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INLEIDING

In maart 2022 zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen. GewoonNijmegen.Nu is een lokale partij 
zonder binding met landelijke partijen. Wij zijn van mening dat daardoor beter opgekomen kan 
worden voor de plaatselijke belangen. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar ook gedaan en met uw 
steun zullen wij dit de komende periode blijven doen. De afgelopen 4 jaar zijn we iedere week de 
wijk in gegaan, iedere dinsdagavond hadden we een openbare fractievergadering in een wijkcentrum. 
Deze vergaderingen werden goed bezocht en de inbreng van de aanwezigen hebben we gebruikt voor 
onze input, initiatiefvoorstellen, moties en amendementen. 

Dat heeft geleid tot een behoorlijk aantal resultaten. Zo zijn alle vergaderingen van de gemeenteraad nu 
live te zien en te beluisteren en kun je deze, als inwoner, ook terugkijken. Ook komen er Stolpersteine 
en zijn de trappen naar de St. Stevenskerk vernoemd naar Groadus fan Nimwegen. Allemaal zaken 
waar we apetrots op zijn. Maar we zijn er nog lang niet!!

Corona heeft deze verkiezingsperiode doormidden gespleten. Je hebt een periode voor en na Corona. De 
inwoners van onze mooie stad zijn keihard getroffen door corona. De ondernemers, detailhandelaars 
en ZZP’ers hebben harde klappen gehad. Alleen het niet doorgaan van de Vierdaagse kost de stad al 63 
mln euro omzet, per jaar. En de Vierdaagse is nu al 2 jaar achter elkaar niet doorgegaan. Het huidige 
stadsbestuur heeft geen oog voor de gewone man, alle culturele instellingen, wijkcentra, huurders in 
gemeentelijke panden, sportclubs, zwembaden en andere subsidieclubjes zijn financieel ondersteund. 
De gewone ondernemer niet. Ook niet na meerdere pogingen van onze kant. Wel gaat het stadsbestuur 
door met het plaatsen van gesubsidieerde leen-bakfietsen, groene lijnen, onnodige kunstwerken en 
andere fratsen. Wij hebben andere ideeën die u in dit document kunt lezen.

Wat ons betreft gaan we vanaf 16 maart, met uw steun, een andere koers in Nijmegen varen. 
Stem op 16 maart 2022 GewoonNijmegen.Nu en 

Doe maar gewoon Nijmegen!

GewoonNijmegen.Nu

Paul Eigenhuijsen
Lijsttrekker GewoonNijmegen.NU
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BESTUURLIJKE VERNIEUWING: NIEUWE BESTUURSCULTUUR

GewoonNijmegen.Nu staat voor een open en 
transparante overheid. Vanaf het moment dat wij 
in de raad kwamen zijn onze fractievergadering 
in de wijk en voor iedereen te bezoeken. 
Voorheen waren alleen de raadsvergaderingen 
real time te volgen en terug te kijken. Door 
ons kunnen de inwoners van Nijmegen alle 
vergaderingen van de Nijmeegse gemeenteraad 
realtime bekijken beluisteren. Maar we zijn nog 
niet tevreden.

1. Geen coalitieakkoord maar een 
raadsakkoord

Hoe werkt de politiek? Na een eerste verkennende 
ronde gaat een beoogde meerderheid praten 
over een coalitieakkoord. Vanaf dat moment 
staat een beoogde minderheid, de oppositie, 
buitenspel. Op hetzelfde moment, dat een 
beoogde minderheid niet meer meepraat en 
waar chagrijn ontstaat (bij hun kiezers en de 
gekozenen zelf), onderhandelen de beoogde 
coalitiepartijen over de politieke verschillen. 
Met andere woorden: zij doen water bij de 
wijn en zijn bereid, met een plek in het college 
in het vooruitzicht, om afstand te doen van 
hun beloften aan de eigen kiezers. Resultaat? 
Ook chagrijn en onbegrip bij de achterban 
van de formerende partijen. U kent allemaal 
de gesprekken op verjaardagen en in de 
voetbalkantine: ”Zodra ze gekozen zijn, gaan ze 
toch weer hun eigen gang”. 

Het resultaat van de traditionele 
onderhandelingen: 1) Een coalitie die, tot 
teleurstelling van de kiezer, afstand heeft gedaan 
van de eigen beloften. 2) Een oppositie die vanaf 
de start al niet heeft mogen meepraten. 3) Een 
coalitie die in beton gegoten afspraken heeft 
gemaakt en helemaal geen ruimte meer heeft 
voor de broodnodige input van betrokken en 
verstandige inwoners. En 4) een oppositie met 
hun achterban, kennis, betrokkenheid, netwerk 
en goede ideeën, die er vier jaar voor spek en 
bonen bijzit.

Kan dit ook anders? Zou het niet goed 
voor het vertrouwen in de politiek zijn, als 
gekozen politici zich 4 jaar, in plaats van 4 
dagen, kunnen houden aan hun beloften? 
Kunnen we niet komen tot een akkoord dat 
niet in beton gegoten is? De wereld en de 
stad staat uiteraard niet 4 jaar stil en de 
politiek ook niet. 

Waarom zou een akkoord dan wel voor 4 jaar 
vast moeten staan? Kunnen we komen tot 
een bestuursakkoord dat uitnodigend is voor 
inwoners om mee te doen en te denken?
De basis van de formatie in Nijmegen moeten 
de verkiezingsprogramma’s van alle partijen 
zijn. Die beloften aan de kiezer, dat zou de brede 
basis kunnen zijn. Van zowel de inhoudelijke 
agenda als het te formeren bestuur. We willen 
praktisch te werk gaan. Elke partij kan haar 
standpunten, in enkele zinnen, aangeven op 
alle terreinen. Vervolgens kunnen we een aantal 
ambtenaren, die goed kunnen lezen, schrijven, 
begrijpen én politiek sensitief zijn, vragen om 
van deze teksten een samenvatting te maken. 
Deze samenvattingen leggen we terug bij de 
vertegenwoordigers van de partijen. Zij kunnen 
dit bespreken met hun achterbannen. Na een 
aantal keer schaven, schrijven en schrappen 
komen we tot een raadsakkoord. Bij het ene 
onderwerp zal dit in hoofdlijnen zijn, bij het 
andere onderwerp zal het heel concreet zijn. 

Alle passages in het raadsbrede akkoord zijn 
een kader, een richting, een koers. Geen in 
beton gegoten formulering. Ruimte maken 
voor het herstellen van verbinding met de 
buitenwereld, uitnodigend zijn. Oprecht 
vertrouwen en écht gebruik willen maken van 
de inventiviteit van de inwoner en professional. 
Regie in plaats van regime. Het resultaat is dan 
een raadsbreed akkoord, met als basis ieders 
eigen verkiezingsprogramma. Niemand heeft 
dus, in tegenstelling tot vele andere gemeenten, 
afstand hoeven doen van de eigen beloften. 

De basis van het raadsakkoord zit hem dus 
in de politieke overeenkomsten, gevat in een 
uitnodigend koersdocument. Zijn er dan geen 
verschillen? Jazeker, maar daar maken we dus 
bewust geen afspraken over. Hier ligt dus alle 
ruimte voor de gemeenteraad om, trouw aan 
de eigen beloften en idealen, in wisselende 
meerderheden, op zoek te gaan naar steun. 
Dit geeft ook voor raadsleden die geen 
vertegenwoordiger in het college hebben, alle 
ruimte om actief mee te doen in plaats van er 
vier jaar ‘voor spek en bonen’ bij te zitten.

2. 2x per jaar referendumdag in 
Nijmegen

Waar de landelijke politiek bezig is met het 
afschaffen van het raadgevend referendum, wil 
GewoonNijmegen.NU dit juist uitbreiden. 

Als 500 Nijmegenaren gezamenlijk over een 
onderwerp een referendum aanvragen, zal de 
gemeenteraad daar een uitspraak over doen. 
Als de raad in meerderheid uitspreekt dat het 
onderwerp geschikt is voor een referendum 
hebben de initiatiefnemers een maand om 
voldoende handtekeningen te verzamelen. 
Daarna wordt het onderwerp meegenomen op 
de eerstvolgende referendumdag. De kiesdeler 
(in 2014 was dat 1923 stemmen) is in dit geval 
voldoende.

Als de raad uitspreekt dat het onderwerp niet 
geschikt is voor een referendum, staat het de 
initiatiefnemers vrij om 3.846 handtekeningen 
(twee maal de kiesdeler) te verzamelen, waarna 
het onderwerp alsnog meegenomen wordt op 
de eerstvolgende referendumdag.
Als 10 procent van de gemeenteraad (verdeeld 
over minimaal twee fracties) een raadsvoorstel 
geschikt vindt voor een referendum, zal 
besluitvorming door de raad worden uitgesteld 
en zal het onderwerp meegenomen worden op 
de eerstvolgende referendumdag.

ELKE DERDE WOENSDAG IN 
MAART EN SEPTEMBER WORDT 
REFERENDUMDAG IN NIJMEGEN.
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3. Gekozen wethouder

Bij sommige partijen mogen de leden zich 
uitspreken over de kandidaten die namens 
die partij wethouder kunnen worden. Andere 
partijen hullen zich in stilzwijgen en maken vaak 
pas nadat ze zijn toegetreden tot het college 
bekend wie namens hen wethouder wordt. 

GewoonNijmegen.NU is voor volstrekte 
transparantie en gaat voor kwaliteit 
boven lidmaatschap van een politieke 
partij. GewoonNijmegen.NU zal dan ook, 
mocht zij deelnemen aan de coalitie, 
openbare sollicitatiegesprekken gaan 
voeren met een ieder die wethouder in de 
gemeente Nijmegen wil worden. Ook wil 
GewoonNijmegen.NU dat de Nijmegenaren bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 direct 
de wethouders kunnen kiezen.

4. De raad kiest haar eigen voorzitter

De raad moet zelf haar voorzitter kiezen 
omdat de loyaliteit van de burgemeester, 
de huidige voorzitter van de raad, bij het 
college ligt en daar is de gemeenteraad de 
dupe van.

Een burgemeester heeft collegeleden als 
directe collega’s en vindt het daarom niet 
leuk wanneer collegevoorstellen sneuvelen in 
de raad. Bovendien heeft een burgemeester 
het zo druk dat hij daardoor niet alles uit het 
voorzitterschap van de raad kan halen. 

Een ideale, eigen voorzitter gaat de strijd aan 
als de informatievoorziening aan de raad niet 
goed is, zorgt voor goede overzichten van de 
geschiedenis van voorstellen en zorgt er voor 
dat de alternatieve opties in beeld komen, 
want die ontbreken nu vaak. Daarnaast zorgt 
een eigen voorzitter er voor dat raadsleden de 
informatie krijgen die nodig is voor controle.

5. Raadslidmaatschap wordt als een full 
time baan 

Colleges bestaan steeds meer uit professionele 
bestuurders en managers die steeds minder van 
de gemeenteraad snappen. Deze professionele 
gemeentebestuurders hebben haast, hebben 
geen tijd en beschouwen de gemeenteraad als 
hindermacht. De colleges van burgemeester 
en wethouders zijn geen afspiegeling van de 
inwoners, terwijl de gemeenteraad dat wel 
is, onder meer door de stijging van het aantal 
raadsleden van lokale partijen. 

Collegeleden vertegenwoordigen de gemeente 
vóór de inwoners terwijl de gemeenteraad de 
vertegenwoordiging vertolkt van de gemeente 
ván de burgers. Collegeleden runnen de 
gemeente als een bedrijf en maken van de 
gemeente een efficiënte dienstverlener. Het 
nadeel van deze ontwikkeling is dat de afstand 
tussen college en raad steeds groter wordt.

Raadsleden doen het raadswerk er bij, naast 
hun gewone werk of baan. GewoonNijmegen.
Nu stelt voor dat het raadswerk als fulltime 
professioneel raadslidmaatschap wordt 
ingevoerd. 

6. Gemeenten spannen zich in om de 
lokale democratie te versterken en te 
vernieuwen.

Digitale democratie verdient bijzondere 
aandacht. Met digitale hulpmiddelen kan de 
participatie bij lokale democratie toenemen, 
wat de kwaliteit van het beleid ten goede komt. 
Gemeenten hebben behoefte aan uniforme 
systemen. Lokale partijen moeten – net zoals 
landelijke partijen – subsidie krijgen.

7. Participatie

Participatie is de kern van een levende en 
levendige samenleving. Participatie houdt in 
dat we niet aan de kant gaan staan en blijven 
kijken, maar dat we meedoen waar het kan. De 
praktijk leert dat zoiets makkelijker is gezegd 
dan gedaan. Een belangrijke voorwaarde 
voor participatie is vertrouwen, of beter 
nog: wederzijds vertrouwen. Dit vraagt om 
een duurzame relatie tussen inwoners en 
gemeentebestuur, zodat zij zich gezamenlijk 
inzetten om beleidsopgaven tot een goed einde 
te brengen.

Tegenwoordig is inwonersparticipatie een 
veelvuldig gebruikt begrip. Het is een hot 
item. Er zijn genoeg ideeën hoe de inwoners 
actief kunnen meedoen in de gemeente. Denk 
aan wijkraden, dorpsraden en meedenkende 
inwoners in de gemeenteraad. De ideeën 
kunnen niet op. Het is vooral belangrijk om 
duidelijk te maken op welke manier participatie 
plaats vindt. Dat kan een inspraakavond zijn, 
bezoeken aan verenigingen of opiniepeilingen 
of via nieuwe digitale middelen. Bestuurders 
begrijpen dat inwoners mee willen praten 
over de eigen leefomgeving, voorzieningen en 
faciliteiten. Daarbij is het wel belangrijk dat de 
gemeente op zijn beurt zich weer buigt over 
de vraag waarover de inwoner kan of moet 
meepraten. Over de bouw van sociale woningen? 
Over de bankjes in stadspark de Staddijk of het 
bouwen van woningen op Veur-Lent?

Tegelijkertijd moet het bestuur zich er 
goed van bewust zijn dat participatie geen 
éénrichtingsverkeer is. Als de gemeente inspraak 
wil, moet het die inspraak ook accepteren als 
dat hen minder goed uitkomt. Indien inwoners 
bijvoorbeeld een voorziening wensen dan moet 
het bestuur dat ook aanvaarden. Participatie is 
geen snackbar waar de bestuurder zijn gang kan 
gaan. Participatie kan alleen tot stand komen 
als beide partijen, de inwoners en het bestuur, 
samenwerken. 

GEWOONNIJMEGEN.NU IS 
GROOT VOORSTANDER VAN 

PARTICIPATIE, ALTIJD EN OVERAL. 
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WIJKEN EN OPENBARE RUIMTE

GewoonNijmegen.Nu wil meer aandacht voor de 
wijken in de stad. De wijk is vaak de belangrijkste 
leefomgeving van veel mensen en dient door de 
gemeente dan ook met veel aandacht te worden 
onderhouden. Het verdwijnen van de functie 
wijkmanager vinden wij een slechte zaak.

1. Wijkcentra blijven open

GewoonNijmegen.Nu wil de wijkcentra een nog 
prominentere plek geven in de wijk. Er dient ook 
gekeken te worden hoe de gebruikswaarde nog 
verder kan worden verhoogd waardoor het een 
kloppend hart van een wijk wordt. In sommige 
wijken gaat dit beter dan andere, wij willen dan 
ook dit door een team inzichtelijk te laten maken 
en deze punten zo snel mogelijk aan te pakken.

GewoonNijmegen.Nu is voor het heropenen 
van het wijkcentrum de Grondel in de 
wijk Zwanenveld. Dit geldt ook voor de 
Buurthuiskamer in Tolhuis

2. We stoppen met de betaalde 
vuilniszakken

GewoonNijmegen.nu was al geen voorstander 
van de invoering van dure groene en rode 
vuilniszakken.
Uit rekenkameronderzoek, dat op ons initiatief 
is gehouden, blijkt dat de kwaliteit van de 
afvalstromen slecht is, veel van het rest afval 
verdwijnt in de goedkope oranje zakken omdat 
de groene en rode zakken veel te duur zijn. Wij 
gaan ervan uit dat als beide zakken gratis zijn 
de burgers meer bereid zijn om hun afval te 
scheiden.

Dit geldt ook voor de ondergrondse vuil 
containers, momenteel staan er meer 
vuilniszakken naast de container dan er 
ingegooid worden, ook hier gaan we het 
betalen van het gebruik van deze vuilcontainers 
stoppen. We halen zo de prikkel eruit om de 
vuilniszak naast de container te zetten maar 
hem netjes in de vuilcontainer te gooien.

3. Meer schoonmaak openbare ruimte

Veel openbare ruimte ziet er in Nijmegen 
vervuild uit. Alleen de hotspots worden redelijk 
goed schoongehouden maar er is meer dan dat. 
GewoonNijmegen.Nu stelt dan ook dat de DAR 
moet worden aangespoord ook de openbare 
ruimtes in de wijken met regelmaat te bezoeken 
en te reinigen. Ook dienen de wijkvegers 
behouden te blijven en uitgebreid worden naar 
andere delen van de stad.

4. Meer prullenbakken

Waar het vorige college ervoor heeft gekozen 
om het aantal prullenbakken te reduceren 
wil GewoonNijmegen.Nu deze weer in aantal 
herstellen en waar nodig uitbreiden. 

We zien een toename in zwerfafval 
ontstaan in de stad en dat is niet wenselijk 
wanneer je streeft naar een schone stad.

5. Toegangsborden wijken

Wie naar een wijk in de stad rijdt komt aan het 
begin van de wijk een bord tegen met de naam 
van de wijk erop. GewoonNijmegen.Nu valt 
het regelmatig op dat deze borden bespoten 
zijn met graffiti en/of vernield. Wij willen dan 
ook dat deze toegangsborden 1 keer per jaar 
gecontroleerd en indien nodig te hersteld 
worden om het uiterlijk van desbetreffende wijk 
ook op deze manier vooruit te helpen en graffiti 
direct cq dezelfde week te verwijderen.

6. De prijs van de plastic+ zak wordt niet 
verhoogd

GewoonNijmegen.Nu was al geen voorstander 
van de invoering, echter wij zijn tegen het 
verhogen van de kosten voor deze zak. Wanneer 
de begroting het toelaat zal GewoonNijmegen.
Nu niet schromen om deze maatregel direct 
terug te draaien.

8. DAR dient al het afval mee te nemen

De DAR mag in het kader van de volksgezondheid 
geen afval meer laten staan op afhaaldagen. Wij 
willen samen met de DAR naar een sluitende 
oplossing zoeken die het voor alle partijen 
werkbaar maakt. Het laten staan van afval is wat 
ons betreft uit den boze.

9. Gladheidsbestrijding aangepast

GewoonNijmegen.Nu is een voorstander om 
opnieuw te kijken naar de effectiviteit van de 
gladheidsbestrijding. Aangetoond is dat dit op 
veel plaatsen tekortschiet. De stelling dat burgers 
in niet geveegde straten zelf verantwoordelijk 
moeten zijn voor een sneeuwvrije straat is 
volgens GewoonNijmegen.Nu een verkeerde 
insteek van een zorgzame gemeente.

10. Steunpunt Stadswinkel blijft open

Het steunpunt van de Stadswinkel dat gevestigd 
is in wijkcentrum Meijhorst blijft open. Het is 
een goed bereikbaar steunpunt voor iedereen 
in de stad maar vooral voor de (oudere) 
dukenburgers. Het steunpunt blijft dus open en 
indien gewenst verruimen we de openingstijden.
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ZORG EN WELZIJN WONEN

Zorg en welzijn gaan een steeds prominentere 
plaats in de maatschappij innemen. Mensen 
leven steeds langer en zijn tot op steeds oudere 
leeftijd mobiel. GewoonNijmegen.Nu vindt dan 
ook dat de faciliteiten die dit mogelijk maken 
optimaal moeten worden benut.

1. Ouderen

GewoonNijmegen.Nu is voor een goede en 
respectvolle oude dag voor onze ouderen 
met de juiste voorzieningen en organisaties 
die het welzijn van ouderen behartigen te 
ondersteunen in hun werk. Ouderen zouden 
ook niet meer gescheiden moeten worden als 
men speciale hulp nodig heeft.

GewoonNijmegen.Nu wil met de 
zorginstellingen in gesprek om te kijken 
hoe er kan worden gewerkt naar een 
systeem dat ouderen niet meer uit elkaar 
haalt.

2. WMO

GewoonNijmegen.Nu is voor 1 loket waar 
burgers terecht kunnen voor de gemeentelijke 
taken vanuit de WMO.

3. Gratis OV

GewoonNijmegen.Nu is voor goedkoop OV. 
Nu kunnen minima en 65 plussers goedkoop 
in de daluren met het OV. Wij willen dat dit 
abonnement voor iedereen toegankelijk wordt.

4. Wachtlijsten Jeugdzorg

GewoonNijmegen.Nu wil dat in rap tempo 
de wachtlijsten in de Jeugdzorg weggewerkt 
worden  en dat deze in de toekomst voorkomen 
worden; het is voor GewoonNijmegen.Nu 
onbestaanbaar dat hier nog steeds geen 
oplossing voor gevonden is. Op termijn moet 
de decentralisatie naar de gemeenten terug 
gedraaid worden. 

5. Jeugdwerkloosheid

GewoonNijmegen.Nu is voor blijvende aandacht 
van de jeugdwerkeloosheid en kansarme 
jongeren.

6. Verlagen drempel Schuldhulpsanering

GewoonNijmegen.Nu is voor laagdrempelige 
bereikbaarheid voor de schuldhulpverlening, 
mensen met beginnende schulden moeten 
vroegtijdig gesignaleerd worden om de schade 
zoveel mogelijk te beperken. Ook willen wij 
serieuze controle op de budgetcoaches van 
gemeente en WSNP en op de wettelijke regels

GewoonNijmegen.Nu wil dat er ook in de 
toekomst betaalbare woonruimte te vinden is 
voor iedereen. De wachttijd voor een nieuwe 
woning kan nu al snel oplopen tot meer dan 15 
jaar. GewoonNijmegen.Nu wil daar een slag in 
slaan door slimme en vooral vanzelfsprekende 
keuzes in te maken.
Een aantal vanzelfsprekende en efficiënte 
keuzes die GewoonNijmegen.Nu wil nemen is:

1. Meer voorrang voor huidige bewoners

We moeten de ruimte pakken om conform artikel 
14 van de huisvestigingswet maximaal 25% van 
de beschikbare huurwoningen toe te wijzen aan 
inwoners die economisch en maatschappelijk 
verbonden zijn, zoals starters, doorstromers 
en levensloopbestendige woningen. Bij onze 
buurgemeenten zijn moties aangenomen 
waarbij zij voorrang geven aan mensen die nu al 
gebonden zijn aan het dorp. 
Wij willen deze voorkeur regeling ook voor de 
inwoners van Nijmegen.

2. Meer woningen voor lage- en 
middeninkomens

Voor mensen met lage- en middeninkomen is 
het belangrijk dat er vooral betaalbare woningen 
worden gebouwd. Wanneer dit niet gebeurt, zal 
het voor hen nog moeilijker worden om een 
woning te vinden. Het is dus zaak om ook de 
woningcorporaties hierin te betrekken en te 
kijken waar deze hun woningaanbod kunnen 
uitbreiden. Een optie is ook het verbouwen 
van niet meer in gebruik zijnde kantoren. Het 
Tiemstrapand is een mooi voorbeeld hoe er 
nieuwe woningen vanuit een kantorencomplex 
beschikbaar kunnen komen.

De gemeente zou dus ook coulant moeten kijken 
naar het wijzigen van bestemmingsplannen om 
dit mogelijk te maken. Hierdoor zouden oude 
bedrijventerreinen gebruikt kunnen worden 
voor het realiseren van nieuwe woonlocaties. Dit 
zelfde geldt voor verkaveling, wanneer iemand 
zijn kavel wil delen om een extra woonunit te 
creëren zou hier serieus naar gekeken moeten 
worden.

3. Woonplicht bij aankoop nieuwe 
woning

GewoonNijmegen.Nu is ook een groot 
voorstander van een woonplicht, het is wat ons 
betreft niet meer dan logisch dat als je een huis 
koopt je er ook gaat wonen. GewoonNijmegen.Nu 
stelt dat het kopen van een woning niet bedoeld 
moet zijn om te verhuren of te verkameren. Het 
verleden heeft immers aangetoond dat als een 
woning is verkamert, het niet vanzelfsprekend 
is dat deze weer terugkomt op de woningmarkt.

GewoonNijmegen.Nu heeft op 13 oktober 2020 
hier al een voorschot op genomen door een 
initiatiefvoorstel in te dienen, deze is op 25 
november 2020 met een ruime meerderheid 
in de raad aangenomen. GewoonNijmegen.
Nu wil dat hier vaart achter gezet wordt om de 
uitvoering te versnellen.
Ook wil GewoonNijmegen.Nu dat er een 
inspanningsverplichting komt voor de nieuwe 
coalitie om de lobby in Den Haag te intensiveren.

4. Meer zorgwoningen

Gezien de toenemende vergrijzing is er grote 
behoefte aan extra zorgwoningen. Wij vinden 
dan ook dat de gemeente verplicht moet 
worden om als zoekpartner te fungeren en 
ondersteuning te bieden daar waar het mogelijk 
is.

DE RIJKSOVERHEID MOET 
WEER VERANTWOORDELIJK 

WORDEN VOOR DE JEUGDZORG.



12          Verkiezingsprogramma 2022-2026 Verkiezingsprogramma 2022-2026          13

5. SSHN meer ruimte geven om 
woonruimte te bouwen voor 
studentenkamers

Met het groeien van de stad en de bijbehorende 
groei van het aantal studenten dat een kamer 
zoekt zou de SSHN een leidende rol moeten 
spelen. Wanneer er een groter aanbod van 
kamers aangeboden wordt, zal ook de noodzaak 
van het verkameren afnemen. Hierdoor is de 
mogelijkheid dat een woning wordt opgekocht 
kleiner en zal deze beschikbaar blijven op de 
woningmarkt. Wij zijn niet tegen verkamering. 
Maar in sommige wijken en stadsdelen loopt 
het aantal verkamerde panden de spuigaten uit. 
Dat moeten we niet willen en dient begrensd te 
worden.

6. Meer hoogbouw

Doordat er, zeker in de bestaande stad, steeds 
minder bouwgrond beschikbaar is mag een 
nieuwbouwproject niet belemmerd worden 
door een stop op het aantal woonlagen. Wij 
zijn dan ook voorstander van het uitbreiden 
van het aantal woontorens om de toegang voor 
alleenstaanden te vergroten. Hierin zouden dan 
ook verplicht een percentage zorgwoningen 
moeten worden aangebracht. Deze zouden zich 
dan op de onderste 4 etages moeten bevinden.

7. Veur Lent

Het college organiseert, op verzoek van de 
raad, een stadspeiling met 4 varianten over 
bouwen op Veur-Lent. GewoonNijmegen.Nu 
was en is voorstander van een referendum over 
bouwen op Veur-Lent. Dat voorstel heeft het 
niet gehaald. Een brede stadspeling is beter dan 
geen enkele inspraak. GewoonNijmegen.Nu legt 
zich dus neer bij de uitslag van de stadspeiling

8. Woonwagens

GewoonNijmegen.Nu is van mening 
dat de woonwagens op de Regionaal 
Woonwagencentrum Teersdijk horen. Wij zien 
dan ook geen aanleiding om de woonwagens 
verspreid over de stad te plaatsen. Wij willen dat 
de locatie op Regionaal Woonwagencentrum 
Teersdijk uitgebreid wordt. Ook zou er gekeken 
moeten worden wat de prognose voor de 
toekomst is om de problemen van de afgelopen 
jaren te voorkomen.

9. Begeleiden jongeren naar 
woningmarkt

GewoonNijmegen.Nu is voor het actief 
begeleiden van jongeren naar de woningmarkt 
en dus voor voldoende sociale huurwoningen 
en starterswoningen.
GewoonNijmegen.Nu is er voor de Nijmegenaar 
die om wat voor een reden ook in de 
problemen komt en deze met alles wat in onze 
mogelijkheden ligt bij te staan. 

GewoonNijmegen.Nu is er dus voor jong 
en oud, vitaal en mindervalide en staat 
op het standpunt eerst het noodzakelijk 
en dan als het budget toereikend is het 
vermakelijke.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 

De afgelopen jaren is Nijmegen in het nieuws 
geweest wegens problemen met de openbare 
orde. Een veelgehoord argument was dat 
de gemeente geen capaciteit had om de 
maatregelen die zij nam te handhaven. Een 
goed voorbeeld hiervan is het vuurwerkverbod. 
Wat GewoonNijmegen.Nu betreft is handhaving 
een voorwaarde om een maatregel door te 
kunnen voeren.

Veiligheid is een essentieel onderdeel van een 
fijne stad om in te wonen, een stad waar ieder 
zich moet kunnen bewegen zonder zich zorgen 
te maken dat hem of haar iets overkomt.

De keuzes die GewoonNijmegen.Nu wil maken 
zijn dan ook logisch en sluiten aan bij hetgeen 
er de afgelopen jaren als is aangekaart door de 
partij op het bestaande beleid.

1. Handhaving

Maatregelen nemen zonder de beschikbaarheid 
van handhavers is volgens GewoonNijmegen.
Nu een zinloze maatregel. Wij pleiten er dan ook 
voor om het handhavingsteam te vergroten en 
te voorzien van bodycams.

2. De zichtbaarheid van politie moet 
worden vergroot 

GewoonNijmegen.Nu is van mening dat de 
gemeente zich meer moet inspannen om de 
zichtbaarheid van de politie in de wijken te 
vergroten. Niet alleen in Noord maar ook in 
Dukenburg en Lindenholt. 
Onderdeel hiervan moet zijn dat de wijkagent 
terug moet in de wijk: Hij/zij is voor veel mensen 
een bekend en vertrouwd gezicht. De wijkagent 
kent de wijk en weet waar er meer aandacht 
nodig voor extra handhaving. Tevens is het 
noodzakelijk dat hij/zij in de wijk een wekelijks 
spreekuur houdt.
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2. Mobiele camera’s op aanvraag

Het veiligheidsgevoel van inwoners is sterk 
afhankelijk van het al dan niet rustig zijn in 
een straat of wijk. Een mogelijkheid om het 
onveilige gevoel weg te nemen zou de inzet van 
mobiele camera’s kunnen zijn. Veel inwoners 
beschikken privé al over een dergelijk camera. 
Gecombineerd met door de politie beschikbaar 
gestelde camera’s zou een tijdelijke inzet een 
optie kunnen zijn, mits aan strenge voorwaarden 
gebonden. Ook zouden snelheidscamera’s op 
vezoek ingezet kunnen worden indien in straat 
of wijk te hard gereden wordt. 

3. Bedelverbod

Al jaren is er discussie over het invoeren van 
een bedelverbod om overlast tegen te gaan. 
Burgemeester Bruls was zelf tegenstander van 
zo’n verbod maar is inmiddels om. Er zit in een 
aantal gevallen – niet bij de hele groep – wel 
degelijk een direct verband tussen het bedelen 
en de overlast. Met dat geld kopen ze  drugs, 
wat ervoor zorgt dat er in Nijmegen markt is 
voor drugshandelaars. Vervolgens gaan ze ook 
onder invloed de supermarkt in en daar overlast 
veroorzaken voor bijvoorbeeld kassières. 
GewoonNijmegen.Nu wilt dus een bedelverbod.

5. Mosquito

Op sommige plekken in de stad is er sprake van 
zeer veel overlast door jongeren, vooral in de 
zomermaanden. Een mosquito verspreid een 
hoge toon die als irritant wordt ervaren door 
jongeren. 

FINANCIËN EN ECONOMIE

De financiële positie van Nijmegen is 
de coronacrisis redelijk ongeschonden 
doorgekomen. Hierdoor ziet GewoonNijmegen.
Nu geen reden om grote bezuiniging door te 
voeren dan wel lasten structureel te verhogen. 
De Coronacrisis heeft zijn sporen nagelaten. 
Echter GewoonNijmegen.Nu is van mening 
dat door betere keuzes en daardoor betere 
besteding van de gelden er meer mogelijk moet 
zijn.

1. OZB wordt niet verhoogd

GewoonNijmegen.Nu is tegen een 
lastenverzwaring voor haar inwoners. We zullen 
dan ook de OZB voor minimaal 2 jaar bevriezen. 
Dit zal gelden voor zowel woningen als niet 
woningen. In de ozb zijn verschillende partijen 
extreem zwaar belast. Wij willen de horeca/
hotelsector gelijk trekken met de reguliere 
belastingtarieven

2. Onnodig geld lenen vermijden

Met ca 70 miljoen aan reserves moet de stad 
niet lenen om projecten te bekostigen. Wanneer 
men een project wil uitvoeren moet men dit 
uit bestaande middelen uitvoeren. Wanneer 
projecten duurder uitvallen dan er financiële 
middelen beschikbaar zijn, zal het stadsbelang 
bepalen of er een aanspraak op de reserves 
gedaan mag worden.

3. Subsidie op basis van transparantie

Het verstrekken van subsidies (in welke vorm 
dan ook) zal volgens GewoonNijmegen.Nu enkel 
nog gebeuren op basis van totale transparantie. 
GewoonNijmegen.Nu vindt het onbegrijpelijk 
dat er subsidie wordt verstrekt waarbij niet kan 
worden gecontroleerd of deze subsidie echt 
nodig is.

4. Precariobelasting

Op 28 oktober 2020 hebben we gepleit voor 
het schrappen van de Toeristenbelasting, 
Precariobelasting en marktgelden voor 2021. 
Helaas geen steun. Toch is GewoonNijmegen.
Nu van mening dat de lokale ondernemers een 
zetje in de rug nodig hebben na een roerige 
periode. Wij blijven dan ook voor het schrappen 
van deze maatregelen tot ten minste 2023.

5. Hondenbelasting

Steeds meer gemeente heffen geen 
hondenbelasting meer. Het is ook een gekke 
belasting. Want waarom zou je nu belasting 
moeten betalen voor een hond en niet voor een 
kat, vogel of paard. 

GewoonNijmegen.Nu is voorstander van 
het afschaffen van de hondenbelasting.

ALS ER SERIEUZE MELDINGEN VAN 
OVERLAST KOMEN BIEDEN WE DE BUURT AAN 

OM (TIJDELIJK) EEN MOSQUITO OP TE HANGEN.
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WERK, INKOMEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

1. Werk en Inkomen

Solidariteit is een werkwoord, iets om voor te 
strijden. Voor een fatsoenlijk inkomen en goede 
ondersteuning bij ziekte en werkloosheid. Iedere 
werknemer krijgt weer het recht om met 65 jaar 
met pensioen te gaan. Iedereen die dat wil kan 
blijven doorwerken. Op deze manier voorkomen 
we dat werknemers ‘op’ raken en bieden we 
ruimte aan jongeren die op zoek zijn naar werk. 
Jongeren kregen al moeilijker een vaste baan. 
Door flexcontracten en de economische crisis 
hebben zij nu een nóg moeilijkere start op de 
arbeidsmarkt.

2. Armoedebestrijding

Hoewel Nederland tot de rijkste landen 
van Europa behoort, is ook hier armoede. 
Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) blijkt dat eenoudergezinnen, 
mensen met een niet-westerse achtergrond, 
bijstandsontvangers en alleenstaanden onder 
de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede 
hebben. 

De armoede uit zich onder meer in (zeer) 
beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, 
gezondheidsproblematiek en beperkte toegang 
tot onderwijs.

We spreken in Nederland over absolute armoede 
als mensen leven onder de lage-inkomensgrens 
en bv. niet beschikken over (gezond) voedsel, 
huisvesting, toegang tot gezondheidszorg (bv. 
een zorgverzekering) of geen mogelijkheden 
hebben om verder te leren na de verplichte 
schoolperiode.

GewoonNijmegen.Nu is van mening dat 
Nijmegen al het mogelijke in het werk moet 
stellen om dit te voorkomen.

SPORT EN ONDERWIJS

VoorNijmegen.Nu vind sport belangrijk, wij willen 
een Corona evaluatie bij alle (top)sportclubs o.a. 
Voetbal, Korfbal ,Honkbal, Hockey en uitzoeken 
wat de financiële consequenties zijn geweest 
door verplichte sluiting van sportaccommodaties 
en eventueel geldelijke compensaties verlenen 
aan de getroffen clubs.

1. Schoolzwemmen

GewoonNijmegen.Nu is voor zwemlessen buiten 
schooltijd voor alle basisschoolleerlingen. 
Voor ouders die dat financieel niet kunnen 
bekostigen dient de weg gewezen te worden 
naar Stichting Leergeld Nijmegen die de kosten 
dan rechtstreeks aan het zwemonderricht 
overmaakt. Een alternatief is de Meedoenregeling 
Nijmegen. Beide mogelijkheden dienen duidelijk 
gecommuniceerd te worden.

2. Ontbijt op school

GewoonNijmegen.Nu is voor het aanbieden van 
een gratis, gezond ontbijt op de basisscholen 
voor alle kinderen.

Het is voor GewoonNijmegen.Nu 
onbestaanbaar dat de kleinsten onder 
ons zonder een fatsoenlijk ontbijt aan een 
schooldag moeten beginnen waardoor de 
kansenongelijkheid alleen maar toeneemt.

3. Overgewicht leerlingen basisscholen

Overgewicht van jonge kinderen wordt een 
steeds groter probleem. GewoonNijmegen.
Nu opteert voor de ontwikkeling van een actief 
programma om dit tegen te gaan. 

4. Topsport

Er dient meer aandacht te komen voor topsport. 
In Nijmegen is het al mogelijk om topsport te 
bedrijven i.c.m. een opleiding aan de HAN. 
GewoonNijmegen.Nu wil dat Nijmegen zich 
ook in de uitvoering een topsport stad toont. 
Het goede voorbeeld is bijvoorbeeld bij NEC 
en TV Rapidtas die beiden eredivisie spelen. 
Wat GewoonNijmegen.Nu zou de stad zich 
moeten inspannen om elke vorm van topsport 
te faciliteren en de topsport in onze stad te 
ontwikkelen. Daarbij moet er ook gekeken 
worden naar een vorm van financieren. Nu 
krijgt bijv. NEC geen enkele subsidie maar 
draagt zij wel sterk bij aan de zichtbaarheid van 
de stad. Het stadion kan wat ons betreft voor 
de symbolische € 1,- verkocht worden waarbij 
er meer mogelijkheden ontstaan voor de (ver)
bouw van een nieuw stadion.

5. Schoolwijzer

GewoonNijmegen.Nu zal het eerste moment 
dat mogelijk is afstand doen van schoolwijzer, 
het centraal aanmeldpunt voor basisschool 
leerlingen. In onze ogen is het een systeem wat 
niet gewerkt heeft. Laat ouders weer zelf kiezen 
waar ze hun kind op school willen hebben.
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STEDELIJKE ONTWIKKELING EN RUIMTELIJKE ORDENING

GewoonNijmegen.Nu stelt dat de ruimte in 
Nijmegen schaars is, dusdanig schaars dat er 
ook zuinig mee om moet worden gegaan. Dit 
wil niet zeggen dat we ook alles volgebouwd 
willen hebben. GewoonNijmegen.Nu pleit dan 
ook voor verantwoorde keuzes tussen bouwen, 
ontspanning, cultuur en ruimte.

1. Meer parken en speeltuinen

GewoonNijmegen.Nu kiest voor meer 
mogelijkheden om te recreëren in het groen. 
Kinderen moeten weer kunnen spelen. 
Buurtbewoners moeten bij de aanleg worden 
meegenomen om problemen zoals bij de 
Buut in Nijmegen-oost te voorkomen. Bij het 
aanleggen van speeltuinen moet de gemeente 
zorgen dat deze inclusief zijn voor alle kinderen, 
met en zonder een handicap. Geen enkel kind 
mag om welke reden dan ook de toegang tot 
een speeltuin ontzegd worden. Alle bestaande 
speeltuinen in de stad zouden dan ook hierop 
gecontroleerd moeten worden en daar waar 
nodig worden aangepast.

2. Wegen

Inkrimping wat betreft het huidige 
wegoppervlak voor elk type verkeersdeelnemer 
is wat ons betreft geen optie. Versmalling van 
de Graafseweg blijft voor ons een slechte zaak. 
Voor ons is een goede doorstroming en een 
goede bereikbaarheid van de binnenstad van 
groot belang. Versmalling van toegangswegen 
met name voor auto's lost volgens ons 
niets op en frustreert. Beter is een goede 
bereikbaarheid en blijven investeren in goede 
parkeervoorzieningen

3. Jeugd

Er dient meer ruimte gecreëerd te worden voor 
de jeugd, de gemeente zou dus wat ons betreft 
in de bestemmingsplannen mee moeten nemen 
dat de jeugd zich kan ontspannen en uiten.

4. Straatbeeld

Het aanzicht van veel gebouwen moet worden 
aangepakt, de gemeente moet met de eigenaren 
in gesprek gaan om grotere gebouwen meer te 
laten opgaan in het straatbeeld. Dit kan gelden 
voor zowel de gebouwen die zij gebruikt dan 
wel verhuurt. De gemeente zou hierbij een 
voorbeeldrol moeten spelen en alle gebouwen 
opnieuw moeten beoordelen op uiterlijk en 
eventueel aanpassen naar het straatbeeld.

5. De Grote Markt blijft in de zon

Er zijn plannen om het V&D pand te ver bouwen 
en 36 mtr hoger te maken. Daarmee komt de 
hele Grote Markt en al haar terrassen in de 
schaduw te liggen. 

6. Holland Casino

Al jaren zit het Holland Casino aan de Waalkade. 
Niet de meest ideale locatie voor dit bedrijf. 
Zelf zijn ze best bereid om te verhuizen. We 
gaan actief het verhuisgesprek aan met Holland 
Casino. De locatie waar ze nu zitten bouwen we 
dan om tot een overdekte markt. 

WAT GEWOONNIJMEGEN.NU 
BETREFT BLIJFT DE ZON OP DE 

GROTE MARKT SCHIJNEN.
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CULTUUR EN CULTUURHISTORIE

1. Zichtbaarheid

Nijmegen heeft veel historische schatten, maar 
deze zijn moeilijk zichtbaar. GewoonNijmegen.
Nu vindt dan ook dat de gemeente zich harder 
moet inspannen om de historie van de stad 
beter naar voren te laten komen.

2. Valkhofmuseum

Museum Het Valkhof zou na de redding door 
de raad verplicht moeten worden om te zorgen 
dat mensen uit de stad makkelijker toegang 
krijgen tot de exposities. Voor veel groepen is 
een bezoek aan het museum financieel niet 
haalbaar. Wij willen hierover met het museum in 
gesprek. Ook willen wij geregeld gesubsidieerde 
bezoeken voor schoolkinderen/klassen bij 
nieuwe exposities

3. De Donjon hoort bij Nijmegen

Een meerderheid heeft in het verleden voor de 
herbouw van de Donjon gestemd. Door allerlei 
vage randvoorwaarden en een onwillig college 
is de herbouw nu afgeblazen. Wij willen een 
nieuw referendum houden over de herbouw. 
Tevens willen we de mogelijkheid onderzoeken 
om de hele Valkhofburcht te herbouwen.

4. Lokale cultuurhistorie

GewoonNijmegen.Nu is van mening dat de 
lokale cultuurhistorie beter zichtbaar gemaakt 
moet worden. Op ons initiatief zijn de Graodus 
van Nimwegen trappen er gekomen. Ook zijn 
wij de initiatiefnemer van de Stolpersteine. 
Wij willen dat er meer middelen beschikbaar 
worden gesteld voor lokale cultuurhistorie 
en lokale cultuur. Wat ons betreft moet 
lokale Cultuurhistorie weer bovenaan de 
agenda komen. Wij zijn van mening dat het 
de Stichting Gebr. Van Lymborch en het Gebr. 
van Lymborchhuis structurele financiële moet 
krijgen 

5. Cultuur en horeca

Alle culturele instellingen moeten openheid 
van zaken geven over de verdiensten in 
hun horecatak. 

Alle cijfers van de aparte vennootschappen 
waarin de gesubsidieerde stichting een 
meerderheidsbelang heeft, zullen dus openbaar 
beschikbaar komen. Daarnaast dient de 
gemeente duidelijke voorwaarden te stellen als zij 
subsidie verstrekt, zodat oneerlijke concurrentie 
door instellingen die subsidie ontvangen wordt 
voorkomen. Het onderbrengen van de horeca 
in een BV, geëxploiteerd door een vereniging 
of stichting, is hierbij niet de oplossing. Het 
uitgangspunt moet blijven dat de horeca een 
para-commerciële instelling betreft. Alleen 
op die manier blijft het evenwicht in de markt 
bewaard en kunnen horecabedrijven (vooral 
binnen het café- en zalenbedrijf ) het hoofd 
boven water houden. Bovendien geldt dat veel 
para-commerciële instellingen elkaar volgen 
in het onjuiste voorbeeld om meer horeca-
activiteiten en/of feesten te bewerkstelligen

GROEN EN DUURZAAMHEID

Voor Nijmegen.Nu staat voor verstandige 
veranderingen. Wij willen op een vernieuwende 
manier politiek bedrijven. Een politiek waarin 
ons gemeenschappelijke belang op lange 
termijn centraal staat en niet de winst op korte 
termijn. Politiek handelen vanuit verbinding, 
vertrouwen, hoop en nadenken. Eerlijk delen 
staat voor ons voorop. Nijmegen is een fijne 
stad om in te wonen. Daar zijn we trots op. De 
groei is nog niet voorbij. Het inwonersaantal 
zal met name in Nijmegen-Noord nog gaan 
oplopen. Dat legt druk op onze stad. Alle 
Nijmegenaren - oude en nieuwe - willen wonen, 
werken, zich verplaatsen en gebruik maken van 
voorzieningen als onderwijs, sport, cultuur en 
winkels en vertoeven in de natuur. Een grote 
stad vraagt om grote keuzes: fundamentele, 
soms gewaagde beslissingen die maken dat 
Nijmegen een fijne stad kan blijven. Wij willen 
deze keuzes maken.

Door nù te kiezen voor schone, met respect voor 
groene, en gezonde oplossingen, kunnen we nog 
een gezondere planeet en een evenwichtiger 
klimaat doorgeven aan onze kinderen.

Wij willen daarom de volgende keuzes maken.

1. Wat doe we met het Warmtenet? Niet 
zomaar doortrekken

Recent is het besluit om het warmtenet door 
te trekken naar Dukenburg on hold gezet. Een 
heel verstandig besluit. Wat GewoonNijmegen.
Nu betreft gaan we niet zomaar het warmtenet 
doortrekken. Daar stellen we de volgende 
randvoorwaarden bij: 

 - Het moet haalbaar en betaalbaar zijn.  
  De prijs voor warmte mag voor huurders  
  en kopers niet meer zijn dan dat ze nu   
  betalen. 
 - Er moet sprake zijn van een 2e bron. Als  
  het warmtenet alleen aangesloten wordt  
  op de afvalverbrandingsinstallatie van   
  de ARN, zonder (uitzicht op een) 2e   
  bron, dan komt er wat ons betreft geen  
  warmtenet.
 - Ook qua leverancier mag er geen sprake  
  zijn van een monopolist zoals nu in   
  Waalfront en waalsprong. Daar zijn   
  de bewoners aangewezen op ARN als   
  bron en Vattenfall als leverancier.
  Ze hebben verder geen keuzevrijheid.
 - Als er plannen zijn voor het doortrekken  
  van het warmtenet naar een wijk of   
  stadsdeel dan vragen we naar de   
  mening van de inwoners van dat   
  stadsdeel. 

IS EEN MEERDERHEID TEGEN HET 
DOORTREKKEN DAN TREKKEN WE 
HET WARMTENET OOK NIET DOOR.
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2. We sluiten de Asfalt Productie 
Nijmegen (APN)

Al jaren is er gesteggel over de APN. Maar ook al 
jaren hebben de inwoners van Nijmegen-West 
last van stankoverlast en uitstoot. Nu APN ook 
meer uitstoot dan toegestaan en er te weinig 
gecontroleerd wordt door de ODRN is de keuze 
voor GewoonNijmegen.Nu simpel. We gaan het 
gesprek aan met APN met sluiting als doel. 

3. Maaibeleid

GewoonNijmegen.Nu is voor een verantwoord 
en veilig maaibeleid waarbij:

 - Gezondheid en vrijheid in de openbare   
  ruimte gewaarborgd zijn voor mens en   
  dier
 - Er geen overlast (met name in de   
  speelgebieden) ontstaat voor    
  mensen en honden door overmatige   
  flora die gezondheidsproblemen en/of   
  allergische blootstelling veroorzaakt
 - Een ecologische verrijking voor insecten  
  en planten wordt bewerkstelligd door   
  toepassing van andere maaivormen,   
  zoals sinusmaaien. (Per maaibeurt blijft  
  ca. 40% van de vegetatie staan en er   
  wordt gewerkt met slingerende    
  maaipaden, zogenaamde sinuspaden.   
  Deze variëren in diverse ruimtes en   
  tijdstippen)
 - Beperking van buitenproportionele   
  hoeveelheden wilde flora in    
  woongebieden die klachten veroorzaken  
  bij mens en dier
 - Opdrachten en uitvoeringen van het   
  maaibeleid dienen een ecologische   
  vooruitgang van planten en insecten te   
  bewerkstelligen

4. Groene stad

Een stad die iedereen uitnodigt om de deur 
uit te gaan, groen wordt leidend en moet de 
levensader worden. Wij zijn voor een vastgesteld 
percentage groen in nieuwe wijken. Het 
voorbeeld van Dukenburg dient hierin gevolgd 
te worden.

5. Duurzame energie

De subsidies voor duurzame energie zouden 
beperkt moeten worden tot mensen met 
maximaal een modaal inkomen. De subsidie 
is vaak nog te laag en kan daardoor verhoogd 
worden. Zo kan de burger met een lager 
inkomen makkelijk aanspraak maken op het 
aanbrengen van bijvoorbeeld zonnepanelen. 
Het is vaak nu nog te veel voorbehouden aan 
de beter bedeelden in onze stad om dit te 
verwezenlijken. Daarnaast kan gedacht worden 
aan een inkomensafhankelijke lening tegen een 
lage rente. Subsidies moeten ook bereikbaar 
worden voor huurders.

6. Meer laadpalen in Nijmegen

Het moet makkelijker worden om laadpalen aan 
te brengen aan de openbare weg. Mensen met 
een flat lopen nu te vaak tegen het probleem 
aan dat deze geen laadpaal mogen plaatsen. 
De gemeente zou een inspanningsverplichting 
moeten aangaan om hier soepeler mee om te 
gaan.

Een initiatief van GewoonNijmegen.Nu is op 27 
januari 2021 besproken in de raad. Het college 
heeft aangegeven dat het zogeheten verlengd 
privaat laden wordt onderzocht. Het is de 
bedoeling dat het college begin 2022 met een 
voorstel komt.

7. Ook huurders zijn duurzaam

Wij willen dat ook huurders, uiteraard iom de 
woningcorporatie, zelf energiebesparende 
maatregelen mogen nemen en zelfstandig 
moeten kunnen besluiten om van het gas af te 
gaan

MOBILITEIT

1. Parkeren

Inmiddels is betaald parkeren ingevoerd in het 
centrum, in Zwanenveld, rond de universiteit 
en in Nijmegen-Oost. Ook in het Waterkwartier 
wordt betaald parkeren ingevoerd. 
GewoonNijmegen.NU is tegen de uitbreiding 
van betaald parkeren. Bij de toegenomen 
parkeerdruk in de genoemde gebieden ligt 
de oorzaak zelden bij de bewoners maar vaak 
bij externe partijen. Wij stellen dan ook voor 
om de eerste parkeervergunning per woning 
gratis te verstrekken. Ook willen wij voldoende 
parkeergelegenheid voor bewoners nabij hun 
huis. Er wordt niet gemarchandeerd met de 
parkeernorm.

2. Parkeren bij CWZ wordt voor 
patiënten 1e uur gratis

Het parkeerterrein van het CWZ is eigendom van 
de Gemeente Nijmegen. Waar je bij veel andere 
ziekenhuizen in het land gratis één uur kan 
parkeren, begint bij het CWZ meteen de meter 
te draaien. Dat is vooral een grote financiële 
belasting voor de ouderen en kwetsbare 
Nijmegenaren. Wij willen dan ook het eerste uur 
parkeren gratis maken. Wij gaan in overleg met 
de universiteit en het Radboudumc om ook daar 
de parkeertarieven te verlagen voor patiënten, 
bezoekers en medewerkers

3. Gevaarlijke oversteekplaatsen 
worden aangepakt

We pakken alle onveilige (fiets)oversteekplaatsen 
zoals op de Ubbergseweg aan. Meldingen van 
onveilige situaties nemen we serieus en zullen 
op de kortst mogelijke termijn worden opgelost.

4. We gaan terug naar de CVD

Het openbaar busvervoer wordt nu 
georganiseerd door de provincie. Zij bepalen 
waar en wanneer er bussen door onze stad 
rijden. Dat leidt al jaren tot problemen. Zo is er 
jaren gestreden om de buslijn voor Aldenhof 
weer terug te krijgen. Vrij recent werd de route 
van lijn 5 aangepast, tot ongenoegen van de 
buurtbewoners. De Waalkade willen wij weer 
bus-vrij maken. (Op dit moment komen daar 
65(!) bussen per uur langs. GewoonNijmegen.
Nu wil dat de gemeente voortaan weer over 
haar eigen openbaar bus vervoer gaat.

5. We heropenen de treinverbinding 
naar Kleef

Je bent sneller met de trein in Groningen dan 
in Kleef. Al jaren is er gesteggel over de trein 
verbinding en het heractiveren van de spoorlijn. 
Inmiddels willen bijna alle partijen deze lijn 
activeren. Alleen de gemeente Berg en Dal en de 
provincie liggen nog dwars. GewoonNijmegen.
Nu gaat de spoorlijn Nijmegen -Kleef heropenen.

6. Geen fietsparkeren i.p.v. 
autoparkeren

Er is parkeer krapte in de binnenstad. Om te 
kunnen parkeren moet de steeds meer zoeken. 
Nu zijn er vergevorderde plannen om ook 
in parkeergarages etages om te bouwen tot 
fietsparkeerplekken.

GEWOONNIJMEGEN.NU 
IS TEGEN HET CREËREN VAN 

NOG MEER PARKEER SCHAARSTE.
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