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Stadspartij Nijmegen is de grootste lokale partij in de Nijmeegse gemeenteraad. Niet links,
niet rechts, maar Nijmeegs. Wij gaan voor een trotse stad die trouw is aan waar ze vandaan
komt. De oudste stad waar jong en oud mee telt. Waar gevochten is voor de vrijheid waardoor
iedere Nijmegenaar nu zichzelf mag zijn. Een bruisende stad die flink zal groeien en ambitieus
durft te zijn en ook dat dorpse en sociale karakter weet te behouden.
Stadspartij Nijmegen staat voor no-nonsense politiek. Voor
een stadhuis met meer realiteitszin. Voor praktische oplossingen voor grote opgaven zoals woningnood, toegankelijkheid, duurzaamheid en veiligheid. Doorpakken bij wat
gewoon geregeld moet worden.
Dit zijn de punten die wij willen fixen voor een trots, vrij
en sociaal Nijmegen.
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Minder stilstaan en meer doorstromen
Maak ruim baan voor iedereen: van voetganger tot
auto. Tijd voor een realistische blik op verkeer. De stad
groeit en dus laten wij ruimte voor steeds duurzamere
mobiliteit meegroeien. We knijpen verkeer niet meer af
door versmallingen. We maken van stomme stoplichten
slimme verkeerslichten. Een gastvrije binnenstad waar
gratis parkeren na 21 uur en op de zondagen de horeca
en winkeliers weer laat bloeien. Veilige fietsstroken in
de binnenstad voor voetgangers zorgen voor overzicht.
Bezuinigingen op gladheidsbestrijding in de wijken
draaien we terug. Met gratis openbaar vervoer voor
ouderen en minima krijgt verkeersbeleid een sociaal
gezicht.

2 Meer ruimte om prettig oud te worden
Nijmegen is niet alleen maar een oude stad met ‘young
vibes’. Jong senioren, gepensioneerden en ouderen
verdienen onze volle aandacht. We zorgen dat zij oud
kunnen worden in de eigen wijk met fijne winkels,
goede zorgvoorzieningen en ruimte voor ontmoeting
op pantoffelafstand. Comfortabele seniorenwoningen
krijgen voorrang bij de enorme bouwopgave. Het 60+
label voor huurwoningen keert weer terug. We voor
komen dat ouderen meer huur gaan betalen als zij
kleiner willen gaan wonen. Zorgverleners mogen gratis

parkeren aan huis. De binnenstad wordt weer goed
bereikbaar met een handig stap-in-stap-uit-busje die
onze ouderen dichtbij de winkels brengt. Zo wordt het
goed toeven in Nijmegen op je oude dag.

3 Bouwen, bouwen… én behouden
De woningnood maakt dat Nijmegen flink zal moeten
groeien. Dat doen we met beleid. Want de bouwdrift
mag de leefbaarheid in Nijmegen niet onder druk
zetten. Wij houden Veur Lent groen. De woningnood
lossen we op door in te zetten op meer bouwen, op
plekken waar bouwen wel een verbetering is, én op
meer doorstroming. Daarom kiezen wij eerst voor meer
steengoede seniorenhuisvesting en verhuisvergoedingen voor ouderen. Nijmegenaren krijgen voorrang
boven instromers bij sociale huurwoningen. Voor
starters realiseren we snelle, slimme en betaalbare
starterswoningen. Dakloosheid pakken we bij de wortel
aan: door zorg én nieuwe woningen te combineren.
Studentenhuisvesting laten we niet over aan huisjes
melkers. Daarom geven we SSH&, HAN en RU de
opdracht meer in te zetten op campushuisvesting.

4 Stad vol werkers en vitale ondernemers
Stadspartij Nijmegen investeert in groeiende werkgelegenheid, schonere bedrijvigheid en vitaal ondernemerschap. Onze ondernemers hebben het zwaar
door de coronacrisis. We laten hen niet in de steek
en begeleiden ze bij het wegwerken van schulden
en achterstanden. We jagen bedrijven, zoals die in
de Winkelsteeg en kanaalhavens, niet de stad uit
richting China maar zetten in op bedrijventerreinen
waar ruimte is voor groei, innovatie en schonere
industrie. Zo h
 ouden we werkgelegenheid voor praktisch g
 eschoolden vast. We zorgen voor meer passend
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 nderwijs door een MBO-offensief, meer bijscholing
o
en zij-instromers want we kunnen niet zonder de
bouwvakkers, thuiszorgers en al die cruciale praktische
beroepen. We zorgen dat de wijkeconomie weer gaat
draaien en investeren daarom onder meer in een
prettige omgeving rond Winkelcentrum en Station
Dukenburg.

5 Minder groen praten en meer groen doen
De energietransitie is een grote opgave voor de hele
wereld. Maar in Nijmegen hoeven we niet de hele
wereld te helpen. Duurzaamheid in Nijmegen kan wel
een dosis realiteitszin gebruiken. Onze stad verduur
zamen is een kwestie van doen. Tijd voor actie. Daarom investeren wij volop in isoleren, zonnepanelen,
energieopslag en slimme laadpalen. Zo krijgen veel
Nijmegenaren snel een lagere energierekening. We
volgen innovaties bijvoorbeeld rond waterstof op de
voet en investeren niet in eigen peperdure experimenten. We zorgen dat Nijmegen de luchtkwaliteit beter
gaat meten en de controle op vervuilende bedrijven
op orde krijgt. We koesteren onze groene parken als
Goffert, Staddijk en Kronenburgerpark. Van Veur Lent
maken we ons eigen Central Park, maar dan mooier.

6 Meer ruimte voor ontmoeting in onze
stadswijken
De dorpse sfeer van onze stadswijken moeten we
koesteren. Iedere wijk verdient een ‘dorpsplein’. Of dat
nou dat gezellige winkelhart, het parkje waar bewoners samen komen om te sporten en picknicken, de
sportclub om de hoek of een levendig wijkcentrum
is. D
 aarom investeren wij in wijkharten zoals die in
Malvert en Neerbosch-Oost, zetten we in op meer
buurthoreca en behoud van wijkcentra en buurthuiskamers in alle wijken. Iedere wijk krijgt een eigen
beweegroute met watertappunten en meer sport- en
speelplekken. We zijn zuinig op onze sportclubs en
zorgen dat de buurt accommodaties vaker mag gebruiken. Van hangplekjes maken we weer veilige ontmoetingsplekjes door de inzet van meer toezichthouders in
de wijken.
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7 Onze cultuur mag wel wat Nijmeegser zijn
Van historie, tot hiphop en hoempapa. Cultuur is er
voor iedereen. Omarm de kansen als oudste stad van
Nederland met een jonge vibe. Er komen eindelijk
fatsoenlijke regelingen voor steun aan ons erfgoed,
voor urban culture en voor volkscultuur. Wij durven
te laten zien dat we de oudste van Nederland zijn en
werken mee aan herbouw van onze historie, bijvoorbeeld door de Romeinse triomfboog in het Waterkwartier te laten terugkeren. We zorgen dat het nachtleven
na corona weer opleeft, er weer ruimte ontstaat voor
mooie feesten nu Brebl is verdwenen en ontwikkelen
daarom een Nachtvisie. Bij straatnaamgeving huldigen we vooral de Nijmegenaren die een eerbetoon
verdienen, zoals we voor Graodus fan Nimwegen
onlangs al regelden. Ook Nijmeegse helden zoals
rabbijn Alexander Salomons die zoveel Joodse kinderen
hielp en stichters van de Vierdaagsefeesten John
Bertine en Nico Grijpink verdienen een eigen straat.

8 Een veiliger gevoel voor allemaal
Hardnekkige overlast is voor te veel bewoners een
vreselijk probleem. Dat verdient onze volle aandacht
24 uur per dag 7 dagen per week. We stoppen met
onzinnige verboden die weinig overlast weghalen maar
wel handhavingscapaciteit vergen, zoals het verbod
op bladblazers of haardvuur. Alle prioriteit gaat naar
het beëindigen van ernstige overlast zoals die rond
Kronenburgerpark, Waalkade en Joris Ivensplein. We
verdubbelen het aantal toezichthouders, die voortaan
24 uur per dag bereikbaar zijn. We breiden het aantal
straatcoaches uit. En niets zo goed voor de veiligheid
als sociale controle. Daarom steunen wij WhatsApp
buurtgroepen. En schaffen we de boete op het lekker
wandelen met je hond, de hondenbelasting af. We
stellen een bedelverbod in zodat bij overlast makkelijker kunnen ingrijpen en intensiveren tegelijkertijd
de zorg en begeleiding naar een leven waarin bedelen
niet meer nodig is. We hebben oog voor brandveiligheid en pakken vastgoedeigenaren die dat niet goed
regelen sneller aan. We zijn trots op de vrijwilligers
die het AED-netwerk uitrollen en belonen dat met een
meerjarige subsidie. We zorgen goed voor onze dieren
door een nieuw meldpunt dierenmishandeling en een
reorganisatie van de Dierenambulance.
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9 Meer kansen voor talent
Opgroeien in Nijmegen betekent wat ons betreft alle
kansen krijgen. Om jezelf te ontplooien dankzij goed
onderwijs, sport en cultuur voor iedereen. We voeren
daarom een sport passe-partout in voor alle kinderen.
Daarmee kan ieder kind een jaar lang rond shoppen om
te ontdekken waar je talenten zitten zonder gelijk vast
te zitten aan een duur jaarabonnement. Cultuurlessen
houden we gratis voor kinderen uit gezinnen met een
minimuminkomen. Sportclubs blijven vitale clubs:
we helpen hen te bezuinigen dankzij verduurzaming,
zorgen dat hun accommodaties breder ingezet worden
voor de hele wijk en zo meer kansen krijgen om sport
aan te bieden aan iedereen. Het Goffertbad blijft
behouden als sportfondsenbad. We staan zij aan zij met
NEC en zullen niet rusten totdat we samen met hen tot
een plan komen voor een beter Goffertstadion. En met
ons ‘net niet topsportbeleid’ rekenen we af: het nieuwe
zwembad wordt niet net te kort en wordt wel geschikt
voor profwedstrijden.

10 Meer kansen om het beste uit jezelf te halen
Of je arm of rijk geboren bent. Of je de wil hebt om
door te studeren of meer een doener bent. We zorgen
dat je in Nijmegen jezelf kunt ontplooien voor wat
je waard bent. Dankzij een sport passe-partout en de
meedoenregeling kunnen alle kinderen op onderzoek naar hun sport- en cultuurtalent. We zorgen dat
mensen van alle kleuren zich welkom voelen in de stad

door koploper te blijven als regenbooggemeente met
actief lhbti-beleid. We bestrijden intolerantie, altijd en
overal. Minima bieden we meer ruimte hun eigen leven
in te richten bijvoorbeeld door van de Voedselbank een
sociale supermarkt te maken en soepeler om te gaan
met de kostendelersnorm. Door een Sociaal Plein fysiek
in te richten maken we zorg en voorzieningen beter
vindbaar, ook voor mensen die digitaal niet zo vaardig
zijn. Bij schuldhulpverlening zetten we stevig in op het
voorkomen dat je schulden opbouwt en als je ze hebt
dat ze nog verder oplopen. Onze stad kan niet zonder
de tienduizenden vrijwilligers, daarom breiden we het
Vrijwilligersfonds uit.

11 Binnenstad: vriendelijk, veilig en bereikbaar
We maken van de binnenstad de Bourgondische huiskamer van de stad waar gastvrijheid altijd voorop staat.
Dat begint bij een vriendelijker parkeerbeleid, meer
parkeerruimte in een nieuwe parkeergarage onder de
Wedren. Bij een mooi en begaanbaar Stationsplein
zonder fietsgracht als nieuw obstakel. En een trotse
Waalbrug die snel in de nieuwe verf gaat. De binnenstad maken we beter bereikbaar dankzij een stap-instap-uit-busje door het hele centrum in plaats van
de tientallen buslijnen over de Waalkade. We zorgen
voor meer groen in de winkelstraten en maken van de
Burchtstraat de Ramblas van de stad met meer gezellige plekjes om te gaan zitten. We herontwikkelen de
Lindenberg en pakken daarbij als het even kan ook het
Casino en het Groene Balkon mee.
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