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Inleiding: de samenleving centraal 
Het vertrouwen in de politiek en in de overheid staat onder druk. 
Wij zien dat en nemen deze spanning serieus. Wij zijn ervan 

overtuigd dat goed bestuur en integer leiderschap de basis vormen 
voor een bloeiende samenleving. Net zo belangrijk is dat de burgers 

in Nijmegen zich realiseren dat een overheid niet alles kan oplossen 
en dat zijzelf ook verantwoordelijkheid nemen.  

 
De samenleving is van ons allemaal. Mensen, gezinnen, 

verenigingen en kerken maken samen de stad Nijmegen tot een 
mooie en leefbare stad. De gemeente heeft daarbij een bescheiden 
rol. De taak van de overheid is vooral om de kracht van de 

samenleving te versterken. Daarom staat de overheid naast de 
burgers. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning 

sneller nodig dan de ander. En voor kwetsbare mensen die het echt 
niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een 

vangnet. De rol van de overheid is ook om spelregels vast te stellen 
en te handhaven.  
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De betrouwbare overheid 

Financiën 

Wat ons drijft 

Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede 
rentmeester is van de beschikbare middelen. Alle burgers betalen 
mee aan de voorzieningen in de gemeente. Daarbij geldt: de 

sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.  

Wat al goed gaat 

De gemeente Nijmegen ontziet bij bezuinigingen zoveel mogelijk de 
kosten die te maken hebben met de nood van individuele burgers, 

zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande 
(basis)voorzieningen.  

Hier maken wij werk van 
De gemeentelijke lasten, zeker voor woningbezitters en 

ondernemers, behoren tot de hoogste van Nederland. We 
bezuinigen door kritisch te zijn op ‘prestigeprojecten’,  zoals 
topsportvoorzieningen. De lokale belastingen mogen niet meer 

stijgen dan de inflatie. 
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Veiligheid 

Wat ons drijft 
Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Ook bij de aanpak van 
veiligheidsproblemen tonen wij ons hart voor de samenleving. Hard 

waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart. Wij 
hebben aandacht voor slachtoffers en de mensen om hen heen. Ook 

stimuleren wij dat daders effectief worden aangepakt. Daarbij is 
aandacht voor herstel van wat kapot is gegaan. 

Wat al goed gaat 
Nijmegen is een veilige stad. Het aantal overvallen en inbraken is 

gedaald ten opzichte van eerdere jaren.  

Hier maken wij werk van 

De gemeente zorgt voor overzichtelijke en goed verlichte publieke 
ruimtes. Dat voorkomt criminaliteit en geeft een veilig gevoel. De 
gemeente investeert in preventie. Een centrale rol heeft de 

wijkagent. Die kent de wijk en kan in een vroeg stadium optreden 
tegen crimineel gedrag. 

De gemeente maakt een integraal veiligheidsplan. Zo kunnen de 
verschillende partijen die aan veiligheid werken beter samenwerken 

en hun activiteiten op elkaar afstemmen. Zo werken we effectiever 
aan een veilig Nijmegen.  
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Zorg voor elkaar 

Eenzaamheid 

Wat ons drijft 

Het is niet goed als de mens alleen is. Nijmegen is een  
gemeenschap waar mensen samen leven. Niemand mag buiten de 
boot vallen. Daarom hebben we oog voor de grote eenzaamheid in 

Nijmegen. 38% van de volwassenen in Gelderland-Zuid is eenzaam, 
zo heeft de GGD vastgesteld.  

Wat al goed gaat 
Eenzaamheid staat op de agenda. Het thema eenzaamheid wordt 

namelijk vaak onderzocht. Daaruit komt naar voren dat 
eenzaamheid een complex probleem is.  De overheid kan mensen 

niet troosten. De overheid kan wel randvoorwaarden voor 
ontmoeting organiseren, bijvoorbeeld door wijkcentra en 
sportverenigingen met subsidie te ondersteunen.  

Hier maken wij werk van 
• Training van bekwame wijkwerkers; 

• Ruimte voor ontmoeting: elke wijk heeft een wijkcentrum of 
een andere plek voor ontmoeting; 

• Ruimte voor kerken en andere organisaties om ontmoeting en 
verbinding tot stand te brengen.  
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Drugs en verslaving 

Wat ons drijft 

Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen aan 
alcohol, roken, drugs, seks en/of gokken.  

Wat al goed gaat 

Nijmegen heeft allerlei voorzieningen voor verslavingszorg. De 
ChristenUnie Nijmegen stemt in met deze aanpak waarbij de 

verslaafde iemand is die hulp nodig heeft. Iedereen verdient een 
tweede kans.  

Hier maken wij werk van 
Dealers en verslaafden blijven overlast veroorzaken in het centrum 

en de wijken daaromheen. Wij pleiten ervoor om de dealers hard 
aan te pakken. Dat zijn criminelen die geld verdienen aan de 

verslaving van anderen. De verslaafden hebben vaak hulp nodig. 
Die hulp maakt de gemeente mogelijk. Voor verslaafden die niet 
meer kunnen afkicken is medische heroïneverstrekking mogelijk.  

 
Het beleid van de gemeente moet gericht zijn op preventie van 

drugsgebruik. Dat voorkomt veel leed in het leven van mensen. 
Gemeente en onderwijsinstellingen brengen de volgende boodschap 

over: drugs zijn niet normaal of leuk. De omgeving van scholen 
wordt drugsvrij. 

 
De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door gemeenten en 
is geen voorstander van experimenten hiermee in Nijmegen. Wiet is 

en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd 
wel te gedogen geeft de overheid een dubbele boodschap af.   

 
Drank en drugs zijn vaak makkelijk verkrijgbaar. De ChristenUnie 

strijdt tegen de normalisering van coffeeshops. Die horen niet thuis 
in het straatbeeld. Ook geeft de gemeente geen vergunningen aan 

niet-horeca om drank te schenken.   
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Prostitutie 

Wat ons drijft 

Seks hoort de vrije keuze te zijn tussen twee mensen die van elkaar 
houden. Seks is geen ruilmiddel voor geld of drugs. Wij komen op 
voor de kwetsbare vrouwen die in de prostitutie werken en pakken 

pooiers hard aan. 

Wat al goed gaat 

De gemeente subsidieert een uitstapprogramma voor vrouwen die 
willen stoppen met de prostitutie. Ook voorziet de gemeente in 

maatschappelijk werk op de tippelzone. Er is er een bewaker 
aanwezig op de tippelzone.  

Hier maken wij werk van 
• Het uitstapprogramma geldt niet alleen voor de vrouwen op 

de tippelzone en achter de ramen, maar ook voor vrouwen die 
in de escortservice werken.  

• We pakken de exploitanten en pooiers aan: bij een 

overtreding volgt een herbestemming van een pand dat als 
bordeel wordt gebruikt.   

• Geen nieuwe vergunningen voor bordelen.  
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Vrijwilligers 

Wat ons drijft 

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde binnen onze samenleving. 
Daarom wil de gemeente vrijwilligerswerk faciliteren en niet 
moeilijker maken door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor: 

• Vrijwilligerswerk naast een uitkering; 
• Mantelzorg geven naast een baan; 

• Activeren van vluchtelingen door vrijwilligerswerk. 
 

Wat al goed gaat 
In de gemeente zijn vele vrijwilligers actief en daar zijn we trots op. 

Hier maken wij werk van 
• De gemeente geeft ruim baan aan vrijwilligers, bijvoorbeeld 

door een gratis Verklaring omtrent Gedrag of een gratis 
parkeervergunning.  

Vluchtelingen 

Wat ons drijft 

De gemeente Nijmegen is verantwoordelijk voor goede opvang van 
vluchtelingen. Mensen die huis en haard hebben verlaten moeten 

een veilig onderkomen krijgen. Nieuwkomers nemen we zo snel 
mogelijk op in onze samenleving. 

 

Wat al goed gaat 

In Nijmegen is een groot aantal vrijwilligers bereid om vluchtelingen 
te helpen. Een mooi voorbeeld daarvan was te zien bij de t ijdelijke 

opvang op Heumensoord, die nu gesloten is. Er hebben zich meer 
vrijwilligers dan vluchtelingen aangemeld. 

Hier maken we werk van 

• De bed-bad-brood-voorziening blijft in stand, ook al is de 
landelijke regeling stopgezet. 

• Integratie is een topprioriteit voor de gemeente. Actief 
meedoen en de taal leren is noodzakelijk voor een 

voorspoedige integratie van nieuwkomers.  
• De gemeente geeft goed opgeleide vluchtelingen de 

mogelijkheid om op hogere niveaus in te stromen in 
vervolgopleidingen. 

• De gemeente versoepelt de regeling om met behulp van 
uitkering te studeren en spreidt de termijnen voor het 
(terug)betalen van de opleidingskosten. 
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Gezin 

Ouderen 

Wat ons drijft 

In Nijmegen doet iedereen mee. Juist voor ouderen is dat niet altijd 
vanzelfsprekend. Daarom moet er steeds aandacht zijn voor sociale 
contacten en eenzaamheid van ouderen.  

 

Wat al goed gaat 

De sociale wijkteams zorgen voor afstemming en samenhang voor 
de zorg die in de wijken plaatsvindt. 

 

Hier maken wij werk van 

• De gemeenten betrekt kerken en andere organisaties in het 
openhouden van ontmoetingsplekken, zoals wijkcentra. 

• Sport en bewegen zijn voor ouderen van groot belang. De 
gemeente investeert in sport voor ouderen. 

• Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een 

zorgvraag (keukentafelgesprek) een bespreekbaar onderwerp.  
Zo nodig maakt de gemeente hiervoor gebruik van 

deskundigheid van kerken of andere religieuze organisaties. 
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Stabiele relaties 

Wat drijft ons 

Iedereen is gebaat bij goede relaties, vooral tussen ouders en 
kinderen. Naar verwachting strandt 30% van de huwelijken in een 
echtscheiding. Dat heeft vaak nare gevolgen, vooral voor kinderen. 

Wij zien hoopvolle mogelijkheden om dit leed te voorkomen of te 
verzachten. Er is verlegenheid om het gezond houden van relaties 

op de agenda te zetten, uit vrees voor het overschrijden van de 
privésfeer. Deze houding is te afwachtend, waardoor veel mensen in 

de kou blijven staan.  

Wat gaat al goed 

De GGD geeft veel aandacht aan het verzachten van de gevolgen 
van (v)echtscheidingen. Want voorkomen is beter dan genezen.  

Hier zetten we ons voor in 

• De gemeente agendeert de dramatische gevolgen van 

echtscheiding en inventariseert hoe de oorzaken terug te 

dringen zijn.  

• De gemeente schept samen met de partnerinstellingen de 

mogelijkheid tot laagdrempelig lotgenotencontact voor 

gezinnen in problemen, met hulp op de achtergrond.  

• Nijmegen spoort de GGD aan om opvoedingsprogramma’s 

structureel aan te bieden. De gemeente zoekt naar 

mogelijkheden om ouders bewust te maken van de effecten  

van echtscheiding op het leven en de toekomst van hun 

kinderen. 
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Werk en inkomen 

Wat ons drijft 

Wij vinden dat een eigen inkomen verdienen en zinvol werk 
verrichten belangrijk zijn voor een goed bestaan. Maar mensen zijn 
meer dan alleen productiefactoren met verdienvermogen. De 

arbeidsmarkt trekt aan, maar een deel van de werklozen vindt niet 
zelf de weg naar een betaalde baan. Voor nieuwkomers is het voor 

een goede integratie van belang dat zij snel aan de slag kunnen. 
Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de 

samenleving is waardevol voor het welbevinden. Door druk op 
prestaties kunnen werkzoekenden die een achterstand vinden 

buiten de boot vallen.  

Wat al goed gaat 

Nijmegen is een bedrijvige stad met veel verschillende scholen. 
Toch wordt de aanwezigheid van de universiteit en hogeschool nog 
niet optimaal benut, gezien de vele afgestudeerden die de stad 

verlaten. De gemeente moet meer moeite doen om 
werkgelegenheid te realiseren voor hoogopgeleiden. 

Nijmegen is een stad met goede sociale voorzieningen. Wij steunen 
experimenten met de bijstand. Mensen die een uitkering ontvangen 

kunnen dan gemakkelijker bijverdienen.  

Hier maken we werk van 

• Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn 

dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te 

zetten. Dat kan met betaald werk of met vrijwilligerswerk. De 

gemeente geeft hier zelf het goede voorbeeld in en stimuleert 

bedrijven hier ook actief in.  

• De gemeente biedt vluchtelingen maatwerk om een opleiding 

te volgen, een leerwerktraject te volgen of stage te lopen.  

• We willen de hoogopgeleiden in Nijmegen houden. 

Bijvoorbeeld door te stimuleren dat zij nieuwe bedrijven 

opzetten. Om dat te bereiken werken we samen met de 

universiteit en hogeschool. 
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Armoede en schulden 

Wat ons drijft 

Langdurige armoede is een soort slavernij. De ChristenUnie omarmt 
een hoopvol leven en stimuleert verantwoordelijkheid voor elkaar. 
Omdat voorkomen beter is dan genezen moet maximaal worden 

ingezet op preventie en vroege signalering van armoede en 
schulden. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. 

Een vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede over gaat van 
generatie op generatie moet zoveel mogelijk worden doorbroken. 

 

Wat al goed gaat 

Nijmegen heeft een voorlichtingsprogramma om schulden te 
voorkomen en overlegt met instanties om hulp aan te bieden aan 
mensen die grote kans lopen in de problemen te komen. 

 

Hier maken we werk van 

De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen 
wordt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. 

• Wachttijden worden zoveel mogelijk benut. Bijvoorbeeld door 

mensen de mogelijkheid te geven trainingen te volgen, maar ook 

actief samen te werken met partners als Schuldhulpmaatje, 

maatschappelijk werk, de Voedselbank of de diaconie. 

• Bij dakloosheid door huurschuld wordt gewerkt aan een 

gezamenlijke oplossing met woningcorporaties. Corporaties 

mogen zich niet als preferente schuldeiser opstellen. Gezinnen 

met kinderen die te maken hebben met (dreigende) dakloosheid 

komen in aanmerking voor urgentie. 

• In sommige gevallen moet het mogelijk zijn om schulden af te 

lossen door maatschappelijke inzet. 

• De gemeente houdt in het armoedebeleid rekening met 

‘armoedeval’. Werken moet lonen.  

• De gemeente maakt het makkelijker om vanuit de bijstand een 

eigen bedrijf te beginnen.  
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Kunst, cultuur en sport  

Kunst en cultuur 

Wat ons drijft 

De mens is creatief geschapen. Daarom juicht de ChristenUnie het 
toe als burgers met elkaar hun vrije tijd creatief besteden. 

Verenigingen en organisaties die dat doel hebben mogen op steun 
rekenen. Daarbij vindt de ChristenUnie het belangrijk dat kinderen 

zich leren uitdrukken in muziek, dans en creativiteit. Dat draagt bij 
aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarmee aan een 

krachtige en creatieve samenleving. De inzet van de gemeente is 
gericht op het stimuleren van deelname, kennismaking en 

aansluiting van cultuur op het onderwijs aan kinderen en jongeren. 
Dat vraagt om kunst en cultuur voor iedereen, niet voor een selecte 
elite.  

Wat al goed gaat 
Nijmegen heeft een uniek lange geschiedenis en slaagt er steeds 

beter in om die cultuurgeschiedenis onder de aandacht te brengen. 
Ook zijn er uitstekende voorzieningen in musea en podia. Nijmegen 

is een evenementenstad en maakt van die spektakels een plaats 
van ontmoeting. 

Wat beter kan 
Het Nijmeegse erfgoed is door verwoestingen en stadsvernieuwing 

verbrokkeld geraakt. De stad maakt nog te weinig gebruik van het 
enorme potentieel aan kennis en expertise over erfgoed aan de 
hogeschool en de universiteit. Het vele historische en culturele 

onderzoek kan gepresenteerd worden in en met de culturele 
instellingen. 

Het aanzicht en karakter van de stad Nijmegen is voor een groot 
deel bepaald door de aanwezigheid van tientallen kloosters en 

kerken. Veel van die gebouwen worden niet meer als klooster of 
kerk gebruikt. Het is daarom belangrijk om een representatief deel 

te behouden (ook de interieurs) om de veelkleurigheid van 
religieuze gebouwen te laten zien en de toeristische waarde te 
benutten. 
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Hier zetten we ons voor in 
• De gemeente nodigt gericht de expertisecentra aan de HAN en 

Radboud Universiteit uit om het cultureel erfgoed te onderzoeken 

en aantrekkelijk te presenteren, in samenwerking met de 

Nijmeegse musea.   

• De verschillende trekpleisters worden beter met elkaar 

verbonden door aansluitende ontwikkeling van het Waalfront en 

door verbindingen met thema’s buiten de gemeentegrenzen. 

• Het Goffertpark is in de zomer een prachtig podium voor 

uitvoeringen en concerten. Echter de omwonenden betalen daar 

een hoge prijs voor door langdurig en frequent geluidsoverlast. 

Bewoners moeten niet de dupe worden van de decibels. Daarom 

is het na middernacht stil. 

• De gemeente ontwikkelt een visie op het behoud van (een 

gedeelte van) het religieuze erfgoed. 
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Sport 

Wat ons drijft 

Sport en  beweging zijn van belang voor iedereen in Nijmegen. 
Sporten is gezond en samen sporten bindt samen. Daarom moeten 
sportclubs bereikbaar zijn en blijven voor iedereen. De gemeente 

investeert in die sport voor iedereen. Grote bedragen uitgeven aan 
topsport past daar niet bij. 

Hier maken wij werk van 
 

• Wijken krijgen de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te 

kiezen voor publieke sportinrichtingen.  

• Alcohol, roken en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in 

sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten 

ontmoedigen wij. Afspraken tussen de gemeente en 

sportverenigingen zijn hiervoor een mooi instrument. 
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Een bereikbaar Nijmegen 

Wat ons drijft 
Een vitale stad leeft van de mogelijkheid om bestemmingen te 

bereiken. Hierbij kiest de ChristenUnie duidelijk voor fiets en 
openbaar vervoer. Fietsen en lopen is goed voor de gezondheid. 
Minder auto’s zijn goed voor milieu en leefbaarheid, en tegelijkerti jd 

het beste medicijn tegen files: elk auto minder zorgt voor meer 
ruimte op de weg voor hen die de auto echt nodig hebben. 

In Nijmegen is geen ruimte om de wegen uit te breiden. Daarom 
zijn minder auto's de enige oplossing. 

Wat al goed gaat 
Met de nieuwe Waalbrug, De Oversteek en de S100-ring heeft 

doorgaand verkeer voor het eerst een alternatief voor Oranjesingel 
en het Keizer Karelplein. Nijmegen heeft in de laatste jaren 

geïnvesteerd in de fiets en beschikt inmiddels over een fietsnetwerk 
waar we trots op mogen zijn.  
Nijmegen is goed bereikbaar met auto, fiets openbaar vervoer en 

ook lopend, waardoor de mensen keuzevrijheid hebben en steeds 
meer mensen voor de fiets kiezen. Met de Keizer Karel 

Parkeergarage en de fietsenstallingen onder Plein 44 en 
Doornroosje is er inmiddels voldoende parkeerruimte voor auto en 

fiets in de binnenstad. 
 

Hier maken wij werk van 
De bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad kan 
verder verbeterd worden als doorgaand verkeer meer via de S100 

wordt geleid. Als dan alleen verkeer overblijft die ook echt de 
binnenstad als bestemming heeft, zal er minder file zijn op de 

toeleidende wegen én ontstaat ruimte. Ruimte voor: 
• Een mooie stadsboulevard Canisius/Oranjesingel met brede 

fiets- en voetpaden die weer tot flaneren uitnodigen; 
• Snelfietsroutes door trekken tot de binnenstad.  

• Een volwaardige fietspad langs de Graafseweg  
• De bus die nu uit capaciteitsgebrek niet via de Oranjesingel 

kan rijden. 

 
We stimuleren het gebruik van de fiets. Dat doen we door  de 

infrastructuur, door compleet maken van het hoofdroutenetwerk en 
bieden van voldoende capaciteit. Qua comfort en reistijd, door 

aanpassen van kruispunten en verkeerslichten. Qua veiligheid, door 
aanpakken van conflictpunten met het gemotoriseerd verkeer en 

ook conflicten tussen fietsers onderling, zeker door steeds meer 
snelle fietsers. 
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Kinderen moeten al op jonge leeftijd veilig kunnen fietsen. Daarom 
streven wij een parkeerverbod binnen 200 meter rond ingangen van 

scholen na: ouders kunnen dan nog steeds hun kinderen met de 
auto brengen, maar kinderen die zelf willen fietsen kunnen dit dan 

ook veilig doen. 
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Ruimtelijke ordening en natuur 

Wat ons drijft 
Ruimtelijke ontwikkelingen zijn bepalend voor de mogelijkheden in 

deze stad – niet alleen nu maar juist voor de komende 50 of 100 
jaar. Wij hebben daarmee een enorme kans maar ook 
verantwoordelijkheid om een leefbare stad, bereikbare 

voorzieningen en voldoende groen ook op lange termijn te 
waarborgen en verder te ontwikkelen. De komende generaties 

moeten blij kunnen zijn met onze keuzes. 
 

Wat al goed gaat 
Nijmegen is een aantrekkelijke stad waar mensen graag wonen. Met 

veel groen in de directe omgeving, langs de Waal en natuurlijk onze 
parken. De Groene Hoofdstad 2018 biedt extra kansen deze positie 

nog te versterken. Nijmegen heeft ook veel cultuur, een universiteit 
en veel voorzieningen. En alles is lekker dichtbij . 
De bestaande stedelijke groengebieden zoals het Goffertpark, 

stuwwalrand, uiterwaarden maar ook de kleinere parken en 
stedelijk groen moeten behouden blijven met een goede balans van 

recreatief gebruik en natuurontwikkeling.  
 

Hier maken wij werk van 
• Er moeten voldoende groene plekken in de stad overblijven. 

Daarom is het nodig om bij de bouw van woningen en 
kantoren effectief met de ruimte om te gaan. Zo blijft er plek 
voor groen. 

• De bestaande locaties voor bedrijventerreinen zijn nu 
voldoende. Voor toekomstige vraag is het mogelijk bestaande 

bedrijventerreinnen effectiever te benutten. Niet-hinderende 
bedrijvigheid kan langs drukke verkeerswegen komen, zoals 

Prins Mauritssingel, van Apelterenweg of Energieweg. 
• Grootschalige winkellocaties aan de rand van de stad zoals in 

Ressen zorgen voor verzwakken van de binnenstad. Dat leidt 
weer tot leegstand en uiteindelijk overlast in de binnenstad. 
Ook zorgt dat voor extra autoverkeer.  
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Klimaat en energie 

Wat ons drijft 

Wij hebben de aarde van onze Schepper ontvangen om deze op een 
juiste wijze te bebouwen en te bewaren. Dat zijn geen mooie 
woorden maar is een concrete opdracht: milieu-, natuur- en 

klimaatbescherming is een van onze belangrijkste opdrachten.  
Een daadkrachtig milieubeleid is bovendien geen kostenpost, maar 

een investering in een leefbare stad én toekomstige technologieën.  

Wat al goed gaat 

De ChristenUnie onderschrijft de ambitie van de gemeente 
Nijmegen, tot 2045 de totale Nijmeegse energieconsumptie 

minimaal te halveren en de blijvende behoefte duurzaam op te 
wekken. Talloze initiatieven in Nijmegen helpen deze ambitie waar 
te maken, waaronder de burgerwindpark Nijmegen-Betuwe en het 

prestatieakkoord met de corporaties, die alle huurwoningen tot 
minimaal energielabel B willen brengen. Goed voor de portemonnee 

van de huurder én voor het klimaat. Met als resultaat dat het CO2- 
uitstoot in Nijmegen afneemt, tegen de landelijke trend in. 

 

Hier maken wij werk van 

Van een halvering van de CO2-uitstoot zijn we echter nog ver 
verwijderd. Hiervoor zijn radicale stappen nodig, passend bij de 

hoge ambitie en ook de urgentie van de dreigende 
klimaatverandering. Zeker in het kader van Green Capital mag de 
gemeente niet alleen projecten doen maar een nadrukkelijke koers 

neerzetten die echt effect heeft en keuzes maakt. Keuzes zoals  
• Lopen en de fiets prioriteit geven in de binnenstad; 

• Een autovrije wijk in Nijmegen-Noord; 
• Uitbreiden van het warmtenet en aardwarmte; 

• Aanjagen van energieneutraal maken van gebouwen.  
 

Wij zetten ons in voor uniforme en actuele energievoorschriften in 
de te verstrekken milieuvergunningen en adequaat 
handhavingsbeleid. 
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De  energietransitie kan alleen slagen als iedereen meedoet. Om 

betrokkenheid en zichtbaarheid te versterken zetten wij ons in voor 
een klimaatbos in het Goffertpark: de gemeente plant per 10.000 

ton bespaarde CO2 een boom - dan zijn er ca. 160 bomen nodig tot 
het doel “klimaatneutraal” bereikt is en kan iedereen zien waar wij 

staan. Zo houden we de lange termijnkoers steeds voor ogen. 
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Afval 

Wat ons drijft 

Het milieuvriendelijkste afval is afval dat helemaal niet ontstaat. 
Alleen een kringloopeconomie zal op termijn kunnen bestaan, 
anders hebben wij niet alleen een afval- maar ook een serieus 

grondstofprobleem. 
Afvaltoerisme is wegschuiven van verantwoordelijkheid. Het 

Nijmeegse huishoudelijk en bedrijfsafval moet daarom zoveel 
mogelijk in de eigen regio verwerkt, verbrand en gedeponeerd 

worden. 

Wat al goed gaat 

Afvalscheiding, betalen per zak, ophalen van oud papier door 
verenigingen hebben ertoe geleid dat de restafval per inwoner de 
laatste jaren fors is afgenomen – goed voor milieu én portemonnee.  

Om de kwaliteit van het ingezamelde gft te waarborgen, is het goed 
dat eind 2017 de verzamelbakken in flatwijken verdwijnen en door 

afzonderlijke kleine gft-bakken worden vervangen. 

Hier maken wij werk van 

Nijmegen niet eens het landelijks doel van maximaal 100kg 
restafval per inwoner bereikt (nu 120kg) – er zijn dus forse extra 

inspanningen nodig. Wij zijn voorstander van omgekeerd inzamelen. 
Dat betekent het ophalen van bijvoorbeeld glas en luiers aan huis 

en wegbrengen restafval naar een centrale plek. We willen dat het 
inzamelbeleid per wijk verschilt, om de kwaliteit van de inzameling 
te waarborgen. 

 
Zwerfafval is nog steeds één van de meest genoemde ergernissen. 

Het afschaffen van het principe betalen per afval (groene zakken) is 
daarbij geen goede oplossing, omdat zwerfafval meestal niet thuis 

ontstaat. Blijvende voorlichting hieromtrent is van groot belang. 
Waar nodig geven de politie en toezichthouders een boete. 
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Wonen 

Wat ons drijft 

Wonen is een basisbehoefte. Wachttijden van meer dan 10 jaar 
voor zelfs een eenvoudige, kleine woning zijn onacceptabel. Ook 
moeten eenvoudige woningen betaalbaar zijn voor iedereen.  Zowel 

voor huurders in het laagste prijssegment, maar ook in het “gat” 
voor mensen die net boven de sociale huurgrens zitten maar door 

uiteenlopende redenen geen hypotheek en dus koophuis kunnen 
krijgen. 

 

Wat al goed gaat 

Er wordt weer volop gebouwd in Nijmegen , zowel voor koop en 
huur. Er zijn in prestatieafspraken gemaakt tussen gemeente en 

corporaties en het acute gebrek aan studentenkamers van enkele 
jaren geleden is nagenoeg weggewerkt. Verder heeft Nijmegen 
relatief goede zorg voor het stijgend aantal dakloze mensen die 

regelmatig buiten moeten slapen. 
 

Hier maken wij werk van 
In de laatste decennia is het aantal huurwoningen toegenomen, 

maar het aantal mensen per huishouden is flink afgenomen. Dat 
komt  doordat gezinnen minder kinderen hebben en het aantal 

eenpersoonshuishoudens stijgt. Veel grote woningen zijn nu 
bewoond door alleenstaanden. 
Dit leidt tot wachttijden van meer dan 10 jaar voor zelfs 

eenvoudige, kleine woningen. Dit is onacceptabel met name voor de 
mensen die zo lang in informele constructies (bijvoorbeeld bij de 

ouders) moeten blijven wonen maar ook nadelig voor de Nijmeegse 
economie: mensen trekken weg.  

 
Om wonen weer voor iedereen toegankelijk te maken zijn drie 

dingen nodig:  
• Een rechtvaardiger verdeelsysteem voor huurwoningen; 
• Meer aanbod aan huurwoningen;  

• Doorstroming naar de koopmarkt.  
 

Alleen in combinatie werken deze maatregelen. Zolang er te weinig 
woningen zijn kan met welk verdeelsysteem ook nooit iedereen de 

woning naar keuze krijgen. Belangrijk is dan wel rechtvaardigheid, 
dat betekent dat de meest behoeftige minimaal een 

basiswoonruimte (geen luxe) krijgt toegewezen. Grote woningen 
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moeten daarbij toegekend worden aan gezinnen met kinderen en 
niet diegene die (door hogere leeftijd) meer meettijd heeft.  

 
Het is niet wenselijk als mensen met een hoger inkomen in een 

door gemeenschapsgeld gesubsidieerde woning wonen 
(scheefwonen). Omdat dit echter wel goed is voor de menging in de 

wijken willen wij de mogelijkheid om er toch te blijven wonen, maar 
dan zonder gemeenschapsgeld. Bijvoorbeeld door de woning te 

kopen of een extra huurverhoging te accepteren. Van deze 
inkomsten kunnen de corporaties elders nieuwe huurwoningen 
bouwen. 

 
Gelukkig wordt er weer gebouwd, met name in de Waalsprong en 

Waalfront, maar er moeten ook andere mogelijkheden worden 
gebruikt zoals benutten van leegstand en kritisch kijken naar sloop. 

In de binnenstad moet wonen boven de winkels worden 
gestimuleerd. 
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Zoals andere grote steden is Nijmegen vooral aantrekkelijk voor 

lage inkomens en alleenstaanden, terwijl mensen met een hoger 
inkomen en gezinnen vaak in de regio gaan wonen. Om hierin een 

betere balans te bereiken is het goed dat in heel Nijmegen naast 
kleine en betaalbare woningen voor starters juist ook voldoende 

koopwoningen gebouwd worden. Naast het dure segment is hier 
bijzondere aandacht nodig voor het middensegment dat geen recht 

op een sociale huurwoning heeft maar voor die een hypotheek van 
200.000 euro of particuliere huur onbereikbaar is. 
Nijmegen moet werken aan gezinsvriendelijke stedelijke 

woonomgevingen met voldoende veilige speelplekken. Dit betekent 
een inrichting van de openbare ruimte met voldoende groen (bij 

nieuwbouw waar mogelijk bestaand groen niet verwijderen maar in 
de plannen integreren) en voor een deel van de woningen parkeren 

op afstand, om de ruimte voor de deur autovrij te houden waardoor 
kinderen veilig en zelfstandig kunnen spelen.  

 
 
 


