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Welkomstwoord

De Partij voor de Dieren is op 19 maart 2014 met één zetel verkozen in de Arnhemse
gemeenteraad. We worden in de raad vertegenwoordigd door gemeenteraadslid en
fractievoorzitter Leo de Groot. Hij wordt bijgestaan door twee fractievolgers, een
vrijwilliger en een fractieassistente. Samen hebben we verschillende onderwerpen
behandeld en enkele successen behaald.

In 2014 hebben we ons ingezet op verschillende dossiers, onder andere huisvesting dierentehuis, groen in 
de stad, bomenkap en overlast vuurwerk. Ook hebben we de overgang van de zorg en bijstand goed in de 
gaten gehouden. De website van PvdD gemeente Arnhem is nu online. We hebben tien moties ingediend 
samen met andere partijen waarvan twee vanuit eigen initiatief. Daarvan zijn er vijf aangenomen en vijf 
verworpen. We hebben vier keer raadsvragen en mondelinge vragen gesteld. 

We hebben verschillende successen behaald waaronder:
 Bij gemeentelijke verkiezingen één zetel behaald
 Aanstelling wethouder dierenwelzijn
 Toezegging ontwikkeling dierenwelzijnsnota
 Motie uitbreiding vislocaties hengelsport tegengehouden
 Alternatieven voor jacht getoond tijden bijeenkomst over ganzenjachtoverlast
 Motie groencompensatie door college overgenomen
 Strengere controle vuurwerkoverlast

Wil je meer weten over wat de Arnhemse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in 2014 heeft 
gedaan, kijk dan op onze website https://arnhem.partijvoordedieren.nl

Ons raadslid Leo de Groot kun je volgen via Twitter https://twitter.com/leodegroot

Dierenwelzijn, gezelschapsdieren en dierenopvang

Wethouder Dierenwelzijn en dierenwelzijnsnota
Als reactie op de verkiezing van onze partij heeft de coalitie besloten een wethouder Dierenwelzijn aan te 
stellen. Overleg met de wethouder Dierenwelzijn heeft ervoor gezorgd dat er in 2015 een dierenwelzijnsnota 
zal komen. Een jaar eerder werd in de raadsvergadering nog besloten dat de inventarisatie 
dierenwelzijnsbeleid geen aanleiding gaf tot uitwerking van een nota dierenwelzijn.

Dierenmishandeling
Tijdens de discussie over en vaststelling in de raad van de nota aanpak huiselijk geweld hebben we 
aandacht gevraagd voor dierenmishandeling. We hebben wethouder Henk Kok rapporten aangeboden over 
de correlatie tussen dierenmishandeling en andere vormen van huiselijk geweld, waaronder het rapport 
'Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland', van dr. Marie-José Enders-Slegers.

Verhuizing dierentehuis
In Velp is dierentehuis Arnhem en omstreken gevestigd. Het asiel moet worden gemoderniseerd en 
uitgebreid. Dit is niet mogelijk op de huidige locatie dus zijn er plannen om naar Arnhem te verhuizen. De 
Partij voor de Dieren heeft met het dierentehuis gepraat over wat ze willen en nodig hebben. Ook hebben we
overlegd met Groen Links van Rheden (hier valt Velp onder),ambtenaren en de Arnhemse wethouder 
dierenwelzijn over de mogelijkheden. We hebben onderzocht of er budget- en subsidiemogelijkheden zijn. 
Ook hebben naar meerdere locaties gekeken, maar er is nog geen geschikte beschikbare locatie gevonden. 
In 2015 gaan we hier weer mee verder zodat het dierentehuis kan verhuizen naar Arnhem. 

Dieren in het wild

Overlast ganzenjacht Rijkerswoerd
In de Arnhemse wijk Rijkerswoerd hebben bewoners veel overlast van ganzenjacht. Naar aanleiding hiervan 
is er in september een bijeenkomst georganiseerd. De Partij voor de Dieren was hierbij aanwezig om 
alternatieven zoals robobird en agrilaser te tonen. De avond was een succes. De volgende bijeenkomst staat
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begin 2015 gepland, waarbij we weer aanwezig zullen zijn. Daar zullen we opnieuw de aandacht vestigen op
diervriendelijke alternatieven. 

Visserij en vis

Motie hengelsport tegen gehouden
De VVD diende een motie in om de hengelsport meer vislocaties te geven in Arnhem. Behalve de PvdD 
vond geen enkele partij het nodig hierover in te spreken. Dankzij onze inbreng is de motie van VVD 
afgewezen, alle partijen behalve VVD en medeindiener AOP stemden tegen deze motie.

Opheldering over massale vissterfte
In september zijn bij maaiwerkzaamheden in de wateren van de Arnhemse wijk Rijkerwoerd massaal vissen 
gestorven. Tijdens de werkzaamheden werd de bodem van de sloten omgewoeld waardoor vissen te weinig 
zuurstof kregen. Hierdoor zijn er veel vissen gestorven, vooral karpers. Dit had voorkomen kunnen worden 
als stuwen tijdig waren opengezet zodat er vers water binnenkwam. Als reactie hierop heeft raadslid Leo de 
Groot schriftelijke vragen gesteld aan het College. In oktober heeft het College antwoord gegeven. Ze gaven 
aan dat ze het Waterschap met de aannemer gesproken heeft en dat dit niet meer zal voorkomen. Het 
Waterschap heeft een gedragscode en werkinstructie over hoe er met flora en fauna moet worden 
omgegaan en daar zullen ze zich aan houden. Dergelijke protocollen zullen worden vastgelegd in de nog te 
ontwikkelen dierenwelzijnsnota.

Natuur en groen

Groencompensatie
Er verdwijnt veel groen en natuur in Arnhem, terwijl wij juist meer natuur in Arnhem willen. We hebben een 
motie ingediend om natuur en groen altijd voor 100% te compenseren. Deze motie is door het college 
overgenomen. Verdwijnt er groen door bouwwerkzaamheden of bestemmingswijziging, dan moet er geld 
gestort worden in een groenfonds waarmee natuur ontwikkeld kan worden. Hierdoor blijft Arnhem een 
groene stad.

Bomenkap en kapvergunningen
In Arnhem is de vergunningplicht voor bomenkap afgeschaft. Alleen bij kap van waardevolle bomen en 
bomen in een beschermd gebied is een vergunning nodig. We hebben in 2014 meerdere mails van bezorgde
burgers gekregen omdat bomen in hun buurt gekapt worden. In mei hebben we een motie ingediend om een
moratorium voor het kappen van gezonde bomen in te voeren. Deze is verworpen. In oktober hebben we 
samen met andere partijen een interpellatieverzoek ingediend over bomenkap in het Spijkerkwartier. In 
november hebben we mondelinge vragen gesteld over bomenkap op Bakenbergseweg. Ook hebben we 
overlegd met een bomenexpert om te controleren of de bomen die genomineerd zijn voor kap werkelijk met 
een geldige reden worden gekapt. Dit onderwerp blijven we kritisch volgen in 2015.

Overig

Visie Arnhem duurzame winkelstad
In oktober was er in de krant een stukje over Arnhem als duurzame winkelstad. We vinden het erg goed dat 
Arnhem als duurzame winkelstad wordt herkend. Arnhem profileert zicht als Fair Trade Gemeente en dit 
willen we graag verder ontwikkelen. Er is nog geen eenduidige visie op de binnenstad en op dit moment is er
ook veel leegstand en verschraling. Daarom hebben we schriftelijke vragen aan het college gevraagd over 
Arnhem als duurzame binnenstad. We hebben de gemeente gevraagd of ze een visie heeft of wil 
ontwikkelen voor Arnhem als duurzame winkelstad. De gemeente heeft aangegeven bestaande initiatieven 
te ondersteunend en dat ze voornemens hebben om op korte termijn samen met haar partners een visie op 
de binnenstad te ontwikkelen.

Vuurwerkoverlast
Iedere nieuwjaar wordt ingeluid met massaal afsteken van vuurwerk. Vuurwerk brengt vreugde maar geeft 
ook veel overlast voor mens en dier. De Partij voor de Dieren heeft samen met GroenLinks gevraagd wat 
Arnhem gaat doen om vuurwerkoverlast te voorkomen. Naar aanleiding van onze vragen heeft gemeente 
Arnhem besloten om de politiecapaciteit voor handhaving te vergroten. Ook werd er extra opgelet bij 
kwetsbare gebieden zoals kinderboerderijen, dierenpensions en verzorgingshuizen. Na de jaarwisseling is 
gebleken dat de overlast aanmerkelijk verminderd was ten opzichte van eerdere jaren. In 2015 gaat de 
gemeente onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om vuurwerkoverlast verder te 
beperken. Wij zullen de ontwikkelingen van maatregelen in 2015 in de gaten houden. 



In de media

We zijn op verschillende momenten in de media geweest. Hieronder een overzicht van onze persmomenten.

28 april 
Bericht Gelderlander over overlast ganzenjacht
http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/bewoners-de-laar-oost-liggen-wakker-van-ganzenjacht-
1.4336529

4 juni
Motie moratorium bomenkap PvdD afgewezen
http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/conflict-om-bomen-spijkerkwartier-verhardt-1.4388035 

15 september
Krantenbericht over schriftelijke vragen van de PvdD over vissterfte in Rijkerswoerd

14 oktober
Kranten- en internetbericht PvdD pleit voor duurzaam winkelhart Arnhem
http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/partij-voor-de-dieren-  verduurzaam-stadshart-arnhem-1.4579517
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23 en 24 oktober
PvdD en GL vinden dat gemeente Arnhem strenger tegen vuurwerkoverlast moet optreden
http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=3058575  
http://arnhem.nieuws.nl/geen-categorie/20141024/feestelijk-het-nieuwe-jaar-in-is-leuk-maar-niet-ten-koste-
van-anderen/ 
http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem-moet-overlast-van-vuurwerk-aanpakken-1.4592630 

30 oktober
PvdD en andere oppositiepartijen stellen kritische vragen over bomenkap Spijkerkwartier, wethouder krijgt 
motie van afkeuring
http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2073685/vragen-over-omstreden-bomenkap-
spijkerkwartier.htm#.VQbYROE8S-c
http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/kappen-bomen-spijkerkwartier-krijgt-politiek-staartje-1.4602619
http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/motie-van-afkeuring-tegen-elfrink-verworpen-1.4609233

11 november
Raadslid Leo de Groot tekent protest aan tegen bomenkap Bakenbergseweg
http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/protest-tegen-bomenkap-in-arnhemse-wijk-menthenberg-
1.4622015

15 december 
Raadslid Leo de Groot is door TV13 geïnterviewd over het aankomende verbod op circusdieren
https://www.youtube.com/watch?v=ZC3oD5wFIjI&feature=youtu.be 
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