kusters,
44 jaar, getrouwd met Constant Kusters, heb-
ben samen 6 kinderen, werkzaam in de zorg. 
Maak mij hard voor meer handen aan het bed 
in de zorg en meer geld naar de zorg. En wil 
graag dat onze kinderen nog een toekomst 
hebben in Nederland. Dat onze sociale huur-
woningen op de eerste plaats gaan naar onze 
mensen. Voorstander van de traditionele 
Sinterklaasviering met Zwarte Piet.

IDENTITEIT & VREEMDELINGENBELEIDIDENTITEIT & VREEMDELINGENBELEID
Statushouders gaan iets doen voor de stad die hun opvangt. Men-
sen met een bijstandsuitkering moeten gewezen worden op hun 
rechten, maar tevens op hun plichten. Bijvoorbeeld verplicht te 
solliciteren of werk te accepteren onder hun niveau. En eventueel 
verplicht vrijwilligerswerk te doen, bijvoorbeeld bij ouderen. Ster-
ker nog, de gemeente Arnhem moet bijstandsgerechtigde verplich-
ten om voor minimaal 20 uur werk te accepteren. Dit in het kader 
voor wat hoort wat, de tijd van hand ophouden en er niets voor 
terugdoen is totaal voorbij.

AZC’s sluiten
Wij zijn voor sluiting van alle AZC ‘s in Arnhem, inclusief het luxe passa-
giersschip aan de kade van de Rijn waar momenteel Afghanen worden 
opgevangen. Ons motto luidt Grenzen dicht nu! Opvang in eigen regio!

• Geen nieuwe moskee in Arnhemse wijken, geen ruimte voor cultuur-
vreemde gebedsruimtes. We hebben er al genoeg! 

• Sinterklaasfeest blijft traditioneel zoals wij dit als land en volk jaren-
lang doen, met Zwarte Piet en Sinterklaas! Wij schamen ons niet voor 
Zwarte Piet! Zwarte Piet of anders niet! Gemeentelijke subsidie weer 
terug naar de wijken voor traditioneel Sinterklaasfeest i.p.v. “het mes 
op de keel om roetveegpiet te verplichten”!

• Nederlanders hebben voorrang op het krijgen van huurwoningen 
wij schaff en de bevoorrechte positie af van statushouders die meteen 
een sociale huurwoning krijgen. Nederlandse woningzoekenden moe-
ten tussen de 10 en 15 jaar wachten; statushouders krijgen een sociale 
huurwoning binnen enkele maanden.

• Geen verbod op consumentenvuurwerk (categorie F2 en F3).

VERKEERVERKEER
• Om de parkeerproblematiek en fi les tegen te gaan: openbaar vervoer 
gratis in het weekend en op koopavonden.

• Daar waar nodig meer trolleylijnen aanleggen in de gemeente Arn-
hem.

• Een onderzoek naar de haalbaarheid van bussen die rijden op aard-
gas, waterstof en andere vormen van duurzame energie. Hierbij den-
ken wij aan de buslijnroutes die nu nog niet voorzien zijn van een bo-
venleiding voor het trolleyvervoer.

• Zorg voor voldoende fi etsenrekken en gratis bewaakte stallingen.

• Gratis parkeren in de binnenstad met een max. van 2 uur d.m.v. een 
parkeerschijf.

• Opgeheven buslijnen van Klarendal en Oosterbeek (lijn 1) weer her-
openen.

• Wij zijn tegen de uitbreiding van de milieuzone in het centrum van 
Arnhem, eerder inperken dan automobilist pesten.

• Fietsers moeten zoveel mogelijk voorrang krijgen, ook als dit ten kos-
te gaat van de doorstroming van het autoverkeer.

• Toezichthandhavers verhogen ter ondersteuning / versterking van de 
politie, die inzetten als een soort “verkeerspolitie”, dat veel aandacht en 
tijd vraagt van de normale politie. Omscholen zodat ze dit takenpakket 
kunnen overnemen.

• Nijmeegseplein herbenoemen als Theo Bosplein.
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Bettina Achterhuis,  
53 jaar en geboren en getogen in Arnhem. 
Jaren gelukkig getrouwd met Albert. Ik ben 
al jaren lid van de NVU en wil mijzelf graag 
inzetten voor het welzijn en de veiligheid van 
de inwoners van Arnhem. Ik was de initiatief-
neemster om het wanbeleid omtrent de Diftar 
afvalinzameling aan te kaarten en heb toen-
tertijd een petitie bij het gemeentehuis aange-
boden die ondertekend was door duizenden 
Arnhemmers.

    55
Tineke van Schaijk,  
63 jaar, al jarenlang lid van de NVU, werkzaam 
als receptioniste bij Sportbedrijf, erger mij 
dood aan de gevoerde politiek inzake geluk-
zoekers. Sta voor een grenzen dicht politiek en 
opvang in eigen regio. Wil dat mijn kleindochter 
straks ook gewoon een sociale huurwoning kan 
krijgen i.p.v. dat statushouders hier voorrang 
op hebben. Vind het absurd dat er een vuur-
werkverbod is, net als het verbod op Zwarte 
Piet. Ons Nederlanders wordt alles verboden! 

    66
Peter van Egmond,  
71 jaar, al jarenlang secretaris van de NVU, 
getrouwd, vader van 2 kinderen en opa van 2 
kleinkinderen. Tot mijn pensioen actief ge-
weest als timmerman. Ik zet mij al jarenlang 
in voor een veilig en herkenbaar Nederland. 
En ik erger mij er dood aan dat statushouders 
voorrang hebben op de woningmarkt. Gren-
zen dicht! Opvang in eigen regio! Onze men-
sen eerst! Helemaal doodziek van de BLM- en 
de wokecultuur in Nederland, bah!

DUURZAAMHEID, GROEN & DIERENWELZIJNDUURZAAMHEID, GROEN & DIERENWELZIJN
We moeten als gemeente Arnhem investeren in zonnepanelen en 
in waterstof, niet van het gas af, maar dan meteen liever omscha-
kelen naar waterstof. Ook meer buslijnen indien wenselijk aanleg-
gen via het trolleynet. Alle gemeentelijke voertuigen dienen vanaf 
2023 op waterstof te rijden; deze kunnen voorzien worden van de 
waterstof bij het Arnhemse pompstation. Absoluut geen uitbrei-
ding van windmolens ofwel de vogelmoordenaars. Tevens sluiting 
van de Groen-Links biomassacentrale die kankerverwekkende 
stoffen uitstoot!

• Sluiting in Arnhem van alle slachthuizen waar halal of koosjer geslacht 
wordt; dit is dierenmishandeling.

• Veroordeelde dierenmishandelaars of dierenverkrachters mogen 
nooit meer in de gemeente Arnhem een huisdier bezitten.

• Terugkeer van de kraakwagen een maal per maand! Voor het ophalen 
van het grof huisafval!

• Afvalcontainers moeten gratis geopend blijven worden met de ano-
nieme pas, anders neemt het zwerfafval zorgelijk toe. Zie in het leven 
geroepen referendum waar een duidelijke meerderheid van de Arn-
hemmers dit wenste en de regerende kliek even fijntjes wees op de 
wensen van de Arnhemse burgers! Wij zijn voor afval nascheiding door 
de afvalverwerker.

• Biomassacentrale sluiten. Dit Groen-Links paradepaardje dat giftige 
kankerverwekkende stoffen uitstoot dient meteen gesloten te worden!

• Bewoners mogen zelf bepalen of ze een boom willen kappen in hun 
tuin.

BOUWEN EN WONENBOUWEN EN WONEN
In Arnhem moeten er meer goedkope sociale huur- en koopwonin-
gen worden gebouwd, naar de verhouding van 40% huur en 60% 
koop. We moeten dit doen in de weilanden richting Elst, en niet 
zozeer in Arnhem-Noord in de wijk Geitenkamp op bijvoorbeeld 
de weilanden van de Beukenlaan. Verder goed kijken of we oude 
leegstaande kantoorpanden succesvol kunnen transformeren tot 
huur- en/of koopwoningen, zie oude ING-kantoor. Heel belangrijk 
is om de speculatiehandel tegen te gaan, omdat 25% van de wo-
ningen opgekocht zijn in Arnhem door speculanten. De woningen 
moeten bewoond worden door degenen die hem hebben gekocht. 
En er dient strenger opgetreden en gehandhaafd te worden inzake 
de Arnhemse verkameringswet. 

• In Arnhem moeten meer sociale huurwoningen energieneutraal ge-
bouwd worden en bij renovatie zoveel mogelijk voorzien worden van 
zonnepanelen en aansluiting op waterstof.

• Woonwagenbewoners krijgen eindelijk extra vakken om uit te brei-
den in heel Arnhem, te denken o.a. aan de Merwedestraat en Betha-
niënstraat. En een oplossing voor de vervuilde gifgrond op de Betha-
nienstraat.

• Multifunctioneel sportcentrum realiseren, waar nu s.v. De Paasberg 
zit, met o.a. kunstgrasvelden zodat de omringende scholen er ook ge-
bruik van kunnen maken. Dit ook ter bevordering van de gezondheid 
van o.a. de jeugd in de aangrenzende wijken.

• Paasbergflat opkopen van de eigenaar en dan slopen en er nieuwe 
sociale huur- en koopwoningen bouwen op de eerste plaats voor de 
Arnhemmers! Waar mensen voorrang krijgen op de woningen die af-
komstig zijn uit de wijken Geitenkamp en Paasberg.



VEILIGHEIDVEILIGHEID
Gevoel van onveiligheid – meer politie / blauw op straat - 
Het gevoel van onveiligheid in Arnhem is uiteraard niet iets waar wij 
trots op moeten zijn. Wij willen meer cameratoezicht op onveilige plaat-
sen en plaatsen die daarvoor in aanmerking komen. Ook willen we 
meer blauw op straat, wijkagenten op straat i.p.v. achter het bureau. 
Het openbaar vervoer in Arnhem moet weer veilig worden voor chauf-
feurs en reizigers. Arnhem moet weer leefbaar worden voor iedereen 
en niet zoals nu het geval is dat mensen uit angst niet meer op straat 
durven te komen vanwege de toenemende criminaliteit en agressie! Het 
gebruik van alcohol in het openbaar niet gedogen maar meer handha-
ving en controle hierop. Dit bijvoorbeeld in het park bij Musis Sacrum. 
De politie de bevoegdheid geven om in bepaalde gebieden preventief 
te fouilleren, bijvoorbeeld in parken, om zo de criminaliteit effectief te 
bestrijden. Bedelverbod voor alle klaplopers die in de binnenstad en bij 
allerlei supermarkten staan te schooien om geld.

Legaliseren van koffieshops 
Inkoop van de softdrugs voor de koffieshophouders binnen het gedoog-
beleid laten gebeuren door legale wietboerderijen die toezien op een 
verlaging van de THC-waarde en een goede kwaliteit van het product. 
Btw, accijnzen en belasting heffen op de legale in- en verkoop. Geschat-
te inkomst op jaarbasis voor de schatkist ligt hier op ongeveer 2 miljard 
euro per jaar. Verder een waarschuwing op de verpakking dat blowen 
20 maal schadelijker is dan een sigaret. En een voorlichtingscampagne 
starten over de schadelijke gevolgen van blowen. Dit nieuwe kabinet 
geeft een aantal gemeentes ruimte voor dit experiment; volgens ons 
een kans voor de gemeente Arnhem om dit te gaan realiseren. Teveel 
is het Openbaar Ministerie (OM) bezig met softdrugs gerelateerde za-
ken, na de legalisatie ervan zal dit aanzienlijk afnemen. Wij willen zoveel 
mogelijk de koffieshops concentreren in het centrum en uit de wijken 
houden.

Een pedo-vrije zone creëren
De NVU is voorstander om veroordeelde kinderverkrachters, moorden-
de pedofielen (zolang de doodstraf nog niet is opgenomen in het Wet-
boek van Strafrecht), nadat deze hun straf hebben uitgezeten, niet meer 
te laten terugkeren in hun eigen wijken. Een optie is om aso-container 
woningen zoals een aantal nu opgesteld staan bij de Rijnhal in Arnhem, 
beschikbaar te maken voor deze lieden en uit te breiden voor nieuwe 
klanten. Wij willen een pedo-vrije zone creëren voor de bescherming en 
veiligheid van onze kinderen. We richten hier ook een extra politiewijk-
post in met cameratoezicht.

• Junks en rugzakjes (mensen met psychische problemen) die systema-
tisch overlast veroorzaken verplicht laten opnemen en behandelen in 
afkickklinieken of psychiatrische inrichtingen. Daarna eerst verplicht 
twee jaar laten wonen in aso-containers, zodat ze daar kunnen laten 
zien dat ze weer in een normaal huurhuis kunnen wonen. Of voor 
deze lieden een oude kazerne regelen waar ze orde, tucht en discipline 
worden bijgebracht. Maar geen nieuwe opvang van deze “rugzakjes” 
zoals stichting Onderdak poogde in de Paasbergflat in de wijk Paas-
berg.

• Bouwen van meer aso-containers in Arnhem, in de omgeving van de 
Rijnhal in de wijk Malburgen.

• Meer politiehulp aan winkeliers in de strijd tegen de overlast die 
criminelen veroorzaken in de winkels. Of een speciaal politieteam in 
het leven roepen voor hulp bij winkeldiefstal en opsporing van deze 
daders. Vooral in winkelcentrum Kronenburg, winkelcentrum Presik-
haaf en in de binnenstad is hier behoefte aan.

• Het dragen van capuchons of andere gezichtsbedekkende kledij ver-
bieden in winkelcentra aan te wijzen winkelgebied. Dit om makkelijker 
winkeldieven te herkennen na een diefstal, om zo de winkeliers tege-
moet te komen. Deze personen dienen ook niet te worden toegelaten 
in een winkelgebied.

• Meer cameratoezicht op onveilige plaatsen, het liefst een 4K of 8K 
camerasysteem die goed uit te lezen is, zodat dit de opsporing en pak-
kans van de daders vergroot.

• Sluiting moederkindhuis op Marktplein in het voormalige Boerma 
pand in de wijk Geitenkamp. Invulling geven als winkelpand, zoals de 
wens is van de bewoners en winkeliers van de wijk Geitenkamp.

• Corona standpunt: we adviseren het Engelse of Deense model dat 
inhoudt: inzetten op vrijwillige vaccinatie en eigen opgebouwde immu-
niteit. Daarnaast alles wel los en open, terug naar onze vrijheid!
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Dit is een huis aan huis krant van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) i.v.m. 
de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 oplage 30.000.


