
Politiek	  jaarverslag	  van	  de	  fractie	  over	  2017	  

In	  2017	  hebben	  we	  vanuit	  onze	  nieuwe	  rol	  als	  oppositiepartij	  ons	  ingezet	  om	  het	  sociale	  
geluid	  in	  de	  stad,	  maar	  ook	  in	  de	  raadszaal	  te	  laten	  horen.	  In	  het	  begin	  van	  2017	  hebben	  we	  
nog	  onze	  afschuw	  uitgesproken	  over	  het	  gevoerde	  beleid	  m.b.t.	  de	  slachterij	  van	  Hilckman	  
door	  een	  motie	  van	  afkeuring	  in	  te	  dienen.	  We	  wilden	  dat	  er	  meer	  geld	  naar	  het	  werkbedrijf	  
ging	  en	  riepen	  het	  college	  op	  om	  te	  investeren	  in	  de	  toekomst	  van	  mensen	  en	  overschotten	  
hieraan	  te	  besteden.	  Ook	  haalden	  we	  brede	  steun	  binnen	  om	  meer	  
duurzaamheidinitiatieven	  mogelijk	  te	  maken	  voor	  mensen	  met	  de	  smalle	  beurs.	  Initiatieven	  
die	  perfect	  passen	  bij	  een	  Green	  Capital.	  Maar	  naast	  duurzaamheid	  maakten	  we	  ons	  
voortdurend	  druk	  om	  werkgelegenheid	  en	  de	  economie.	  We	  lobbyden	  in	  de	  raad	  voor	  steun	  
van	  de	  aanleg	  voor	  een	  railterminal	  in	  Valburg,	  want	  die	  versterkt	  onze	  economie	  en	  zorgt	  
voor	  nieuwe	  werkgelegenheid	  op	  het	  gebied	  van	  logistiek.	  
En	  de	  al	  lang	  lopende	  lobby	  voor	  de	  dorpensingel	  Oost	  waardoor	  bewoners	  in	  Lent	  minder	  
verkeersdrukte	  zouden	  krijgen	  en	  Bemmel	  een	  betere	  ontsluiting,	  heeft	  op	  ons	  initiatief	  
geleid	  tot	  een	  gezamenlijke	  motie	  van	  twee	  gemeenteraden	  met	  een	  oproep	  aan	  de	  
colleges.	  Uiteindelijk	  leidde	  dit	  tot	  een	  plan	  in	  december	  2017	  en	  heeft	  de	  provincie	  
inmiddels	  toegezegd	  om	  hiervoor	  meer	  geld	  ter	  beschikking	  te	  stellen.	  De	  nieuwe	  coalitie	  
mag	  er	  nu	  voor	  zorgen	  dat	  hij	  ook	  wordt	  aangelegd.	  Naast	  het	  feit	  dat	  we	  deze	  weg	  allang	  
wilden	  aanleggen,	  maakten	  we	  ons	  ook	  zorgen	  over	  de	  versmalling	  van	  de	  
Graafseweg…goed	  voor	  de	  fietser…maar	  kwetsbaar	  voor	  de	  ontsluiting	  en	  bereikbaarheid	  
van	  de	  stad.	  
Behalve	  werkgelegenheid,	  economie,	  mobiliteit	  hadden	  we	  ook	  aandacht	  voor	  cultuur	  en	  
haalden	  raadsteun	  binnen	  voor	  een	  plan	  voor	  de	  cultuurhistorie	  aan	  het	  Waalfront.	  
Natuurlijk	  zagen	  we	  de	  ramp	  voor	  het	  Valkhof	  al	  aankomen	  en	  riepen	  daarom	  met	  meerdere	  
partijen	  het	  college	  op	  om	  van	  de	  crisis	  met	  het	  Valkhof	  een	  kans	  te	  maken….helaas	  lijkt	  het	  
er	  nu	  op	  dat	  er	  alleen	  maar	  om	  geld	  wordt	  gevraagd.	  
Ook	  bleven	  we	  kritisch	  op	  het	  armoedebeleid	  van	  dit	  college	  en	  wilde	  dat	  de	  Klijnsma	  gelden	  
bij	  de	  kinderen	  terecht	  kwam	  die	  daar	  recht	  op	  hadden,	  helaas	  was	  er	  in	  deze	  linkse	  stad	  
daar	  geen	  meerderheid	  voor	  te	  vinden!	  
We	  waren	  meerdere	  keren	  kritisch	  op	  wethouder	  Velthuis	  die	  de	  nodige	  steken	  heeft	  laten	  
vallen.	  Hij	  liet	  ook	  jonge	  mensen	  in	  de	  steek	  omdat	  hij	  geen	  betaalbare	  woningen	  in	  het	  
Willemskwartier	  wist	  te	  realiseren.	  Dit	  leverde	  hem	  een	  motie	  van	  treurnis	  op!	  
Op	  het	  gebied	  van	  de	  zorg	  hebben	  we	  ons	  hard	  gemaakt	  om	  de	  mensen	  die	  gedupeerd	  
waren	  door	  de	  verliesleidende	  Rigtergroep	  zo	  snel	  mogelijk	  nieuwe	  zekerheid	  te	  bieden.	  Vlak	  
voor	  de	  verkiezingen	  van	  dit	  jaar	  liet	  wethouder	  Frings	  aan	  de	  stad	  weten	  dat	  er	  een	  
miljoenen	  tekort	  is	  op	  het	  gebied	  van	  de	  zorg	  waardoor	  het	  zorgaanbod	  op	  vele	  terreinen	  
voor	  bewoners	  onder	  druk	  staat.	  De	  PvdA	  fractie	  heeft	  als	  enige	  partij	  in	  de	  raad	  heel	  kritisch	  
gereageerd	  op	  de	  voorgenomen	  bezuinigingen	  in	  de	  zorg!	  Deze	  bezuinigingen	  samen	  met	  de	  
andere	  bezuinigingen	  op	  het	  sociaal	  domein	  geven	  een	  bittere	  nasmaak	  aan	  het	  jaar	  2017.	  
De	  fractie	  van	  de	  PvdA	  heeft	  zich	  voortdurend	  laten	  horen	  als	  het	  ging	  om	  alternatieve	  
plannen	  op	  het	  sociaal	  domein.	  Het	  college	  heeft	  hier	  een	  andere	  lijn	  gevolgd.	  Wij	  staan	  nog	  
steeds	  vol	  achter	  de	  koers	  die	  we	  in	  2017	  hebben	  gevaren	  om	  een	  sociaal	  en	  zorgzaam	  
Nijmegen	  te	  behouden!	  
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