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Dit document bevat het Regionaal Manifest, oftewel de politieke visie, van de Jonge 

Democraten afdeling Arnhem-Nijmegen. Deze heeft uitsluitend betrekking op de eigen regio 

en afdeling en is een aanvulling op de landelijke visie die hier te vinden is. 

 

Het document kent regelnummers om het amenderen van de visie te vereenvoudigen. 

Vragen over het Regionaal Manifest of het amenderen ervan? Mail dan naar 

secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl  

 

Met vrijzinnige groet, 

Alexander van den Berg 

Secretaris 2020-2021 
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1. Inclusieve samenleving 1 

De Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen staan voor een inclusieve samenleving. Intrinsiek 2 

aan zo’n samenleving is dat groepen niet langs elkaar heen leven, maar samen de 3 

gemeenschappelijke ruimte vullen. Tolerantie jegens elkaar vormt hiervoor de basis, maar dit 4 

alleen is niet genoeg. Sociale mobiliteit en contact over verschillende maatschappelijke en 5 

sociale lijnen is een noodzaak voor het bestaan van een eerlijke en harmonieuze 6 

gemeenschap. Bij veranderende omstandigheden mogen de kosten niet afgewenteld worden 7 

op een enkeling, net zomin als de baten ten goede mogen komen aan een kleine groep 8 

mensen.  Ook is voor een eerlijke samenleving van belang dat er gelijke toegang is tot alle 9 

sociale voorzieningen, zoals onderwijs en zorg, maar bijvoorbeeld ook winkelcentra en 10 

sportverenigingen. 11 

 12 

Om de sociale cohesie te versterken, vinden de JD Arnhem-Nijmegen het belangrijk dat 13 

gedeelde waarden zoals solidariteit uitgedragen blijven worden. Door het inzien van 14 

wederzijdse afhankelijkheid van elkaar, creëer je een gedeeld belang waarin ook oog en 15 

erkenning is voor de belangen van anderen.  16 

 17 

Om de belangen van iedereen, ongeacht sociale positie, in gelijke mate te vertegenwoordigen, 18 

dient het bestuur van een gemeente en provincie zo ingericht te worden dat iedereen in 19 

gelijke mate gehoord kan worden. Dit betekent dat toegang tot de besluitvorming 20 

laagdrempelig moet zijn en de middelen voor participatie voor iedereen beschikbaar moeten 21 

zijn. Daarnaast moeten om machtsmisbruik te voorkomen een zo groot mogelijk geheel van 22 

mensenrechten worden gewaarborgd, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend: vrijheid 23 

van protest, vergadering, religie en persvrijheid.  24 

2. Profilering regio 25 

De regio Arnhem-Nijmegen is een regio vol potentie. Het huist een universiteit, meerdere 26 

hogescholen en vakscholen en bovendien een breed palet aan zorginstellingen. De potentie 27 

die de regio met zich meebrengt wordt echter nog niet volledig benut. De regio zou zich 28 

daarom volgens de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen duidelijker moeten profileren op 29 

een aantal sectoren. Hiervoor moeten bestaande samenwerkingen tussen de gemeenten, de 30 

provincie, kennisinstellingen en bedrijven uitgebreid en geïntensiveerd worden, en waar deze 31 

samenwerkingen nog niet bestaan moeten deze ontwikkeld worden. Het gevolg moet zijn dat 32 

de regio Arnhem-Nijmegen zowel nationaal en internationaal een duidelijk profiel opbouwt. 33 

 34 

Op het gebied van grensoverschrijdende vraagstukken als EU, klimaatverandering en 35 

immigratie is het van belang dat beleidsmakers en onderzoekers elkaar ook over nationale 36 

grenzen heen kunnen blijven vinden. Door het opzetten van samenwerkingsverbanden met 37 

grensregio’s in Duitsland met als doel het delen van kennis en de ‘open acces’ tot gedeelde 38 

onderzoeksgegevens wordt talent en expertise in het onderwijs maximaal bevorderd. De 39 

overheden van de regio Arnhem-Nijmegen die aan de grens liggen moeten blijven investeren 40 

in het ontwikkelen en onderhouden van internationale samenwerkingsverbanden. 41 
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3. Wonen 42 

De Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen verwelkomen internationale studenten en 43 

moedigen inspanningen vanuit huisvestingsorganisaties om hen op te vangen aan. Wel dienen 44 

er goede afspraken gemaakt te worden over dergelijke internationalisering zodat er geen 45 

verdringing plaatsvindt van Nederlandse studenten. 46 

 47 

In relatief grote steden zoals Arnhem en Nijmegen wonen een veelheid aan soorten mensen. 48 

Studenten, gezinnen en ouderen wonen op veel gebieden in dezelfde buurt. Dit levert soms 49 

spanningen en irritaties op. De Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen geloven daarom in het 50 

stimuleren van contacten tussen de diverse groepen, bijvoorbeeld door studenten die 51 

ouderen een handje helpen, verschillende generaties die samen participeren in een wijkraad 52 

of samen een buurtfeest te organiseren. Gemeenten kunnen, bijvoorbeeld in overleg met 53 

wijkraden of door middel van burgertoppen op wijkniveau, ook bijdragen aan het vergroten 54 

van de sociale cohesie op deze wijze. Bewoners weten vaak zelf het beste waar zij behoefte 55 

aan hebben in een wijk. Om te zorgen voor een leefbare woonomgeving zou de lokale 56 

overheid dan ook een luisterend oor moeten bieden en de burgers st imuleren input te 57 

leveren. Deze input dient een belangrijke rol te spelen in het besluitvormingsproces.  58 

4. Onderwijs  59 

Om te zorgen dat iedereen mee kan draaien in onze maatschappij is goed onderwijs van groot 60 

belang. Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen zien zelfontplooiing van het individu als een van 61 

de kernwaarden voor het onderwijs. Gelijkwaardigheid speelt hiernaast ook een centrale rol, 62 

omdat het niet moet uitmaken of deze zelfontplooiing nu op het MBO, HBO of het WO 63 

plaatsvindt. 64 

 65 

Om scholieren en studenten te verzekeren van een zekere basiskwaliteit in het onderwijs, is 66 

er een kwaliteitskader nodig dat dit garandeert. Een scholier of student moet volgens de JD 67 

binnen deze kaders van het onderwijssysteem vrij zijn richting te geven aan zijn of haar 68 

wensen en het werkveld moet de ruimte hebben om het onderwijs zelf in te kunnen richten. 69 

Zo blijft het onderwijs flexibel om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in de 70 

samenleving. Dit is cruciaal om scholieren en studenten, ondanks ingrijpende veranderingen  71 

in tijd waarin zij opgroeien, tal van handvatten toe te reiken om hun toekomst vorm te geven. 72 

Daarnaast kan het onderwijs zo helpen om vaardigheden te ontwikkelen, maatschappelijke- 73 

en wetenschappelijke kennis op te doen en een breed en kritisch perspectief ten aanzien van 74 

de wereld te kunnen ontwikkelen.  75 
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5. Mobiliteit 76 

Voor de regio Arnhem-Nijmegen is het van groot belang dat er zowel nationaal als 77 

internationaal goede verbindingen bestaan. Grenzen mogen zeker in de Europese Unie geen 78 

belemmering meer zijn om te wonen, werken, recreëren of studeren waar je wilt. Het 79 

openbaar vervoer is van cruciaal belang om het gebruik van bijvoorbeeld de auto terug te 80 

dringen en het vervoer dus te verduurzamen. Daarnaast moet het gebruik van de fiets als 81 

duurzaam alternatief zo veel als mogelijk gestimuleerd worden door middel van een goede 82 

infrastructuur ingericht voor fietsers als primaire gebruikers. 83 

 84 

Om de regio zowel binnen Nederland als internationaal goed en op een schone manier 85 

bereikbaar te houden zijn continue verbeteringen aan het systeem van openbaar vervoer 86 

noodzakelijk. Er moet een open blik zijn ten opzichte van innovatieve en bij voorkeur 87 

duurzame initiatieven op het gebied van openbaar vervoer.  88 

6. Duurzaamheid 89 

Het gros van onze hedendaagse energieproductie- en gebruik is eindig, inefficiënt en zadelt 90 

de huidige evenals de toekomstige generaties op met talloze negatieve externe effecten. 91 

Dergelijke problemen als klimaatverandering, luchtvervuiling en bodemerosie zijn relevant op 92 

allerlei schalen, van mondiaal tot zeker ook provinciaal en lokaal. Om deze redenen zijn de 93 

Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen van mening dat het van cruciaal belang is tevens op dit 94 

niveau zo snel mogelijk te bewegen naar een duurzame samenleving. Zo streven wij naar 95 

volledig duurzaam opgewekte energie vóór 2030. Gezien de provincie Gelderland zelf 2050 96 

als doelstelling heeft, is hier dus ook weldegelijk nog werk aan de winkel. Er kan qua beleid 97 

dus nog veel meer worden bereikt. De JD Arnhem-Nijmegen zullen zich dus hard blijven 98 

inzetten en open blijven staan voor een divers pakket aan effectieve 99 

duurzaamheidsmaatregelen binnen de (maar niet beperkt tot) duurzame woningbouw, 100 

milieubewuste landbouw, groene energieopwekking- en ontwikkeling, duurzaam (openbaar) 101 

vervoer, verduurzaming van de binnenvaart, schone lucht en duurzame waterhuishouding. 102 


