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In de Arnhemse wijken dragen wij als Rijnstad bij
aan het bevorderen van de leefbaarheid en
zetten wij ons in voor mensen die een
ruggensteun nodig hebben om op een goed
welzijnsniveau hun leven vorm te geven. Wij
komen in ons werk Arnhemmers uit alle wijken
tegen. We helpen, ondersteunen en zijn een
luisterend oor voor allen met een vraag. Het
maakt niet uit vanuit welke achtergrond, van wie
je houdt, wat je gelooft, waar je mee te dealen
hebt in het leven, iedereen is waardevol en van
betekenis voor de stad! In ons werk streven wij
ernaar om iedere Arnhemmer een plek te geven
in de samenleving en mee te kunnen doen, waar
kinderen kansrijk opgroeien en de jeugd
gemotiveerd wordt om met open blik te kijken
wie zij kunnen zijn in de toekomst. Een leefbare
omgeving waar het goed verblijven is omdat
door en voor de buurt activiteiten worden
ontwikkeld. 

Een omgeving waar je een bijdrage wilt leveren
als inwoner om het voor de buurman of
buurvrouw die het moeilijk heeft beter te
maken. Een stad waar je mag zijn wie je bent en
je dus ook veilig en thuis voelt.  Vanuit een
preventieve en vroegtijdige aanpak voorkomt
Rijnstad, door inzet of verwijzing naar de juiste
instantie, de lijdensweg die veel mensen lopen.
Als vanuit het welzijnsveld de aanpak breder en
de inzet groter is kunnen we veel problemen aan
de voorkant wegnemen. Wij willen dat duurzaam
doen zodat mensen niet telkens opnieuw de
problemen ervaren of laten oplopen.

Voor deze zaken staan wij! Dichtbij,
toegankelijk en toekomstgericht. 

Manifest
Het voorkomen en terugdringen van het maken van
schulden door Arnhemse huishoudens;
Dat zelfredzaamheid geen vanzelfsprekendheid is,
en dat tijdige ondersteuning bij het vergroten van
basisvaardigheden mensen laat groeien;
De Arnhemse kinderen die in kwetsbare situaties
opgroeien en die goede voorbeelden nodig hebben
een veilige plek in de wijk bieden en waar ouders van
deze gezinnen op tijd laagdrempelige steun kunnen
krijgen;
Voor Arnhemse jongeren kansen creëren om met
een stabiele basis volwassen te worden, een
startkwalificatie te behalen en zo een toekomst te
bieden. Het betekent dat kwetsbare jongeren in
relatie moeten komen met goede en realistische
voorbeelden, zo laagdrempelig mogelijk en in alle
wijken.
Arnhemse inwoners die goede ideeën hebben voor
de wijk of hun straat de gelegenheid geven die uit te
voeren en waar zij dat niet zelf voldoende kunnen
ondersteuning aanbieden.
De betrokkenheid van Arnhemmers die zich inzetten
of in willen zetten voor een ander en van grote
waarde zijn voor het waardevolle en onbetaalbare
vrijwilligerswerk. 
Het voorliggend veld dat Welzijn is voldoende
supporten om ondersteuning preventief en
vroegtijdig in te kunnen zetten. Voeg 1% van alle
middelen van het Sociaal Domein toe aan de
Welzijnspartijen van Arnhem. Niet om die partijen
maar om de mensen tijdig te ondersteunen, zodat zij
zelfstandig in het leven staan en erger wordt
voorkomen!
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Beste fractie,

Beste fractie, op dit moment werken
jullie aan de politieke statements voor de
Arnhemse gemeenteraadsverkiezingen.
Graag vraag ik namens alle medewerkers
van Rijnstad en de inwoners van de stad
jullie aandacht voor de volgende zaken! 


