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ARNHEM
Herfst
De herfst is voor
de natuur de
voorbode van
nieuw leven.

26 In de boeien na ‘diefstal’ handdoek

Kijk voor het laatste regionale nieuws ook op:
dg.nl/arnhem

NATUUR 34

Airbornegroet

ARNHEM – Twee Harvards van de Koninklijke Luchtmacht passeren de
Eusebiuskerk tijdens de plechtige openingsceremonie van de week van
Airborne Herdenkingen in Gelderland. Voor het Huis der Provincie hesen commissaris van de Koning Clemens Cornielje (links) en burgemeester van Arnhem Herman Kaiser (rechts) maandagmorgen de ma-

roonrode vlaggen van de Britse 1ste Aiborne Division. Op 17 september 1944 werden Britse en Amerikaanse parachutisten achter vijandelijke linies gedropt om vijf bruggen te veroveren om de weg vrij te maken voor een oprukkende geallieerde legermacht. Bij Arnhem eindigde
Operatie Market Garden in een nederlaag. foto Hans Broekhuizen/DG
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Banenplan in guur weer
Het 1100-banenplan in Arnhem werkt,
redeneert de wethouder. Het plan tempert
de snelle groei van de werkloosheid.
door Harry van der Ploeg
ARNHEM – Het resultaat van het

1100-banenplan van Arnhem
wordt maar niet zichtbaar in de
statistieken. Wethouder Sociale
Zaken en Economie Michiel van
Wessem (VVD) belooft echte cijfers aan de gemeenteraad om het
effect van intensieve begeleiding
van langdurig werklozen aan iedereen te laten zien. Hij hoort van
de raadsleden bovendien graag
suggesties om het tij te keren. „Ik
kan geen banen toveren”, zo bena-

drukte hij maandagavond op het
stadhuis in Arnhem, Dat heeft alles te maken met de economische
crisis. Tegenover de 1100 langdurig werklozen die de gemeente
aan het werk wil helpen, staat
een gestage instroom van nieuwe
werklozen. „Dat zijn er nu zo’n
1500 per jaar”, benadrukt Van
Wessen. Voorkomen dat die nieuwelingen daadwerkelijk in de bijstand komen, vraagt van de gemeente maximale inzet ‘om alle
zeilen bij te zetten’, aldus de wethouder. Hij erkent dat het aantal

werklozen in Arnhem ‘nog altijd
sneller stijgt dan het landelijk gemiddelde’.
Het aantal uitkeringen ligt inmiddels rond de 6500. Bij het bedenken van het plan ging de gemeente nog uit van een stevige besparing op de uitkeringen. Dat zou
dit jaar al 1,1 miljoen euro opleveren, uitgaande van een reductie
van 88 mensen in de bijstand.
Daar stond dit jaar een stijging
van honderden uitkeringen in een
paar maanden tegenover.
Van Wessem blijft erbij dat de

䊳 Van Wessem zag in een jaar
tijd 1500 mensen hun baan
verliezen. Daar valt het
1100-banenplan tegen weg

juiste weg is ingeslagen. Hij ziet
nieuwe werkgevers de verantwoordelijk nemen om mensen
uit de bijstand aan te nemen. Hij
rekent op honderden nieuwe banen, met name bij sportgigant Decathlon en Primark die richting
Arnhem willen komen. Hij verwacht veel van bedrijven die de
provincie werft voor opdrachten.
PvdA-fractievoorzitter Martien
Louwers benadrukt dat de stad
echter ook weer zo’n 1.000 banen
in korte tijd verloren heeft. „Wij
horen van ondernemers dat Arnhem hen niet genoeg welkom
heet. Ze missen een rode loper-mentaliteit.” Van Wessem
zegt dat hij dat nooit van ondernemers heeft gehoord, maar wil die
kritiek graag ter harte nemen. „Ik
wil met hen in gesprek, zodat we
hier wat aan kunnen doen.”
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Kaartverkoop
Qlimax van start
ARNHEM – Organisator Q-dance begint zaterdag om één uur met de
kaartverkoop van Qlimax, het jaarlijkse dance-evenement in GelreDome dat traditioneel in luttele
uren uitverkoopt. Het feest wordt
dit jaar gehouden op zaterdag 23
november. Qlimax heeft een trouwe schare fans, die van over de hele wereld naar Arnhem komt.

