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In Nijmegen zit zoveel meer! Stadspartij
Nijmegen ziet een mooie toekomst voor
Nijmegen voor zich. Door trots te zijn op
wat ons sterk maakt, vrijheid voor iedere
Nijmegenaar te bewaken en sociaal beleid te
koesteren, wil Stadspartij Nijmegen het leven
in Nijmegen nog mooier maken.
Stadspartij Nijmegen wil dat alle Nijmegenaren in heel Nijmegen een vrij en goed leven
kunnen leiden. Met respect voor elkaar en de
omgeving. Nijmegen zijn we immers met z’n
allen: bewoners, bedrijven, organisaties en de
gemeente. Samen maken we de stad. Iedereen
telt mee. Elke Nijmegenaar moet verzekerd
zijn van goed onderwijs, een goede baan, een
fijn huis en de ruimte om te bewegen en je te
vermaken zoals jij dat wilt.
Stadspartij Nijmegen wil daaraan bijdragen in
de typische Stadspartij Nijmegen-stijl: door
politiek op een no-nonsense manier op te
pakken. Stadspartij Nijmegen stelt zich vier
hoofdopgaven. Tijd om ze waar te maken.

STADSPARTIJ NIJMEGEN:
WIJ FIXEN HET!
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EEN TROTS NIJMEGEN
In Nijmegen is veel om trots op te zijn. En dat moet zo blijven. We durven als stad ambitieus
te zijn en te groeien, maar nooit ten koste van onze vrijheid, leefbaarheid en het sociale
karakter van ons Nijmegen. We blijven trouw aan waar we vandaan komen. Onze stad is de
oudste stad van Nederland en dat moeten we veel meer laten zien. Het dorpse gevoel in deze
bruisende stad houden we vast.
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Trots erfgoed en laagdrempelige cultuur
Nijmegen omarmt haar verleden en stoomt zich klaar
voor de toekomst. Nijmegen: een stad die oog heeft voor
haar enorme en rijke historie. Tegelijkertijd gaat de stad
mee met de tijd en durft ze innovatief te zijn. Stadspartij
Nijmegen vindt het belangrijk dat Nijmegen zich laat zien
als oudste stad van Nederland en een gezond cultureel
klimaat kent, dat bruist en inspireert. We zien ook dat niet
alle vormen van cultuur gelijk bedeeld worden in ondersteunings- en subsidieregelingen. Stadspartij Nijmegen
wil dat fixen en wil dat er meer aandacht uitgaat naar
erfgoed, volkscultuur, urban culture en het herstel van
ons nachtleven. We nemen al deze vormen van cultuur op
als volwaardige onderdelen van het cultuurbeleid en de
cultuurvisie.
√ Gelijke kansen voor erfgoed: eindelijk een fatsoenlijke
erfgoedsubsidieregeling voor de Stevenskerk, het Huis
van de Nijmeegse Geschiedenis, het Gebroeders van
Lymborch Huis en andere historische parels.
√ Niet alleen miljoenen naar high brow cultuur, maar
ook steun voor laagdrempelige cultuur. Er komt een
subsidieregeling voor volkscultuur, zoals carnaval, het
Nimweegse lied en voor urban culture (breed scala aan
stedelijke cultuuruitingen, van hiphop tot sport en van
mode tot street art, voortkomend uit de jongerencultuur) zodat prachtige initiatieven zoals Beatwise kunnen blijven bestaan.
√ Het nachtleven heeft het zwaar in Nijmegen, na corona
en zeker na het verdwijnen van de Brebl en de Vasim.
We ontwikkelen daarom een Nachtvisie met een stevig
herstelplan voor ons uitgaansleven. We maken beleid
om nieuwe bruisende uitgaansplekken te creëren. Dit
kunnen we niet alleen aan Doornroosje overlaten.
√ We vergeten de Nijmegenaren niet langer in onze
straatnaamgeving. Na de Graodus fan Nimwegen-
trappen komen er meer eerbetonen aan de helden van
Nijmeegse bodem, van groot tot klein. Denk aan Sint
Titus Brandsma, rabbijn Alexander Salomons, kapitein
Bestebreurtje en de oprichters van de Vierdaagse
feesten, zoals Nico Grijpink. Ook zij verdienen zo’n
gebaar.
√ Onze citymarketing besteedt aandacht aan het complete plaatje. Naast Young Vibe ook veel meer Old City!
De organisatie van citymarketing moet niet vanuit
het stadhuis gebeuren, maar door een onafhankelijk
collectief. Daarom breiden we de organisatie achter
IntoNijmegen verder uit. We geven hen nadrukkelijker
de opdracht ons erfgoed steviger te promoten en die

titel ‘oudste stad van Nederland’ veel steviger te omarmen.
√ De Stadsschouwburg en de Lindenberg zijn gehuisvest
in verouderde gebouwen. Dit vraagt de komende jaren
om miljoenen aan investeringen. Stadspartij N
 ijmegen
wil kijken naar slimme combinaties van culturele
functies, waarbij we het samengaan van de huisvesting
van de Lindenberg en schouwburg goed verkennen.
Ook onderzoeken we of in deze vernieuwde huisvesting
meer commerciële functies mogelijk zijn (denk aan
horeca, bedrijfsruimtes of cultureel ondernemerschap).
Zo hoeven hoge huisvestingkosten niet alleen met subsidie en ticketinkomsten betaald te worden.
√ We gaan de locatie de Lindenberg opnieuw ontwikke
len, ditmaal in samenhang met het Valkhofkwartier,
Kelfkensbos, het casino en het Groene Balkon. Nu blokkeert dit massieve gebouw het uitzicht en vormt het
een stenen blokkade, terwijl dit eeuwenlang een prachtige plek was. Dat moet het weer worden! Er liggen hier
prachtige kansen om culturele functies, bedrijfsruimte
en wonen te combineren.

Nijmegen: de mooiste vakantiestad van heel
Nederland!
Nijmegen heeft goud in handen. Een stad met zoveel rijke
historie, een heerlijk Bourgondisch karakter, kilometers
strand, prachtige natuur in en rondom de stad en een
glooiend en bruisend stadscentrum. Dat biedt gouden
kansen om een nóg prettigere stad te maken om in te
wonen en recreëren. Een impuls voor het toerisme en het
bruisende leven zorgt daarbij voor meer werkgelegenheid
en ondernemerskansen. Gastvrijheid en trots staan in deze
stad op een voetstuk.
√ De binnenstad maken we nog gastvrijer. Er komt een
stap-in-stap-uit-busje door de hele binnenstad, in
plaats van tientallen stadsbussen over de Waalkade.
√ We gebruiken de lessen van de ‘Ben van Hees’-trans
formatieaanpak om het stadcentrum levendig te
houden. We gaan investeren in een belangrijke
levensader van de binnenstad: van de as K
 elfkensbos –
Burchtstraat – Hezelstraten maken we een ware ‘Ramblas’ van Nijmegen, vol fijne winkels, terrassen, groen en
plekjes om elkaar te ontmoeten. Daarnaast planten we
meer groen en bomen in de hoofdwinkelstraten Molenstraat en Broerstraat. In de binnenstad komen meer
bankjes om lekker op neer te ploffen en meer plekken
voor kinderen om te spelen, in navolging van het populaire Faberplein.
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√ We zorgen voor een supergastvrije ontvangst. Waar
gasten de stad binnenkomen, is de informatievoorziening en bewegwijzering perfect geregeld. De toegankelijkheid van het station regelen we eindelijk eens goed,
zonder fietsgracht. Het station krijgt eindelijk iets van
zijn oude allure terug.
√ De geschiedenis van Nijmegen is soms moeilijk terug
te vinden in het straatbeeld. Daarom is het belangrijk
dat we als stad blijven investeren in visualisaties: het
tonen van onze geschiedenis in architectuur, kunstwerken en informatie op straat. In het verleden zagen we
deze visualisaties te vaak floppen. We ontwikkelen een
visualisatievisie en bijbehorend beeldkwaliteitsplan en
durven daarin groot te denken. Denk aan een Romeinse
stadspoort die de entree naar het Waalfront markeert!
√ We investeren in recreatie op onze mooiste plekken.
Het stadseiland Veur-Lent wordt het Central Park van
Nijmegen en blijft groen en vol ruimte voor recreatie
en natuurschoon. We omarmen onze stranden en
zorgen voor goede voorzieningen. Dankzij de komst van
strandpaviljoens is er beter toezicht. Er komt eindelijk
een fraaie stadscamping in Nijmegen.
√ We laten ons trotse icoon de Waalbrug niet verder
verloederen. De renovatie is nooit afgerond en het
schilderwerk dreigt 10 jaar uitgesteld te worden, nu
het Rijk besloten heeft dit te laten wachten. We voeren
actie om het Rijk te dwingen de brug niet nog 10 jaar
te verwaarlozen.

Bouwen, bouwen… behouden

√

√

√

Nijmegen groeit en dat biedt volop kansen. We omarmen
ambities en pakken kansen om onze stad de trotse, groene
en creatieve stad te houden die het is. We bewaken ook
wat Nijmegen sterk maakt. Dat dorpse gevoel, een plek om
op adem te komen en ruimte voor ondernemerschap… het
mag door forse groei niet verloren gaan.
√ Voor iedere woning in Nijmegen moeten er ook twee
banen in de regio zijn. Nijmegen mag geen forenzenstad worden waar het alleen maar prettig wonen
is voor carrièremakers die in de Randstad gaan
werken. Het aantal woningen moet flink groeien,

8

√

maar niet waar dit de bedrijvigheid belemmert, zoals
in Winkelsteeg-Noord. We hebben in Nijmegen niet
alleen banen nodig voor hoogopgeleiden, maar ook een
gezonde maakindustrie voor ondernemers en praktisch
geschoolden. We creëren daarom nieuwe bedrijventerreinen waar overlast en prettig wonen niet in conflict
komen met elkaar.
In de Kanaalzone en in Dukenburg liggen volop
plannen om meer te gaan bouwen. Het is belangrijk dat
deze plannen ook meer ruimte bieden om elkaar te ontmoeten. Dukenburg en de Kanaalzone krijgen daarom
ook ruimte voor plezier, zoals een bioscoop of podium,
meer buurthoreca, trefcentra, groen dat uitnodigt er te
recreëren en voldoende zorgvoorzieningen. Het is goed
dat de eigenaren van het winkelcentrum Dukenburg
investeren in hun winkelcentrum. De gemeente moet
daarbij helpen in de vorm van verbetering van de openbare ruimte rond het winkelcentrum en van Station
Dukenburg.
Iedere wijk heeft recht op zijn eigen ‘Dorpsplein’. Een
mooi parkje waar je met elkaar kunt spelen en picknicken. Een marktplein dat de hele week uitnodigt om
elkaar te ontmoeten. Of een kleine winkelkern waar
lokale winkeliers en kunstateliers samen zorgen voor
kleur in de wijk. We maken plannen voor het versterken of verbeteren van wijkharten die zijn verloederd of
dreigen te verloederen, zoals het Dorpsplein Lent, het
winkelcentrum Malvert, de Notenhout en het winkelhart Grootstal. Het winkelcentrum Weezenhof herrijst in
samenspraak met de bewoners.
Nijmegen heeft de mooiste entree van heel Nederland.
Want over de Waalbrug rijden, dat is ‘thuus komme’.
Ook de zuidzijde van Nijmegen verdient een entree van
formaat. We halen de nooit werkende en niet repareerbare fontein op het Takenhofplein weg en maken daar
plaats voor groen en kunst met duidelijke verwijzing
naar onze geschiedenis.
Nijmegen parkstad! We koesteren onze stadsparken,
zoals Goffert, Staddijk, Park Brakkenstein, Kronenburger
park, Valkhofpark en straks Veur-Lent. We zorgen dat dit
de fijne rustplekken blijven, waar ruimte is om te recreëren.
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Trots op onze sporttoppers!
Nijmegen kan wel een beetje winnaarsmentaliteit gebrui
ken. We koesteren onze sportlocaties en stoppen met
het ‘nét niet topsportbeleid’. We bieden volop ruimte aan
Nijmegenaren die willen gaan voor de kampioensplek.

√ Sportclubs willen graag verduurzamen, maar hebben
geen ruimte dit te financieren. We ondersteunen sportclubs daarom bij het financieren van verduurzamingsmaatregelen, zoals het aanbrengen van ledverlichting
langs de velden.

√ NEC = Nijmegen. De club draagt onze stad uit in Nederland en veel Nijmegenaren zitten graag op de t ribune
en dragen de club een warm hart toe. Stadspartij
Nijmegen wil dat de gemeente zij aan zij staat met NEC
om de uitbereiding en renovatie van het stadion mogelijk te maken. De club heeft dit nodig om structureel
een rol te kunnen blijven spelen op het hoogste niveau
in Nederland. We nemen onze verantwoordelijkheid en
passen de aankoopprijs van het stadion aan wegens
achterstallig onderhoud.
√ In 2022 is de topsporthal Nijmegen gereed. We zorgen
dat sporters en verenigingen er optimaal gebruik van
kunnen maken en zetten ons in om mooie toernooien
en wedstrijden naar een sportief Nijmegen te halen.
Dat is ook een prima vorm van citymarketing!
√ Onze zwembaden zijn superbelangrijk voor onze
inwoners. Wij willen het ruime aanbod aan zwemwater
behouden. Wat ons betreft blijft het Goffertbad
onderdeel van de Sportfondsenbaden Nijmegen,
zodat Nijmegenaren met één abonnement bij alle
zwembaden terecht kunnen. Het nieuw te bouwen
zwembad moet een topsportbad worden met een
50-meterbad, zodat het geschikt is voor officiële wedstrijden. In samenwerking met Papendal zetten we erop
in dat dit zwembad dé trainingsaccommodatie wordt
voor de zwemtop van Nederland. Dit nieuwe zwembad combineren we daarom met een 100% duurzame
sporthal, waarbij we de restwarmte van het bad gebruiken om de sporthal te verwarmen.
√ Triavium is een ijsbaan waar veel mensen plezier aan
beleven en dat moet zo blijven. Wij houden schaatsen
betaalbaar voor iedereen en werken samen met de
clubs om de ijshuur betaalbaar te houden.
√ Initiatieven om sport op de Spiegelwaal mogelijk te
maken, juichen wij toe en steunen wij volop.

9

2

EEN VRIJ NIJMEGEN
Nijmegen, de stad waar vrijheid zwaar bevochten is. Die vrijheid is een groot goed. We
sluiten niemand uit en zijn gastvrij. Want juist mensen geven kleur aan onze stad. En daarom
moet medemenselijkheid voorop staan in het beleid van de gemeente. We verzetten ons
daarom met hand en tand tegen eenzaamheid, intolerantie en armoede. En we zorgen dat
iedereen zich in deze stad kan bewegen en ontwikkelen zoals zij dat willen. We geven volop
ruimte aan onze ondernemers en burgerinitiatieven en omarmen goede ideeën en acties
vanuit de Nijmegenaren. Deze stad mag en moet groeien om goede woonruimte te bieden
aan iedereen, maar die groei mag nooit ten koste gaan van vrijheid en leefbaarheid.
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Iedere Nijmegenaar kan het beste
uit zichzelf halen
Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Of je arm of rijk
geboren bent. Of je de wil hebt om door te studeren of
juist een doener bent. Een echt sporttalent bent of een
ommetje in je eigen wijk al lekker genoeg vindt. We zorgen
dat je in Nijmegen jezelf kunt ontplooien voor wat je
waard bent.
√ Sport is er voor iedereen! Het is zonde als kinderen
vastzitten aan een jaarabonnement, na enkele maanden
afhaken en daardoor de rest van het jaar sporten niet
meer kunnen betalen. Ieder Nijmeegs kind krijgt daarom een sportpasse-partout: een sportpas waarmee je
jaarrond gratis kan proeven aan a llerlei sporten zonder
vast te zitten aan een langdurig abonnement. Dat stelt
kinderen ook in de gelegenheid telkens weer nieuwe
stadsgenootjes te ontmoeten.
√ Iedere wijk nodigt uit om te bewegen. Denk aan
beweegroutes voor jong en oud, Olga Commandeur-
beweegpleintjes, aantrekkelijke sportroutes, openbare
beweegparken en meer speelplekken en -toestellen
voor kinderen. Beweegroutes en sportlocaties in de
wijken krijgen watertappunten.
√ Iedereen krijgt de kans om mee te doen aan sport en
cultuur. We maken daarom de meedoen-regeling ook
toegankelijk voor de mensen die nu tussen wal en het
schip vallen: mensen die wel werken, maar niet genoeg
verdienen. Er komt meer aanbod voor laagdrempelige
en betaalbare sport, bijvoorbeeld tijdens rustige uren,
om mensen die nu niet zo snel gaan sporten over de
streep te trekken. We stimuleren dat culturele instel
lingen een cultuurproefkaart lanceren voor kinderen uit
gezinnen met een kleine beurs.
√ Preventie van de luier tot de (s)luier! Preventie in zorg,
maatschappelijke ondersteuning en schuldhulpver
lening komen voorop te staan. We zien te vaak dat
mensen die al in de problemen zitten, ook nog te
maken krijgen met oplopende schulden. We zetten
daarom meer in op de trajecten die daadwerkelijk
oplopende schulden voorkomen. We maken ‘werken
vanuit de bedoeling’ het centrale principe in ons
zorg- en welzijnsbeleid. We vergeten nooit waar het
om draait bij het helpen van mensen. De medemense
lijke maat moet voorop staan en nooit het belang
van private zorg- en welzijnsorganisaties. Om die
medemenselijke maat te verbeteren, maken we meer
gebruik van ervaringsdeskundigen.

√ Nijmegen kan niet zonder vrijwilligers. Ze verdienen
onze waardering. We verhogen het bedrag in het vrij
willigersfonds waarbij de subsidiehoogte van € 500
naar € 600 per organisatie gaat. Deze financiële vergoeding is inzetbaar voor ondersteuning, waardering en
werving van het vrijwilligerswerk.
√ Steunen waar het moet en loslaten waar het kan. Dat
is het leidende principe om mensen te helpen kansen
te vinden, te pakken en vast te houden. We zetten in
op werk voor iedereen, omdat voldoening en zelfont
plooiing voor ieder individu mogelijk moet zijn.
Wij vinden dat werken moet lonen en de focus altijd
moet liggen op het ontwikkelen van iemands capaci
teiten en het begeleiden naar werk.
√ Het moet niet uitmaken of je laaggeletterd of digibeet
bent. Onze sociale voorzieningen worden beter vindbaar en we maken een ‘Sociaal Plein’. Een ontmoetings
plaats waar alle informatie begrijpelijk en vindbaar
voor handen is. Geen wirwar van informatie over
voorzieningen voor zorg, welzijn en maatschappelijke
ondersteuning, maar een formulierenbrigade die je
helpt om de bureaucratie te overwinnen. De ‘Sociale
Kaart’ gaan we verbeteren.
√ In Nijmegen tellen alle kleuren van de regenboog
mee. We blijven koploper met een actief LHBTI-beleid
en blijven de Regenboogagenda voor de acceptatie,
emancipatie, en veiligheid van LHBTI’ers in eigen stad
volop steunen.

Niet afknijpen, maar ruimte bieden aan verkeer
Na decennia van het afknijpen van automobiliteit en
slechte doorstroming en files benutten om mensen de fiets
te laten pakken, is het tijd voor een realistische blik op
verkeer in deze stad. Mobiliteit heeft ruimte nodig in deze
groeiende stad. We zetten in op duurzame automobiliteit,
vriendelijke (elektrische) fietsvoorzieningen en toegankelijkheid voor iedereen.
√ Bouwen aan een groeiende stad betekent ook investeren in groeiende mobiliteit. We maken ruimte voor
duurzame automobiliteit, samen met veilige ruimte
voor voetgangers en een prettig fietsnetwerk. We
stappen af van de strategie om parkeerdruk op te
voeren en files te creëren om mensen uit de auto te
dwingen. Autogebruik moet geen elitair, schaars goed
worden. Nijmegen wordt geen stad alleen voor hippe,
fitte fi
 etsers, maar wordt een stad waar iedereen zich
kan bewegen zoals zij dat willen. Een stad die juist de
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EEN VRIJ NIJMEGEN

r uimte geeft aan innovatieve automobiliteit, bijvoorbeeld door waterstofstations te faciliteren.
Doorstroming is superbelangrijk. Verkeerslichten horen
verkeer te regelen en niet te ontregelen. We gaan
ze bekijken als verkeerslichten, niet als stoplichten.
Doorstroming op belangrijke doorgaande wegen zoals
de Graafseweg en de S100 krijgen weer prioriteit.
Waar dat kan, maken we bushavens, zodat bussen niet
langer op de weg stoppen en het verkeer daarachter
ophouden.
Openbaar vervoer in de daluren wordt weer gratis voor
onze ouderen en blijft gratis voor mensen met een laag
inkomen. De OV-kaart voor ouderen geldt nu alleen in
stadsbussen, maar door het verdwijnen van stadsbuslijnen hebben sommige mensen alleen nog maar een
halte met een streekbus vlakbij huis beschikbaar. En
daarom mogen zij niet gratis meereizen. Daarom moet
de OV-kaart ook bruikbaar worden in streekbussen,
zodat iedereen vanaf huis binnen de stadsgrenzen kan
blijven reizen. We zetten in op een adequaat busnetwerk van en naar alle wijken. Om de drukte van bussen
in en langs het centrum te verlagen, laten we meer
bussen over de Oversteek rijden.
Betaalbaar parkeren op loopafstand is goed voor de
bereikbaarheid van de binnenstad. Betaald parkeren in
ons stadscentrum is niet meer nodig tot 23.00 uur, maar
tot 21.00 uur. Parkeren op zondagen wordt weer gratis.
Parkeren in de garages in de avonduren blijft € 0,50 per
uur. Om voldoende parkeercapaciteit te maken en ons
voor te bereiden op het verdwijnen van parkeergarage
Mariënburg, maken we een ondergrondse parkeer
garage onder de Wedren. Het huidige parkeerterrein
wordt dan een aantrekkelijk evenemententerrein. Het
parkeren van fietsen in de Kelfkenbosgarage voeren
we pas in als de Hezelpoortgarage open is.
Drukke fietspaden maken we veiliger door ze tweebaans te maken waar dat kan; één baan voor normaal
fietsverkeer en de andere baan voor snelle fietsen.
Wandelpromenades in de binnenstad waar ook gefietst
mag worden, zoals de Molenstraat en Ziekerstraat,
maken we weer veilig voor voetgangers door fietsstroken te markeren. Zo zitten fietsers en voetgangers
elkaar niet meer in de weg.

Stad vol werk en ondernemingszin
Nijmegen is veel meer dan een stad van alleen health &
high tech. We zijn ook een stad waar praktisch opgeleiden
werk kunnen en moeten verzetten. Sterker nog: deze stad
kan niet zonder de praktisch opgeleiden. We zijn niet alleen
de stad van knappe koppen, we hebben ook praktische
vaardigheden nodig. Stadspartij Nijmegen wil juist d
 aarom
investeren in groeiende werkgelegenheid en schonere
bedrijvigheid voor iedereen. We zorgen dat onze economie
de coronacrisis veerkrachtig doorstaat en steunen onze
lokale ondernemers.
√ Het tekort aan praktisch geschoold personeel loopt
in de toekomst steeds meer op. Waar zouden we zijn
zonder de leraar, bouwvakker, verpleegkundige of
schoonmaker? Ook deze stad drijft juist op de praktisch
geschoolden en de cruciale beroepen. Daarom starten
we een mbo-offensief: we zorgen voor meer instroom
van jongeren en zij-instromers en verhogen de kwaliteit
van uitstroom.
√ Onze ouderen zijn van enorme waarde. Stadspartij
Nijmegen wil daarom afscheid nemen van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. We zetten vol in op
behoud van banen voor 50-plussers en creëren meer
tandembanen, waar senioren het vak overbrengen op
junioren.
√ Bedrijvigheid in de stad komt steeds meer onder druk te
staan. Bijvoorbeeld door strengere milieumaatregelen
of ruimtegebrek vanwege de groeiende woningbouwopgave. Dit mag er niet toe leiden dat bedrijvigheid uit
de stad verdwijnt. We investeren daarom in een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Bedrijventerreinen houden
we goed bereikbaar en er blijft ruimte voor groei van
onze huidige bedrijven. Er blijft ook ruimte voor nieuwe
bedrijven, zodat ook zij – groot en klein – zich willen
blijven vestigen in Nijmegen. We zetten in op schone
industrie en verplaatsen die verantwoordelijkheid niet
naar landen waar ze het minder nauw nemen met
duurzaamheid. Waar bedrijvigheid en wonen elkaar in
de weg zitten, faciliteren we verhuizingen naar nieuwe
bedrijventerreinen. We zetten in op de ontwikkeling van
de logistieke corridor op de Grift.
√ We geven volop ruimte aan de mix van ambachtelijke
bedrijven en wonen.
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√ Er komt een langetermijnaanpak met veel ruimte
voor maatwerk om ondernemers te helpen die hard
geraakt zijn door corona. Het herstel van de lokale
economie krijgt samen met voldoende zorg prioriteit in
onze c orona-aanpak. Denk aan een herstelfonds voor
doorstarters, tijdelijke belastingkortingen, huur-, legesen belastingkortingen en coulanceregelingen. Er komen
ook langdurige schuldsaneringstrajecten voor onder
nemers die schulden hebben opgebouwd tijdens de
crisis.

Ruimte voor ontmoeting in onze stadswijken

scholen. Waar mogelijk zetten we huis- en terrein
meesters in om sportlocaties zo optimaal mogelijk te
benutten. Voor het verbeteren van sportaccommodaties
wil Stadspartij Nijmegen geld uittrekken, maar pas na
het maken van heldere afspraken die we vastleggen in
convenanten, waarbij wanbeleid bij clubs wordt aangepakt.
√ Het werk van het AED-netwerk Nijmegen, een initiatief
van AED Nijmegen, verdient alle steun en genoeg subsidie om het goede werk te kunnen blijven voortzetten.
Zo blijven genoeg openbare AED’s beschikbaar, blijven
de apparaten goed onderhouden en kunnen steeds
meer mensen een reanimatiecursus volgen.

We zorgen dat wijken binnen onze bruisende stad prettige
dorpen blijven. Iedereen, van jong tot oud, heeft het recht
om elkaar op pantoffelafstand te kunnen ontmoeten of te
kunnen ontspannen. Nijmegen biedt voor iedereen ruimte
om te wonen in leefbare en gezonde wijken.
√ Iedere wijk houdt haar ontmoetingspunten. We houden
oog voor het belang van winkels in wijken. We zetten in
op behoud van wijkcentra, door ze vaker te combineren
met voorzieningen zoals buurthoreca, ateliers, zorg en
maatschappelijke voorzieningen. De stad groeit en dit
zet de betaalbaarheid van maatschappelijk vastgoed en
het behoud van groen onder druk. We zorgen ervoor dat
iedere wijk zijn eigen ‘Dorpsplein’ houdt of weer krijgt.
√ Iedere wijk moet uitnodigen tot bewegen en recreëren.
Naast beweegroutes in alle wijken, met bijbehorende
watertappunten, komen er ook meer schaaktafels en
andere leuke ontmoetingspunten. Bankjes halen we
niet langer weg uit vrees voor overlast, maar worden
weer trefpunten. Overlast pakken we grondig aan, zodat
ontmoetingspunten in de wijken ook de plekken blijven
waar mensen graag komen om elkaar te ontmoeten.
√ Elkaar tegenkomen langs de lijn of bij de sportclub
in je eigen buurt is ontzettend belangrijk. Er moeten
daarom genoeg sportfaciliteiten en sportclubs zijn in
ieder stadsdeel. Stadspartij Nijmegen ziet graag dat
de h
 uidige bezettingsgraad van sportaccommodaties
wordt vergroot door medegebruik voor buurtbewoners. We moedigen sleutelgebruik van gymzalen door
betrouwbare vrijwilligers aan, ook voor de zalen van
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EEN SOCIAAL NIJMEGEN
Stadspartij Nijmegen ziet Nijmegen als sociale stad. Een plek waar we oog hebben voor
elkaar. We zijn en blijven een stad waar we zorgen voor iedereen die het nodig heeft en ons
ontfermen over mensen die kwetsbaar zijn. We tonen respect naar onze ouderen en zorgen
dat zij gelukkig oud kunnen worden in deze stad. Iedereen krijgt de ruimte om prettig te
wonen. Daarom gaan we als stad groeien, maar dit mag nooit ten koste gaan van leefbaarheid
en betaalbaarheid van woonruimte.
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Wonen: kansen voor onze jongeren, comfort
voor onze ouderen
De woningnood verdient onze volle aandacht. Wij willen
passende woonruimte voor iedereen. Of je nu een jonge
Nijmegenaar bent die op zichzelf wil gaan wonen, of een
senior die comfortabel oud wil worden in de eigen wijk.
Juist door in te zetten op slimme starterswoningen en
comfortabele seniorenhuisvesting verlengen we de keten
van de woningmarkt. Want door ruimte bieden aan het
einde van die keten, met seniorenhuisvesting, creëren we
ruimte op de hele keten: van jonge starters tot wat oudere
doorstromers. Zo zorgen we dat alle Nijmegenaren gemakkelijk kunnen instromen en doorstromen.
√ We zetten als stad in op uiterst betaalbaar bouwen.
We gaan daarom bouwers uitdagen op de goedkoopst
mogelijke manier meer woonruimte voor starters
te realiseren. Uitgangspunt is dat iedereen met een
modaal inkomen ook moet kunnen kopen.
√ Doorstroom gaat vóór instroom. Betaalbare huisvesting is als eerste beschikbaar voor mensen die al in
Nijmegen wonen.
√ Iedere senior kan comfortabel oud wonen in eigen stad
en buurt. We investeren in comfortabele seniorenhuisvesting: veilig en beschut, maar nooit afgezonderd.
Nijmegen verwelkomt daarom meer woonvormen waar
jong en oud zich mengen en zorg voor elkaar hebben.
We zetten ook meer in op levensloopbestendig bouwen.
We gaan meer hofjes bouwen. Dit biedt namelijk zeer
aantrekkelijke woonruimte aan ouderen, waar ruimte
is voor gezamenlijke voorzieningen en ontspannende
ontmoetingen. We zorgen dat er voor alle senioren en
zorgbehoevenden voldoende gratis parkeergelegenheid
is voor thuiszorg en mantelzorgers, ook in betaalde
parkeergebieden.
√ We zorgen dat het 60+-label voor sociale h
 uurwoningen
weer terugkeert. Zo komen er weer complexen waar
activiteiten en voorzieningen zijn die ervoor zorgen dat
mensen elkaar gaan ontmoeten en dat er zorg is voor
iedereen.
√ We staan senioren vaker toe om een deel van hun
woning te verhuren. Dit is voor hen een mooie aan
vulling op een te laag pensioen. Daarmee creëren we
tegelijkertijd meer woonruimte voor studenten en
jongeren, zodat we een halt kunnen toeroepen aan
verkamering.

√ We stimuleren doorstroming in de sociale huursector.
Ook maken we doorschuiven naar kleinere huurwonin
gen aantrekkelijker door verhuisvergoedingen én voorkomen we dat senioren meer moeten gaan b
 etalen als
ze kleiner gaan wonen. We zetten erop in dat o
 uderen
voorrang krijgen bij het vinden van huisvesting in hun
eigen wijk. Want oud kunnen worden in je vertrouwde
buurt is een groot goed.
√ Studentenhuisvesting moet groeien. Maar dat mag
niet ten koste gaan van huisvesting voor anderen.
De bestrijding van verkamering door huisjesmelkers
vereenvoudigen we door een quotum op verkamering
in te voeren. Studentenhuisvesting laten we over aan
SSH&. Hier zien we wel graag meer samenwerking met
de grote onderwijsinstellingen zoals de HAN en de RU.
Daarmee stimuleren we meer campushuisvesting. De
HAN en de RU moeten op hun beurt verantwoorde
lijkheid nemen voor huisvesting van buitenlandse
studenten en moeten op de campussen zelf studentenhotels ontwikkelen.
√ De kostendelersnorm is een ongewenste uitnodiging
om uit huis te gaan. Want zo komen er steeds minder
mensen in één woning te wonen, omdat mensen
anders op hun inkomen gekort worden. We willen
vaker gebruikmaken van het recht van de gemeente
om met maatwerkoplossingen deze kostendelersnorm
te o
 mzeilen. We benutten daarbij de stimulerings
maatregelen om woonvormen met gedeelde ont
moetingsruimtes te realiseren.
√ Leegstand tijdens een woningcrisis vinden wij ontoelaatbaar. We stellen ons daarom flexibeler op bij het
transformeren van bedrijfshuisvesting naar woningen
voor starters.
√ We staan vaker toe dat corporaties woningen verkopen
aan scheefwoners. Daarbij spreken we met de woningbouwcorporaties af dat ze voor iedere verkochte woning
er twee terugbouwen voor mensen die daadwerkelijk
een sociale huurwoning nodig hebben.

Geen één Nijmegenaar staat er alleen voor
Door asociale Haagse bezuinigingen is zorg en welzijn flink
uitgekleed. Wij gaan dit repareren in Nijmegen. Stadspartij
Nijmegen staat pal voor de mensen die onze zorg en
aandacht nodig hebben. We zullen ons blijven verzetten
tegen rijksmaatregelen die de zorg onder druk zetten. Want
iedere Nijmegenaar verdient een menswaardig en respectvol bestaan.
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√ Wij willen dat niemand meer dak- of thuisloos hoeft
te zijn. Dat pakken we aan bij de bron: meer passende
woningen. We zorgen voor meer flexibele huisvesting
voor Nijmegenaren die geen dak boven hun hoofd
hebben. Ook staan we het vaker toe dat mensen
profiteren van een postadres bij familie of vrienden, om
problemen met een postadres te vermijden. We bege
leiden dak- en thuislozen daarnaast vaker en actiever
naar zorg. Dat doen we onder andere met een bedel
verbod: zo doorbreken we een vicieuze cirkel. We gaan
tot slot het functioneren van grote instellingen evalu
eren en bieden ook kleinere innovatieve initiatieven
zoals Stichting Vagebond meer ruimte.
√ Nijmegen krijgt een ombudsman of ombudsvrouw om
daarmee de kloof tussen overheid en burger te helpen
dichten. Want wij vinden dat het Stadhuis veel vaker
verbindingen moet leggen met álle Nijmegenaren.
Participatie betekent dat er meer ruimte moet zijn voor
bewoners om creatieve ideeën te delen en misstanden
te kunnen aanpakken.
√ We zorgen voor meer toegepaste wijkactiviteiten voor
jongeren tussen de 15 en 18 jaar, een doelgroep die nu
vaak tussen wal en het schip valt.
√ Ouderenwelzijnsbeleid krijgt meer oog voor de verschillende behoeftes van leeftijdsgroepen (55+: jonge
senioren, 65+: gepensioneerde senioren en 75+:
ouderen). We voorkomen dat senioren ‘dubbel gepakt’
worden als zij geen pensioen hebben, maar niet in
aanmerking komen voor diverse regelingen. Dat komt
vaak doordat ze te veel spaargeld hebben en sowieso al
extra belast worden via vermogensbelasting.
√ We gaan in gesprek met alle banken om ervoor te
zorgen dat er in Nijmegen een haal- en brengservice
kan komen voor ouderen. Zo kunnen zij altijd veilig hun
geldzaken regelen.
√ We maken van de Voedselbank een sociale supermarkt.
Zo krijgen mensen die in armoede leven meer vrije
keuze en kunnen ze meer hun eigen leven inrichten.
√ Corona zet onze zorg onder druk en voedt eenzaamheid
onder jong en oud. We besteden daarom de komende
jaren extra aandacht aan het opschalen van de zorg.
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Ook vergeten we de jeugd niet bij maatregelen om
eenzaamheid te bestrijden en zorgen we dat mensen
met psychische problemen en stelselmatige eenzaamheid hulp kunnen vinden. We voorkomen dat school
uitval toeneemt.

Ook onze dieren zijn volwaardige stadsbewoners
Stadspartij Nijmegen vindt het kunnen hebben van een
huisdier een eerste levensbehoefte. Want een huisdier
voorkomt eenzaamheid en maakt mensen gelukkig. Daar
mogen we de dieren dus best dankbaar voor zijn. Daarom
zet Nijmegen ook in op hun welzijn.
√ We schaffen de hondenbelasting af. Dat zien wij namelijk als een boete op het hebben van een dier.
√ We gaan de Dierenambulance reorganiseren en nemen
de personele onrust daar weg. Met bredere financiële
steun zorgen we dat de Dierenambulance Nijmegen
zich kan heruitvinden. Zo zorgen we voor meer slagkracht. We zorgen ook dat de Dierenambulance een
volwaardig hulpvoertuig wordt en een sirene mag
gebruiken.
√ Er komt een speciaal meldpunt om misstanden rond
dierenwelzijn sneller te kunnen melden.
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NIJMEGEN MET NO-NONSENSE
POLITIEK
Stadspartij Nijmegen houdt van no-nonsense politiek. Een ‘niet lullen maar poetsen-
mentaliteit’ waar je als stad inzet op oplossingen. Want juist in Nijmegen kunnen doeners
én denkers samen bergen werk verzetten. Het stadhuis moet veel vaker denken in
praktische oplossingen bij lastige opgaven zoals bouwen, duurzaamheid en het aanpakken
van overlast. We worden een stad van groen doen, in plaats van eindeloos groen praten.
Doorpakken staat voorop, want veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid moeten gewoon geregeld worden.
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Geen onzinnige verboden, maar adequaat
handhaven
Hardnekkige overlast is voor te veel bewoners een vreselijk probleem. Nijmegen moet er beter in slagen om dat
aan te pakken. We stoppen met onzinnige verboden die
weinig overlast weghalen maar wel heel veel handhavings
capaciteit vergen, zoals het verbod op bladblazers, vuurwerk of haardvuur. We leren prioriteiten te stellen en
brengen het controleren en aanpakken van ernstige overlast eerst goed op orde.
√ Een verbod op onzinnige verboden. Verboden die we
niet kunnen handhaven, strepen we door. Verboden die
gericht zijn op het aanpakken van ernstige overlast
krijgen prioriteit. Voor die vormen van ernstige overlast
rollen we een grondige aanpak uit.
√ We gaan meer inzetten op preventie en overlast aanpakken bij de bron. Zo voorkomen we dat overlast zich
blijft verplaatsen. We zetten sneller in op preventief
fouilleren, een bedelverbod gekoppeld aan intensieve
zorg, cameratoezicht en mosquito’s in gebieden waar de
overlast te ernstig wordt. We voeren ook een lachgasverbod in.
√ Bij de aanpak van overlast op straat zetten we niet
alleen toezichthouders in maar ook meer jongeren
coaches/straatcoaches. Sterke initiatieven zoals die van
Bindkracht10, Jongerenlab en Interacker houden we
vast en breiden we uit.
√ We verdubbelen het aantal toezichthouders en zorgen
dat zij ook ’s nachts bereikbaar zijn voor bewoners
die te maken krijgen met vernielingen, drugsoverlast
en ernstige geluidsoverlast. Toezichthouders gaan de
hoogste prioriteit geven aan ontoelaatbare overlast
zoals die rond het Kronenburgerpark, de Waalkade en
het Joris Ivensplein. Het melden van overlast wordt
eenvoudiger en transparanter.
√ We verhogen het gevoel van veiligheid door donkere
hoekjes aan te pakken, Bij nieuwe straatverlichting
zetten we in op slimme straatverlichting die reageert
op beweging.
√ We zorgen ervoor dat bewoners die hun voordeur niet
meer kunnen bereiken omdat er tientallen fietsen voor
hun voordeur geparkeerd staan een beroep kunnen
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doen op de AFAC. We willen dat tot 1 uur ’s nachts
mogelijk maken.
√ Ouderen moeten zich veilig voelen in hun eigen omgeving. We hebben meer oog voor ouderenmishandeling
en bieden meer steun om dit aan te pakken.
√ We werken actief mee aan buurtpreventie en sociale
controle in wijken door bijvoorbeeld WhatsAppgroepen
en de Nextdoor-app te faciliteren.
√ We nemen als gemeente meer onze verantwoordelijk
heid bij brandveiligheid. We zorgen voor adequate
controles en pakken eigenaren die brandveiligheid niet
goed op orde brengen tijdig aan.

Klimaatrealisme: niet groen praten,
maar 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
nuchterheid gebruiken. Zorgen voor een groene, g
 ezonde
en duurzame stad is vooral een kwestie van doen.
Betaalbaarheid en draagvlak staan daarbij voorop.
√ We zetten eerst in op isoleren en meer zonnepanelen.
Zo kunnen steeds meer Nijmegenaren hun energieverbruik naar beneden brengen en tegelijkertijd hun
energierekening blijven betalen. Zonne-energie opwekken houden we aantrekkelijk door stimuleringsmaat
regelen en BTW-kortingsacties voor meer zonnepanelen
en opslag van energie in thuisaccu’s.
√ Autorijden verdringen we niet, maar maken we groen
en schoon. Daarom komen er in parkeergarages meer
laadpalen. In de wijken met weinig opritten integreren
we laadpalen in lantaarnpalen en combineren we dit
waar het kan met meer laadpunten voor elektrische
fietsen.
√ We realiseren ons dat we van het gas af moeten. Maar
we gaan geen blinde rigoureuze maatregelen nemen.
We volgen innovaties op de voet en passen ze pas op
brede schaal toe als ze bewezen effectief zijn. We gaan
daarbij in het bijzonder letten op de mogelijkheden
van waterstof en werken graag mee aan o
 nderzoeken.
We gaan pas van het gas af als er aanvaardbare
alternatieven zijn. Die moeten betaalbaar zijn en ervoor
zorgen dat je comfortabel kunt blijven wonen.
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√ We houden informatie over duurzaamheid aan bewoners praktisch, begrijpelijk en vindbaar voor iedereen.
We brengen deze informatie steeds vaker naar de
mensen toe in plaats van dat ze zelf moeten gaan
zoeken.
√ We zetten meer in op bouwen met hout in plaats van
met beton en cement. Want deze twee grondstoffen
zijn grote milieuvervuilers. Voor al het gebruikte hout
plaatsen wij bomen terug, ook in Nijmegen. Zo maken
we een vervolg met ons 10.000 bomenplan, dat inmiddels gerealiseerd is.
√ Meten is weten. Het is belachelijk dat Nijmegen niet
zelf de expertise in huis heeft om luchtkwaliteit te
meten. We zorgen dat de gemeente daarin eigen
specialisme ontwikkelt en luchtkwaliteit 24/7 kan
meten. Alleen zo kan Nijmegen de industrie dwingen
schoner te worden.
√ We ontwikkelen een langetermijnaanpak om de
industrie in Nijmegen schoner te krijgen. Door ver
gunning voor vervuilende bedrijven aan te passen,
dwingen we bedrijven zo nodig schoner te worden.
√ We reorganiseren de Omgevingsdienst Regio Nijmegen
(ODRN) en zorgen dat die haar kerntaken weer kan
uitvoeren: controleren en adequaat handhaven.

Lekker opgeruimd en begaanbaar
Een trots en vrij Nijmegen is een schoon Nijmegen.
Onderhoud aan onze openbare ruimte regelen we daarom
logisch en goed.
√ We gaan het dumpen van zwerfvuil tegen door het eens
per jaar gratis grofvuil op te laten halen weer mogelijk
te maken. Door te investeren in extra toezichthouders
kunnen we er beter op toezien dat mensen hun afval
ook echt in de juiste zak doen.
√ We draaien de bezuinigingen terug op het ijs- en
sneeuwvrij maken van onze wegen.
√ Toegankelijkheid is een must. Begaanbaarheid van
nieuwe wegen en bruggen voor iedereen moet daarom uitgangspunt zijn in ieder ontwerp. Als er een
praktische oplossing is, kiezen we altijd voor begaanbaarheid. Begaanbaarheid mag nooit omwille van
kosten afgestreept worden.
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DE TYPISCHE STADSPARTIJ
NIJMEGEN-STIJL
Stadspartij Nijmegen vindt dat het Stadhuis aan slagkracht
moet winnen. Dat doen we in de typische Stadspartij
Nijmegen-stijl: niet blijven hangen in linkse of rechtse
ideologieën, maar doorpakken en 100% focus op wat
Nijmegen nodig heeft.
Stadspartij Nijmegen is een pragmatische ‘mit de fuutjes
op de straot’ partij met lef. Een partij voor en door
Nijmegenaren die ook durft te benoemen én herstellen wat
een links stadsbestuur 20 jaar lang vergat goed te regelen.
Om dit te bereiken wil de Stadspartij orde op zaken stellen.
En als dat nodig is, herstellen we verkeerde beslissingen
uit het nabije verleden. Hierbij denken we graag in betaalbare en praktische oplossingen, in plaats van in problemen.
We voeden daarbij de Nijmegenaren niet op, maar geven
juist de ruimte aan hun ideeën en wensen.
Dit alles bereiken we met elkaar. Door te luisteren naar
elkaar. Want wij vinden dat het Stadhuis veel vaker verbindingen moet leggen met álle Nijmegenaren. Want participatie betekent dat er meer ruimte moet zijn voor bewoners
om creatieve ideeën te delen. Juist al in een vroeg stadium
van planvorming. We moeten bewoners niet behandelen
als lastige bezwaarmakers, maar ervoor zorgen dat ze zich
veel meer uitgenodigd voelen om mee te denken.
De gemeente Nijmegen wordt onder bestuur van
Stadspartij Nijmegen daarom meer dienstgericht, doelgericht en transparant. De gemeenteraad moet daarom
ook een brede afspiegeling zijn van Nijmegenaren op alle
opleidingsniveaus en niet alleen maar van hoogopgeleiden.
Juist de combinatie van praktisch en theoretisch opgeleiden geeft de beste inzichten en slimste oplossingen.
Precies wat Nijmegen verdient!
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