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De afgelopen 4 jaar hebben we ons hard gemaakt voor de Binnenstad, Economie en
Mobiliteit. Daar hebben we veel mee bereikt.
In 2015 lanceerden we #Binnenstad024. Een plan om het centrum van Nijmegen een impuls
te geven. Grote delen hiervan zijn overgenomen en over andere voorstellen en oplossingen
wordt gesproken. Het zou zelfs zomaar kunnen zijn dat de bussen uit de Burchtstraat gaan
verdwijnen.
Nijmegen maakte net als andere steden de afgelopen jaren een moeilijke tijd door.
Economisch herstelde ons land moeizaam, veel mensen raakten hun baan kwijt of
verkeerden in onzekerheid. De economie is de basis van onze samenleving. Wij vinden het
van groot belang dat er ook lokaal voldoende aandacht is voor economie en werk.
In 2016 lanceerden wij dan ook het 10.000 banenplan. Daarin roepen wij de gemeente op
om actief bedrijven te zoeken die zich in Nijmegen willen vestigen. Meer bedrijven, meer
banen en meer mensen die mee kunnen doen in Nijmegen.
De economische crisis lijkt achter ons en dat is goed nieuws. Daarmee nemen alleen ook de
files weer toe. Stilstaan is voor niemand fijn. Het betekent een langere reistijd naar je werk,
familie of vrienden en voor bedrijven is het kostbaar tijdverlies. Wij zagen de toenemende
drukte in de stad en kwamen in 2017 met "De Wegwijzer". Een plan vol oplossingen om
Nijmegen voor iedereen bereikbaar te houden.
Onze liberale waarden zijn de basis voor deze plannen en ons programma.
Voor ons staan vrijheid, verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid
voorop. Op die manier blijft Nijmegen die fijne en mooie stad die het is.
Om het beste voor Nijmegen mogelijk te maken zetten wij ons zowel lokaal als landelijk in.
Met een sterke vertegenwoordiging in Den Haag en Gelderland brengen we lokale thema's
ook daar onder de aandacht.
De komende 4 jaar blijven we ons inzetten voor economie, bereikbaarheid en een beter
Nijmegen. We hebben een programma vol met oude, nieuwe, maar vooral goede plannen.
Met uw steun gaan we ook na 2018 verder om deze waar te maken.
Dus 21 maart kan u ook lokaal VVD stemmen. Heel normaal.
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Ondernemerschap.
We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende
economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in
nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van
Nijmegen. Zo werken alleen al in de binnenstad bijna 13.500 mensen. Als het goed gaat met
de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente.
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De afgelopen jaren is het aantal banen in Nijmegen gedaald. Wij investeren in het
aantrekken van nieuwe bedrijven. Met een "bidbook" voor de hele stad laten we
bedrijven ons grote aanbod van bedrijfskavels en gunstig vestigingsklimaat zien.
De binnenstad heeft een zware tijd achter de rug en verdient onze aandacht. Het
centrum van Nijmegen wordt een echte "place to be" waar altijd iets gebeurt en met
de mooiste straten van Nederland.
Bedrijven willen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Inwoners en
bezoekers willen aantrekkelijke winkelcentra. Wij stimuleren daarom
bedrijfsinvesterings-zones in Nijmegen.
Voor het groeiende aantal ZZP'ers zijn goede werk- en ontmoetingsplekken nodig.
De ontwikkelingen op de Novio Tech Campus zijn van grote waarde voor Nijmegen.
Wij stimuleren deze ontwikkelingen en geven de ruimte voor uitbreiding.
Recreatie en toerisme zijn van belang voor de Nijmeegse economie. Wij stimuleren
recreatieve ondernemers. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden tenzij
aantoonbare permanente schade aan de natuur wordt toegebracht.

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de
gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de
gemeente ondernemers te doen waar zij goed in zijn. Daarom willen wij lagere
belastingen en minder regels.
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Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat.
De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden
flexibel in te richten zodat ze zelf kunnen kiezen of zij bijvoorbeeld op zondag open
willen zijn.
Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld
wachten. De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.
Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag per jaar van de gemeente krijgen
waarop alle lokale lasten staan.
Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen
door een meldingsplicht of algemene regels. We verlengen de geldigheidsduur van
vergunningen waar dat kan en het aanvragen moet sneller en makkelijker.
Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet
handhaafbare regels om die te schrappen.
Nijmegen behoort tot de gemeenten met de hoogste OZB-bijdrage voor bedrijven. De
lasten mogen niet verder stijgen voor ondernemers. Om het vestigingsklimaat te
verbeteren zijn we voor verlaging van de OZB.
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Werk en Inkomen.
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor
een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid
en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.
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De WD zorgt ervoor dat er 10.000 banen bij komen in Nijmegen. Als meer mensen
werk vinden neemt de uitstroom vanuit de bijstand toe. De gemeente hoeft dan
minder geld uit te geven aan uitkeringen
Het is belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten
zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.
Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij
maken de gemeente een leukere plek om te wonen.

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en
mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken. Een goed opgeleide
beroepsbevolking is van groot belang voor de lokale economie.

(\ 4 ) De gemeente zorgt voor een goede afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven. In
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de volgende sectoren is een grote behoefte aan personeel: logistiek, schoonmaak,
techniek, bouw, ICT, zorg en welzijn. Waar mogelijk scholen we Nijmegenaren om
naar passend werk.
Nijmegenaren die hun baan kwijtraken of voor wie nu nog geen werk is krijgen een
uitkering. Met dit vangnet kunnen zij zich inzetten om een baan te vinden, om zich om
te scholen of op een andere manier te participeren in de samenleving. Dit is niet
vrijblijvend.
Je eigen onderneming starten kan ook een manier zijn om uit een uitkering te komen.
Wij stimuleren daarom kansrijke initiatieven.
Re-integratie is erop gericht dat mensen blijvend aan het werk gaan. Systemen als
bijvoorbeeld loonkostensubsidie zijn daarop ingericht.
Bewust frauderen met uitkeringen is diefstal. Fraudeurs betalen tot op de laatste cent
terug bovenop de boete die wordt opgelegd.
Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een
uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering
naar een baan gaat, houdt hij meer geld over. Regelingen die mensen van een baan
af houden schaffen we af.
Het hebben van problematische schulden is een beperking om deel te nemen aan de
samenleving. Wij hebben daarom aandacht voor schuldhulpverlening.
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(9Bereikbaarheid.
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te
doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B
komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.
Daarnaast is een goede infrastructuur van levensbelang voor de gemeentelijke economie.
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We ontlasten de wegen in het centrum door te investeren in de SIOO. We verbeteren
de doorstroming en groene golf waardoor er een alternatief is voor doorgaand
(vracht-)verkeer.
Goede bereikbaarheid begint bij goed onderhouden wegen. De VVD investeert in het
vernieuwen van asfalt.
In Nijmegen Noord leggen we de Dorpensingel Oost aan voor een goede ontsluiting
van deze nieuwe wijk. We maken van de Turennesingel en Laauwikstraat een 30km
zone om de veiligheid te vergroten.
Fietsers verdienen de ruimte in Nijmegen zonder het overige verkeer te hinderen. We
verbeteren de doorstroming en veiligheid met gescheiden rijbanen en fietstunnels.
Het Keizer Trajanusplein richten we opnieuw in. Daarbij onderzoeken we de
mogelijkheden voor een ongelijkvloerse kruising voor fietsers en/of auto's.
Op vierbaans uitvalswegen met gescheiden fietspaden kan de maximale snelheid
worden verhoogd naar 70 km/u.
Het Rijk moet tempo maken met het doortrekken van de Al 5 naar de Al2.
Goed openbaar vervoer is belangrijk als aanvulling voor de auto en fiets. Het aanbod
sluit aan bij de behoefte van de reiziger. Nieuwe alternatieven zoals Breng flex
voorkomen dat er lege bussen door de stad rijden.
Bussen doen afbreuk aan de aantrekkelijkheid van het centrum. De VVD haalt de
bussen uit de Burchtstraat en van de Waalkade.
Nijmegen verdient betere stations en treinverbindingen. We breiden het Centraal
station en station Heyendaal uit. We willen een directe trein naar Duitsland en een
verdubbeling van de spoorbrug bij Ravenstein.
Voor goederenvervoer liggen er grote kansen in Nijmegen. De Railterminal aan de
Betuweroute kan deze kansen versterken. Samen met de haven heeft Nijmegen dan
alles in huis een logistieke hotspot te worden.
Nijmegen geeft ondernemers de ruimte om de infrastructuur voor emissieloos
transport (uit) te bouwen.

Breng flex: Een handige vervoerservice op bestelling, die rijdt van halte naar halte. Je
bepaalt zelf wanneer je wordt opgehaald bij de halte en waar je naar toe reist. Je betaalt
altijd € 3,50 per rit. Lekker duidelijk! Breng flex is nu in de nacht en weekenden
beschikbaar.
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arkeren
In Nijmegen is de auto al jaren een melkkoe. Dat zien we terug in te hoge parkeertarieven en
een groot gebied voor betaald parkeren. Als de gemeente parkeergeld vraagt, moeten de
opbrengsten daarvan volledig in extra of betere parkeervoorzieningen terug vloeien.
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We investeren in meer en betere parkeerplaatsen voor auto's en fietsen in en rond de
binnenstad, bijvoorbeeld een parkeergarage Achter de Hezelpoort.
Nieuwe parkeergarages en fietsstallingen halen het "blik van de straat", waardoor
voetgangers en groen meer ruimte krijgen en de aantrekkelijkheid van Nijmegen
verbetert.
Tijdens de markt op maandag is er een voordelig tarief in de parkeergarages, zoals
nu al tijdens de avond geldt.
Transferia zijn een goede toevoeging om het centrum van Nijmegen aantrekkelijk te
houden, bijvoorbeeld bij station Goffert en de Ovatonde
Er komen meer parkeerplaatsen bij Station Nijmegen Lent om te voorkomen dat er
betaald parkeren in de omliggende wijken komt.
We experimenteren met blauwe zones, in plaats van het uitbreiden van betaald
parkeren.
Voor nieuwe woonwijken verhogen we de parkeernormen om parkeerproblemen in
de toekomst te voorkomen.
Voor vrachtwagens moeten er goede faciliteiten zijn. Een truckstop past dan ook bij
Nijmegen als logistieke hotspot.
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Sport.
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van
sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen kan sporten. De gemeente
is verantwoordelijk voor de breedtesport en sport voor mensen met een beperking.

Ç, ) )

Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
Ç 1> We houden bij de inrichting van de wijken rekening met sport- en spelvoorzieningen
zoals trapveldjes voor de jeugd.
Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. We maken dit mogelijk door
sportverenigingen hiervoor subsidie te geven.
) Het Bastion wordt een duurzaam watersportcentrum voor watersport in de
Spiegelwaal.
.Ç>
Verenigingen
beheren hun eigen sportvoorzieningen waar dat kan, ook als dat
Ç
slechts gedeeltelijk is. Zelfs aankoop van de locatie door de vereniging is mogelijk.
) Sporten is niet vrijblijvend of gratis. Aan de verenigingen en sporters vragen we een
redelijke bijdrage. Dit kan in de vorm van contributie maar ook door vrijwilligerswerk.
) Sportverenigingen mogen op en langs de velden reclame plaatsen en zo eigen
inkomsten te generen.
()
We investeren in nieuwe en bestaande binnensportaccommodaties en zwembaden.
Ç
) We zijn voorstander van de verkoop van het Goffert Stadion aan NEC.
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Duurzaamheid.
We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en het milieu. Dat is van
belang voor onze kinderen en kleinkinderen. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren
door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door
subsidies te geven.
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Het plaatsen van zonnecellen, het nemen van energiebesparende maatregelen en
het aanleggen van groene daken mag vergunningsvrij.
Nijmegenaren zijn niet verplicht om (nieuwbouw)woningen aan te sluiten op gas. Het
is goed als Nijmegenaren kunnen kiezen voor duurzame alternatieven.
Elektrische auto's en fietsen zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te
komen. De gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten.
Parken en groen in de wijk zijn belangrijk voor een goede leefomgeving. We geven
bewoners de ruimte om zelf hun bijdrage daaraan te leveren.

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de
economische winst.
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Afval is ook een grondstof. We halen afval gescheiden op. Hiermee stimuleren we de
circulaire economie.
De vervuiler betaalt. Goed gedrag wordt beloond. Minder afval produceren betekent
dan ook minder betalen.
Om de overlast van ongedierte te voorkomen, zijn we voorstander van ondergrondse
afvaldepots.
De gemeente zorgt voor de afvoer van het water en het beheer van het
grondwaterpeil. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt, ook
bijdraagt aan de kosten. De rioolheffing is niet alleen voor woningeigenaren.
Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente
regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van
minder water en staat positief tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen
van grondstoffen uit water.
De gemeente gaat voortvarend samenwerking opzoeken met waterschappen om
oplossingen te zoeken die wateroverlast op straat helpen verminderen. Ook weg- en
natuuronderhoud horen daarbij.
De gemeente verduurzaamt haar bedrijfsvoering alleen op die plekken waar dat
bedrijfseconomisch rendabel is.
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Wonen.

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en
prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen
op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal
mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.

De woningbouw moet voldoen aan de vraag. Het is niet de gemeente, maar de Nijmegenaar
die het initiatief neemt bij het bouwen in Nijmegen. Ook investeerders krijgen de ruimte om
aan de vraag van de Nijmegenaar te voldoen. Omwonenden hebben een stem bij nieuwe
bouwontwikkelingen en bij de inrichting van de wijk.
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Een actieve bouwsector is goed voor de economie en werkgelegenheid in de bouw.
In Nijmegen is behoefte aan meer (middeldure) huurwoningen. We geven de Vrije
sector de ruimte om deze te bouwen. De gemeente zoekt actief naar investeerders
om deze te bouwen in Nijmegen.
Wij willen Nijmegen niet nog voller bouwen met sociale huurwoningen. Bouwlocaties
kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit sociale huurwoningen. Gesubsidieerde
huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De gemeente
spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van
doorstromen.
We bevorderen het eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. Daarom
mag de belasting op eigen woning bezit niet verder stijgen. We zijn voor het verlagen
van de OZB.
We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters en dat er kavels zijn voor
mensen die een eigen huis willen bouwen. De starterslening kunnen we dan af
schaffen.
Met de nieuwe Omgevingswet kun je in Nijmegen bij één loket terecht als je
bouwplannen hebt. Daar kun je snel zien wat de mogelijkheden en regels zijn. Dit kan
uiteraard ook digitaal.
We schaffen de beeldkwaliteitscommissie af. Voor monumentale panden en
beschermde stads- en dorpsgezichten kan een strengere toets gelden.
Er is behoefte aan voldoende zorgwoningen in de wijken. Eigenaren krijgen de ruimte
om hun woning aan te passen en woningcorporaties maken het mogelijk dat
bewoners langer in hun eigen huis of wijk kunnen blijven.
Voor studenten moeten er overal in de stad voldoende goede kamers zijn.
De gemeente handhaaft bij overlast.
In de wijken is behoefte aan voldoende speeltuintjes, parkjes, parkeerplekken,
winkels en horeca. Vooral in nieuwe wijken zoals Nijmegen Noord moet de gemeente
zich extra inzetten om een prettige leefomgeving te creëren.
Iedereen wil in een schone en nette wijk wonen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid
rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen
worden snel hersteld. De kosten verhalen we waar mogelijk op de veroorzaker.
Handen af van andermans eigendom. We pakken kraken stevig aan. De gemeente
neemt maatregelen om leegstand te bestrijden.
We zien nog altijd grote risico's in de grote grondportefeuille van de gemeente. We
houden scherp toezicht op de grondportefeuille en bouwen deze op termijn af.
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Zorg & Welzijn.

r
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Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We
vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan
professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.
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We zijn er trots op dat veel Nijmegenaren met liefde zorgen voor hun naasten. Deze
mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat
mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.
De gemeente maakt gebruik van de zogeheten "mantelzorgcompliment" om
mantelzorgers een financiële tegemoetkoming te geven.
De gemeente draagt bij aan het realiseren van respijtzorg om mantelzorgers tijdelijk
te ontlasten.

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang
mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze
daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij
mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.
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Er is één coördinerend hulpverlener per gezin. De gemeente biedt ruimte aan
professionals zodat die niet gehinderd worden door bureaucratische regels en
schotten tussen sectoren. Afspraken met aanbieders worden gemaakt op basis van
doelen, prestaties en resultaten.
De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor
ouderen, kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt Nijmegen ook samen met
buurgemeenten.
Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden
heft de gemeente een eigen bijdrage.
De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet
voor iedereen goed te begrijpen. Wij vinden het daarom van belang dat de gemeente
via de Stips en de sociale wijkteams ondersteuning biedt bij het aanvragen van zorg.
Wijkcentra en buurthuizen zijn voorzieningen waar inwoners elkaar kunnen
ontmoeten en ondersteunen. Zij vervullen daarmee een functie in het aanbod van
collectieve voorzieningen op het gebied van welzijnszorg.
We zijn tegens het plaatsen van Skaeve Huse in de Dukenburgse wijk Weezenhof en
Nijmegen Noord. Samen met de buurgemeenten zoeken we naar de beste locatie in
de regio.
De rijksmiddelen voor WLZ en Jeugdzorg zijn voldoende en deze worden volledig
aangewend voor de WMO- en Jeugdzorg taken.
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Cultuur.

Kunst en erfgoed zijn van grote waarde voor de samenleving. Nijmegen is de oudste stad
van Nederland. Daar zijn we trots op.

Kunst en cultuur stimuleren de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dit heeft een positief
effect op de economie en het vestigingsklimaat in Nijmegen.
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Culturele organisaties werken goed samen en worden professioneel aangestuurd.
De cultuursector is niet afhankelijk van subsidies en richt zich meer op bezoekers,
donateurs en sponsoren. Naast iedere euro subsidie moeten instellingen zelf ook
alles op alles zetten om minimaal de andere euro erbij te verdienen.
In een levendige stad kun je makkelijk iets organiseren. Vergunningverlening kan
eenvoudig via een (digitaal) evenementenloket.
Culturele ondernemers en organisaties houden zich aan de regels. Waar nodig treedt
de gemeente handhavend op.
Nijmegen heeft behoefte aan goed muziek- en cultuuronderwijs, waarin kinderen en
ouders zelf kunnen besluiten of zij dit volgen.
Bibliotheken hebben nog steeds een belangrijke rol in Nijmegen. De bibliotheek gaat
wel met zijn tijd mee en werkt nauw samen met scholen en wijkcentra.
We geven aandacht aan de gehele geschiedenis van Nijmegen, waarbij de Romeinse
tijd, de Middeleeuwen, de Vrede van Nijmegen en het Bombardement de
belangrijkste aandachtspunten zijn.
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Onderwijs.
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben.
Daarnaast is een goed opgeleide beroepsbevolking van groot belang voor de (lokale)
economie. De gemeente helpt scholen en docenten om het beste onderwijs te kunnen
bieden in Nijmegen.

)

I

i\
)

Op de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf start de ontwikkeling van jonge
kinderen. Het wegwerken van (taal)achterstanden begint dan ook daar.
Ouders kunnen zelf kiezen waar hun kinderen naar school gaan. We zijn tegen de
schoolwijzer.
We zijn trots op de excellente scholen in Nijmegen en stimuleren alle scholen om dit
predicaat te behalen.
Scholen in Nijmegen bieden het beste onderwijs aan alle kinderen. Er is extra
aandacht voor kinderen die moeilijk meekomen, maar ook excellente leerlingen
krijgen extra ondersteuning.
We beperken voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim, zodat
iedereen met een startkwalificatie de arbeidsmarkt op gaat. Scholen, ouders en
gemeente werken samen om spijbelen tegen te gaan.
Scholen helpen door het vroegtijdig signaleren van problemen. De gemeente heeft zo
de tijd om ouders en kinderen met een probleem te helpen. Waarbij de juiste en alle
zorgverleners werken via het principe van 1 gezin, 1 hulpverlener.
Scholen staan midden in de wijken en we accepteren geen leegstand van
schoollokalen. Om die reden zijn wij groot voorstander van het Brede School concept.
Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen en studenten
goed voorbereid worden op hun baan voor later.
Het aantal en het type stageplaatsen is afgestemd op de regionale vraag naar arbeid.
De vakwerkscholen (VMBO / ROC) hebben een belangrijke rol in deze afstemming.
Daarnaast wil de VVD de communicatie en samenwerking tussen het voortgezet
onderwijs en het bedrijfsleven verbeteren zodat jongeren niet buiten de boot vallen.
Nijmegen is een kennisstad. De Radboud Universiteit en HAN krijgen de ruimte voor
het aanbieden van hoger onderwijs en het doen van onderzoek.
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\ Veiligheid.
Zonder veiligheid geen vrijheid. Het is dan ook één van de kerntaken van de overheid. We
vinden het normaal datje met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal
uit den boze. En ook de dagelijkse rit naar school, werk of sport moet veilig zijn.

) De politie is zichtbaar en aanwezig op straat met wijkagenten die hun buurt en

\ \.1
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bewoners kennen. Ook Bureau Toezicht en Handhaving wordt ingezet voor
handhaving en bestrijding van kleine criminaliteit.
Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord
hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen
bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die
moeten ze ook inzetten.
De burgemeester heeft de bevoegdheden en de mogelijkheden om de openbare orde
te handhaven, raddraaiers op te sporen en overlast te bestrijden. Hierbij maakt hij
gebruik van gebiedsverboden, groepsverboden, samenscholingsverboden, preventief
fouilleren, cameratoezicht etc.
Technologie kan helpen de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld cameratoezicht en
bodycams. Cameratoezicht in het Kronenburgerpark en bij de Tunnelweg laat zien
dat het werkt.
De gemeente pakt drugsdealers aan. De burgemeester gebruikt zijn bevoegdheden
om drugspanden te sluiten.
Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.
Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen
die overlast veroorzaken.
Huiselijk geweld, eerwraak en loverboys pakken we stevig aan. Meldingen hiervan
worden snel opgepakt door Veilig Thuis en het Veiligheidshuis.
Het strak volgen van veelplegers kan criminaliteit voorkomen en oplossen.
De samenwerking van politie, justitie en de gemeente in het Veiligheidshuis werkt.
We zetten dan ook meer in op deze samenwerking.

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Iedereen kan daaraan
een bijdrage leveren. Inwoners, bedrijven en de gemeente werken daarbij samen aan een
veilig Nijmegen.

,

Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze
inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de
meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de
agent ter plaatse is gewenst.
De gemeente staat open voor initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en
WhatsApp-groepen.
We stimuleren een koppeling tussen onderwijs, welzijn en sport om probleemgedrag
van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren. Een goed voorbeeld hiervan is Futsal
Chabbab.
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Integratie.
Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar
als het veilig is dan gaan ze terug naar hun thuisland. Nieuwkomers passen ze zich aan. Dat
betekent dat ze de Nederlandse taal Ieren, werken en bijdragen aan de samenleving.

)

\
s\ J\)

De Nederlandse taal leren is de eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De
gemeente bevordert de inburgering van immigranten in de samenleving.
Bij ons staat niet je afkomst maar je toekomst centraal, niet je geloof maar je gedrag
en niet de groep maar het individu. We willen geen doelgroepenbeleid.
Organisaties en activiteiten die de integratie tegenwerken krijgen geen subsidie in de
Nijmegen.
Discriminatie is onacceptabel. Nijmegen moet voor iedereen een leefbare en veilige
stad zijn. De gemeente ondersteunt politie, justitie en andere organisaties bij de
bestrijding daarvan. Op scholen geven ze voorlichting over LHBTI.
De gemeente werkt mee aan het landelijk immigratie- en asielbeleid. Afgewezen
asielzoekers krijgen geen opvang als ze niet willen meewerken aan hun terugkeer
naar het land van herkomst.
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Gemeentelijke lasten.
Wij zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld

wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere Euro die de gemeente uitgeeft is
door hardwerkende Nijmegenaren verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden
besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

13. 1 )

Nijmegen is een van de duurste gemeenten van Nederland voor woningeigenaren en
ondernemers. We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en
ondernemingen.
13. 1) Wij zijn van mening dat iedereen zijn bijdrage moet leveren. De gebruiker betaalt,
bijvoorbeeld de rioolheffing op basis van waterverbruik.
) Nijmegen geeft elk jaar vele miljoenen aan subsidies uit. Wij willen minder subsidies
en meer inzet van ontvangers om eigen middelen bij elkaar te brengen.
zijn tegen het voeren van inkomenspolitiek op gemeentelijk niveau en blijven
3, 1/) Wescherp
op het nut van bestaande belastingen en regelingen.
35 ) Leges en vergunningen hebben kostendekkende tarieven. Door efficiënter en
slimmer te werken kunnen de tarieven omlaag.
/
Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als inkomsten uit belasting deze
daadwerkelijk worden gebruikt voor de instandhouding van het toerisme.
Er
is een strikte scheiding tussen gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Structurele
)
uitgaven dekken we met structurele middelen. Inkomstenmeevallers gebruiken we
niet voor structurele uitgaven.
,

Igemeen bestuur.
en kleine, krachtige gemeentelijke overheid is genoeg. Het gemeentebestuur is er voor de
Nijmegenaren, en niet andersom.

/
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Wij willen minder regels. Als een regel eenmaal is ingevoerd en niet periodiek wordt
getoetst aan de actualiteit kunnen overbodige regels ontstaan. Daarom leggen we bij
iedere nieuwe regel vast wanneer deze wordt geëvalueerd.
Regels zijn regels en moeten worden gehandhaafd. Regels die niet te handhaven
zijn, moeten worden afgeschaft.
Handhaving van alle gemeentelijke regels vindt gelijktijdig plaats. Eén ondernemer,
één controle.
De dienstverlening van de gemeente gaat met zijn tijd mee. Er wordt ingezet op
digitale loketten. De openingstijden van de fysieke loketten passen bij een 24-uurs
economie.
We maken informatie van de gemeente zoveel mogelijk openbaar en gemakkelijk
toegankelijk.
De gemeente beperkt zich tot zijn hoofdtaken. Bij maatschappelijke voorzieningen
kiezen we voor zelfbestuur en deze worden zoveel mogelijk gecombineerd.
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Regionale Samenwerking.
Voor Nijmegen is een goede regionale samenwerking essentieel op het gebied van
werkgelegenheid, wonen en mobiliteit. De VVD wil daarom goede contacten met omliggende
gemeenten en de regio om een aantrekkelijke leefomgeving met veel werkgelegenheid te
creëren. De VVD wil inzetten op regionale samenwerking met de gemeenten van het Rijk
van Nijmegen en de stadsregio Arnhem-Nijmegen.
1

1

.

)
)

\)
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De economie van Nijmegen houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente zoekt
actief de samenwerking via de Economic Board en Oost NV om de regio te promoten
en bedrijvigheid naar de regio te halen.
Provinciale en gemeentelijke grenzen mogen niet belemmerend werken voor de
bewoners en ondernemers van Nijmegen.
De VVD vindt dat de wethouders vooral de eigen gemeente moeten besturen. Bij het
aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden mag het college niet te veel tijd kwijt
zijn met het bijwonen van de vergaderingen van al die samenwerkingsverbanden.
De gemeente blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van alles wat we regionaal
oppakken. De raad mag daarin niet belemmerd worden in zijn controlerende taak.
Samenwerking met andere gemeenten moet voor Nijmegen duidelijke voordelen
opleveren. Bijvoorbeeld het delen van inhoudelijke kennis om daardoor de kosten
voor inhuur van derden sterk te verminderen.
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