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 Onze vrije Keizerstad  

We zijn de oudste stad, de Waalstad en de mooiste stad van Nederland. 

Van Dukenburg tot Nijmegen-Oost, van Lent tot Lindenholt. We zijn Nijmegen, Nimma, 
Winkelsteeg en Oost-Kanaalhaven. We zijn de Vierdaagse, N.E.C., Knotsenburg en Mariken. 
We zijn de Sint Stevenskerk, het Valkhof en Kronenburgerpark. Nijmegen is de plek waar je 
met duizenden tegelijk over de Via Gladiola loopt en met honderden tegelijk over het Keizer 
Karelplein scheurt. Studentenstad, universitair ziekenhuis, terrassen, kroegen en unieke natuur. 
Nijmegen heeft een gezellige binnenstad en is de thuishaven van de grootste chipfabrikant 
van Europa. We koesteren onze historie en bouwen aan de toekomst.  

Nijmegen is en blijft dé Keizerstad.  

Na jaren links bestuur kan er veel beter aan onze stad. Wonen in Nijmegen is fantastisch. 
Tenminste, als je een thuis kunt vinden. Leren autorijden op het Keizer Karelplein in Nijmegen 
is een uitdaging. Maar met de auto van A naar B is in onze stad is geen doen. En veel studenten 
komen graag naar Nijmegen om te studeren, maar een veel te groot deel gaat weer weg om 
elders te werken.  

Corona heeft zware offers gevraagd van onze inwoners en ondernemers. De Nijmeegse VVD 
wil samen met de stad werken aan het herstel. Vol levenslust en moed zetten we met alle 
inwoners en ondernemers, de sportclubs, muziekverenigingen, de ambtenaren, de studenten, 
de carnavalisten en iedereen die Nijmegen een warm hart toedraagt de schouders eronder. 
Nijmegen heeft in haar rijke historie meerdere crises meegemaakt, van de pest tot de Tweede 
Wereldoorlog. Niets krijgt ons klein. We zullen er samen sterker uitkomen. 

In dit verkiezingsprogramma geeft de Nijmeegse VVD aan hoe we ten strijde trekken. Een 
betrouwbare gemeente zorgt voor een fijne buurt om in te wonen. Een veilige en goed 
bereikbare stad, met toegankelijk kwaliteitsonderwijs en passende, liefdevolle zorg. Ze 
stimuleert duurzaamheid en garandeert vrijheid en rechtvaardigheid. Vrijheid voor ieder 
individu om het leven zelf vorm te geven. Rechtvaardigheid om te voorkomen dat het ene 
individu een ander het leven lastig maakt. De Nijmeegse VVD is een partij van doeners. Geen 
politiek voor de bühne, want daar hebben Nijmegenaren niks aan.  

We willen de komende jaren samen met alle Nijmegenaren bouwen aan onze vrije Keizerstad.  

Maarten Bakker, lijsttrekker 
Sanne Buursink en Dennis Walraven, verkiezingsprogrammacommissie 
Willem Huberts, redactie & vormgeving.  
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 Ondernemers, werk en inkomen 

Nijmegen, stad van werkers en ondernemers  
De Nijmeegse VVD wil dat Nijmegenaren zoveel mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen en dat 
iedereen kans heeft op werk dat past bij de eigen capaciteiten. We willen ruimte voor initiatief. 
We willen voldoende kansen voor iedereen om een eigen inkomen te verdienen, zodat zij niet 
afhankelijk zijn van een uitkering. Wie werkt investeert in zichzelf en in de toekomst van onze 
stad. 

De afgelopen jaren is de Nijmeegse werkgelegenheid meer en meer geconcentreerd in de 
gezondheidszorg en het (hoger) onderwijs. Maar onze werkgelegenheidsgroei dreigt 
eenzijdig te worden, en daardoor afhankelijk van overheidsgeld dat uit Den Haag komt. De 
Nijmeegse VVD wil de komende jaren aandacht voor groei van werkgelegenheid in het 
bedrijfsleven. In het bijzonder verdienen praktisch geschoolde werknemers van onze stad 
meer aandacht.  

Ondernemers  

We zijn trots op onze Nijmeegse ondernemers. Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun 
bedrijf moeten runnen. Dat hoeft de gemeente hen niet te vertellen. Door ondernemers de 
ruimte te geven, stimuleert de gemeente hen het beste te doen op het gebied van innovatie 
en duurzaamheid.  

De Nijmeegse VVD wil: 

 dat ondernemers voor alle gemeentelijke vraagstukken bij één loket terecht kunnen. 
Dit loket verwijst niet slechts door, maar regelt zelf de zaken achter de gemeentelijke 
voordeur voor onze ondernemers;  

 dat de gemeente in beeld brengt wat (nieuwe) bedrijven, starters en ZZP’ers nodig 
hebben om zich in Nijmegen te vestigen, hoe zij de gemeente ervaren en wat zij nodig 
hebben om te groeien; 

 met de bezem door het oerwoud aan overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet 
handhaafbare regels gaan. Wat ons betreft wordt één wethouder verantwoordelijk 
voor de vermindering van regeldruk;  

 minder ingewikkelde vergunningsprocedures. We verlengen de geldigheidsduur van 
vergunningen waar dat kan; 

 maatwerk voor nieuwe concepten van circulaire bedrijven die nu nog te veel 
gehinderd worden door oude regelgeving; 

 de lokale lasten omlaag. In vergelijking met andere steden zijn deze veel te hoog. 
 betere bereikbaarheid;  
 meer geld naar het Ondernemersfonds, zodat ondernemers meer activiteiten en 

projecten kunnen organiseren om de stad aantrekkelijker te maken; 
 vrije winkeltijden. 

Alleen door structurele toewijding kunnen we nieuwe en diverse bedrijven en 
werkgelegenheid aantrekken. We willen hierin goed samenwerken met de regio. Nijmegen 
heeft wel, maar is geen eiland. Nieuwe bedrijven en werkgelegenheid in de regio hebben 
voordelen voor de stad.  
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De Nijmeegse VVD wil: 

 dat Nijmegen zich inzet voor een groter en meer divers aanbod van werkgelegenheid; 
 niet de regio, maar de gemeente Nijmegen regie laten voeren op het acquisitiebeleid; 
 een plan van aanpak voor het aantrekken van hoofdkantoren;  
 goede kantoorlocaties en bruisende horeca realiseren in de buurt van alle Nijmeegse 

treinstations.  

Nijmegen zet nu te veel in op enkel wonen in de buurt van stations. Het risico daarvan is dat 
we een slaapstad worden, waar mensen vertrekken om naar hun werk in andere steden gaan.  

Sociale zekerheid; van vangnet naar trampoline 
De Nijmeegse VVD staat voor een effectief sociaal vangnet. Wie hulp nodig heeft en tijdelijk 
of voor een langere periode niet (meer) in staat is (financieel) voor zichzelf te zorgen, kan op 
de Nijmeegse VVD rekenen. Want tegenspoed discrimineert niet; dat kan ons allemaal 
overkomen. Wel willen we altijd dat gezocht wordt naar wat wel mogelijk is. Zodat het vangnet 
een trampoline kan worden. 

De Nijmeegse VVD wil: 

 dat uitkeringsinstanties zoeken naar de kansen en mogelijkheden van mensen. Hierbij 
moet ook gekeken worden naar mogelijke combinaties van werken en een 
aanvullende uitkering; 

 de armoedeval bestrijden: werken moet lonen; 
 voorkomen dat mensen in de schulden raken en, als ze er toch in zitten, hen helpen 

om eruit te komen; 
 dat het werkbedrijf inzet op vraaggerichte omscholing; 
 vrijwilligerswerk, werkervaring opdoen en leer-werkcombinaties aanmoedigen, zonder 

dat we mensen korten op hun uitkering. 

Het is belangrijk dat we zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgaan, zodat het daar terecht 
komt waar het echt nodig is. De Nijmeegse VVD wil dat we inwoners goed voorlichten over 
hun rechten en plichten om te voorkomen dat ze onbedoeld frauderen. Vanzelfsprekend 
willen we dat signalen van fraude met gemeenschapsgeld onderzocht en zo nodig aangepakt 
worden. Daarbij is het belangrijk dat er zicht is op hoe dit gebeurt en dat er duidelijke richtlijnen 
en regels zijn over hoe de overheid deze taak uitvoert. Tandenborstels tellen om 
uitkeringsfraude op te sporen is niet meer van deze tijd.  
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 Bereikbaarheid & parkeren 

Nijmegen, bereikbare stad  
De bereikbaarheid van Nijmegen neemt steeds verder af. Files zijn aan de orde van de dag. 
De Nijmeegse VVD vindt dat Nijmegen beter bereikbaar moet zijn. Op alle manieren: te voet, 
met de fiets, met het OV en zeker ook met de auto. Verkeersveiligheid en doorstroming moet 
daarbij centraal staan. Op welke manier je jezelf verplaatst, is ieders eigen keuze.  

Voor de fiets, het OV en voor voetgangers zijn de zaken goed geregeld in Nijmegen. Maar 
voor de auto en vrachtverkeer is de bereikbaarheid van en binnen Nijmegen slecht. In de 
toekomst wordt dit alleen maar erger. Dat komt door het versmallen van wegen enerzijds en 
de groei van de stad anderzijds. Stilstaand verkeer en files zijn niet alleen vervelend. Ze zijn 
ook slecht voor de luchtkwaliteit en het leef-en vestigingsklimaat van Nijmegen.  

Wij willen dat het verkeer daar rijdt waar het echt moet zijn. Bewoners en bezoekers hebben 
zelf verantwoordelijkheid om te kiezen voor het meest passende vervoer voor hun activiteit. 
De gemeente moet goede en goedkope alternatieven voor de auto, zoals deelmobiliteit, 
faciliteren. Tegelijkertijd zorgen we voor voldoende ruimte op de wegen voor mensen die 
afhankelijk zijn van de auto. Voor hun werk, hun bedrijf of omdat zij minder goed ter been zijn. 
De komende vier jaar maken we een inhaalslag voor autobereikbaarheid. 

Hoofdwegen 
Het hoofdwegennet is in de afgelopen jaren verder en verder afgeknepen. Daardoor zijn er 
meer files en zien we dat het verkeer andere routes zoekt. Sluipverkeer en overlast in 
woonwijken neemt toe. De Nijmeegse VVD wil dat dit afknijpbeleid ophoudt.  

De Nijmeegse VVD wil: 

 investeren in wegcapaciteit en betere op- en afritten; 
 meer fiets- en voetgangerstunnels en -bruggen om kruisend verkeer te verminderen; 
 de maximum snelheid verhogen van 50 naar 70 wanneer dit de doorstroom en de 

luchtkwaliteit verbetert; 
 verkeerslichten zo afstellen dat de doorstroom verbetert, bijvoorbeeld met groene 

golven. 

We vergroten de wegcapaciteit op lokale ontsluitingswegen zoals de Graafseweg als dit de 
files in de stad vermindert. We kijken ook naar de toekomst. Als Nijmegen 10.000 woningen 
gaat bouwen, gaan we er niet vanuit dat al die mensen zichzelf altijd allemaal op de fiets 
verplaatsen.  

Parkeren 
Parkeren is voor veel inwoners en bedrijven een zeer belangrijk onderwerp. De Nijmeegse 
VVD wil voldoende parkeergelegenheid voor bewoners nabij hun huis. Het is onwenselijk dat 
er geen parkeerruimte meer georganiseerd wordt voor bewoners van nieuwe woningen in 
het centrum. Niet iedereen heeft de luxe om op de fiets naar het werk te gaan. Het invoeren 
van betaald parkeren in een steeds groter wordend gebied verplaatst het probleem. Er zijn 
gewoonweg te weinig parkeerplaatsen.  
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De Nijmeegse VVD wil: 

 slimmer gebruik maken van parkeergarages en parkeerterreinen, bijvoorbeeld met 
avond- en weekendvergunningen voor bewoners en hun bezoek; 

 geen betaald parkeren in woonwijken, maar een blauwe zone met maximale 
parkeerduur. Bewoners en hun bezoek parkeren gratis. Uiteraard combineren we dit 
met strenge handhaving; 

 goede transferia met snelle OV- en fietsverbindingen aan de rand van de stad; 
 goed vindbare en betaalbare parkeerplaatsen bij alle Nijmeegse treinstations; 
 goede en veilige parkeerplekken als overnachtingsoptie voor vrachtverkeer aan de 

rand van de stad.  

Regionaal wegennet 
De komende jaren komen er in de stad 10.000 woningen bij, waarvan de bewoners gaan 
zorgen voor extra verkeersbewegingen. Gezien de kwetsbare binnenstedelijke infrastructuur 
moet het wegennet rondom Nijmegen optimaal zijn. Nijmegen moet zich maximaal inzetten 
om een betere verbinding met Duitsland te bewerkstelligen. 

De Nijmeegse VVD wil: 

 zo snel mogelijk een verbeterde ontsluiting richting Duitsland, bijvoorbeeld via het 
voormalig spoorlijntraject Nijmegen-Kleve; 

 de A73 en A15 zo snel mogelijk doortrekken; 
 de A12 zo snel mogelijk verbreden. 

Fiets 
Het fietsnetwerk is goed op orde, maar er zijn een aantal gevaarlijke punten in de stad. Door 
onduidelijkheid ontstaan gevaarlijke situaties tussen fietsers, wandelaars en gemotoriseerd 
verkeer. Bijvoorbeeld rondom het station, het ROC en bij het snelfietspad in Lent. De 
Nijmeegse VVD wil dat voor deze en andere gevaarlijke locaties veilige oplossingen komen 
die de doorstroom niet verder hinderen. 

Openbaar vervoer 
Het is belangrijk dat het openbaar vervoer van hoge kwaliteit is met een goede verbinding 
tussen stad en regio. Daarin ziet de Nijmeegse VVD de voordelen van innovatieve vormen van 
openbaar vervoer, zoals snelbussen, mobility as a service en deelscooters. Bij de inrichting en 
aanbesteding van het openbaar vervoer kiezen we voor een uitbreiding van het Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer. Deze zogeheten HOV-lijnen hebben een hogere intensiteit op de 
belangrijke verbindingen in de stad (bijvoorbeeld van station naar ziekenhuis of naar wijken 
als Dukenburg, Lindenholt en Nijmegen-Noord), aangevuld met vraaggestuurd OV. Voor 
minder mobiele inwoners moeten deur-tot-deur opties mogelijk zijn, tot het overstappen 
optimaal is geregeld en zij dit onafhankelijk voor elkaar kunnen krijgen.  
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 Wonen & veiligheid 

Nijmegen, prettig wonen in veilige wijken 
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. De Nijmeegse VVD wil meer 
mogelijkheden om je huis aan te passen of om door te stromen naar een volgende woning.  
 
Er is in Nijmegen een ernstig tekort aan woningen. (Toekomstige) Nijmegenaren die op zoek 
zijn naar een huis en vooral studenten en starters op de woningmarkt voelen hiervan de pijn. 
Nijmegen heeft een enorme opgave voor de toekomst; bouwen, bouwen, bouwen. Regionaal 
heeft Nijmegen afspraken gemaakt en de komende jaren voegen we 10.000 woningen toe 
aan de stad. Maar daarmee zijn we er nog niet. Om dit te realiseren moeten we snelle, maar 
zorgvuldige keuzes maken.  

De realiteit is hierbij dat de ruimte schaars is en dat we ook met elkaar vele andere functies in 
de stad ruimte willen geven. Nieuwe wijken moeten ook voldoende groen en leefbaar zijn. 
Daarom is het onvermijdelijk dat Nijmegen meer de hoogte in gaat. Daarbij willen we dat 
Nijmegen aan de slag gaat met duurzame woonvormen zoals gestapelde eengezinswoningen 
en groenvoorzieningen op en aan hoogbouw.  

De Nijmeegse VVD wil: 

 de doorstroom naar woningen die passen bij de behoefte of wensen van inwoners 
stimuleren;  

 dat er bij nieuwbouw rekening wordt gehouden met (toekomstige) (zorg)behoefte; 
 functiemenging waar dit mogelijk is bij toekomstige bouwprojecten, zonder dat 

bewoners moeten gaan wonen op plekken waar zij last gaan ondervinden van 
industrie;  

 de woningnood bestrijden door het tempo te verhogen waarmee we bouwen in 
Nijmegen-Noord; daar is voldoende ruimte en kan extra ruimte aangekocht worden;  

 het verder bebouwen van bestaande woonlocaties, zonder dat dit ten koste gaat van 
parken of groen.  

De Nijmeegse VVD wil extra inzetten op starterswoningen. Er worden op dit moment alleen 
sociale huurwoningen en dure koopwoningen en appartementen gebouwd. Op deze manier 
krijgen de starters en de middenklasse geen kans in Nijmegen. We willen dat er huizen te 
koop zijn in alle soorten, maten en segmenten. De starterswoning bestaat niet meer en 
daardoor zitten jonge werkenden veel te lang vast op studentenkamers. Zij krijgen geen 
enkele kans op de woningmarkt. De verkoop van sociale huurwoningen aan de bewoners van 
deze woningen is hierbij een deel van de oplossing. Dit geeft woningcorporaties weer meer 
ruimte om woningen te bouwen voor mensen die al lang op de wachtlijst staan. 

Wijken 
De Nijmeegse VVD is trots op de Nijmeegse buurten en wijken. Zij zijn het fundament van onze 
stad. Nijmegenaren zijn over het algemeen erg tevreden over hun woon-en leefklimaat. Dat 
moeten we vasthouden. De communicatie tussen gemeente en bewoners is hierbij erg 
belangrijk. We willen kortere lijntjes, in plaats van een gemeente die meer op afstand staat. 
We bestrijden sluipverkeer en parkeeroverlast. 
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De Nijmeegse VVD wil: 

 initiatieven vanuit de wijken tegen overlast, zwerfafval, hangjeugd en criminaliteit 
ondersteunen met geld en middelen;  

 in alle wijken voldoende voorzieningen voor alle leeftijden (supermarkten, 
gezondheidscentra, sport- en speellocaties en ontmoetingsplekken zoals wijkcentra); 

 groenere wijken. We voegen groen toe op plekken waar dat kan. Zo worden onnodig 
versteende ruimtes aangepakt en komt er meer groen in plaats van stenen; 

 in elke wijk een wijkmanager. 

Veiligheid & leefbaarheid 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze stad en ons thuis. Zonder veiligheid geen 
vrijheid. De Nijmeegse VVD wil dat iedereen in Nijmegen veilig kan wonen, verblijven, werken 
en ondernemen. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Niemand wordt als boef 
geboren. We willen dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans 
tussen preventie en (hard) aanpakken. We willen dan ook dat er nauw wordt samengewerkt 
tussen scholen, politie, wijkagenten, handhaving, gemeente, jongerenwerkers en ouders. 
Ondermijnende criminaliteit en witwaspraktijken worden aangepakt. Preventieve projecten 
die overlast en schooluitval vanuit de wijken aanpakken worden gesteund, bijvoorbeeld met 
geld en/of het beschikbaar stellen van ruimte. Het programma Futsal Chabbab dat onder 
andere in Dukenburg, Waterkwartier en Lindenholt draait is hiervan een mooi voorbeeld.  

De Nijmeegse VVD wil: 

 cameratoezicht in het centrum en op plekken waar vaak overlast vastgesteld of 
ervaren wordt; 

 meer toezichthouders en handhavers; 
 handhaven op overlast op de Waalstrandjes, de kades en de oevers, in plaats van 

deze te sluiten; 
 gebruik maken van data-analyse om ondermijnende criminaliteit op te sporen en aan 

te pakken. 

Huiselijk geweld en kindermishandeling worden niet getolereerd en verdienen de hoogste 
prioriteit. Waar indicaties zijn van kindermishandeling of mishandeling van huisdieren, moet dit 
herkend worden door hulpinstanties. Hulp moet direct beschikbaar zijn. 

De Nijmeegse VVD wil dat samen met de regiogemeenten gezocht wordt naar een locatie 
voor Skaeve Huse. Dit geldt ook voor soortgelijke initiatieven. Hierbij geldt altijd de harde 
voorwaarde dat er een veiligheidsplan wordt opgesteld in samenwerking met de buurt, de 
ondernemers, de zorgaanbieders en de veiligheidsdiensten. 

Vrijheid & diversiteit 

Vrijheid, diversiteit en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in Nijmegen. Daar zijn 
we trots op en daar staan we voor. We maken geen onderscheid tussen afkomst, religie, 
seksualiteit of gender en bieden een veilig thuis voor de LHBTIQ+-gemeenschap. De 
Nijmeegse VVD wil organisaties of individuen die zich schuldig maken aan discriminatie, 
intolerantie en/of geweld keihard aanpakken. De gemeente werkt niet samen met instanties 
die zich schuldig maken aan discriminatie. (Financiële) steun wordt dan direct en volledig 
gestopt. Veel vooroordelen komen voort uit onwetendheid, daarom vinden we het belangrijk 
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dat er voorlichting wordt gegeven over diversiteit op scholen en tijdens de inburgering. Dit 
weigeren is onacceptabel. 

Afval & gladheid 
We wonen graag in een schone, leefbare wijk. We vinden het normaal dat mensen zelf een 
bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat.  
Hoewel de DAR fantastisch werk levert zorgt het ophaalrooster ervoor dat er altijd wel ergens 
in Nijmegen grote hoeveelheden afval op straat klaar ligt om opgehaald te worden. Dit brengt 
het risico met zich mee dat het afval gaat zwerven of dat het thuis (te) lang bewaard moet 
worden. 

De Nijmeegse VVD wil:  

 meer prullenbakken op plekken waar afval wordt achtergelaten, zo voorkomen we 
zwerfvuil;  

 dat het restafval wekelijks wordt opgehaald;  
 strenge handhaving bij afvaldumping; 
 bij het aanleggen van nieuwe rioolstelsels het regenwater scheiden van het 

huishoudelijk afvalwater. We stimuleren het gebruik van minder water en staan positief 
tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water; 

 meer groen in tuinen stimuleren. Dit is de goedkoopste oplossing om wateroverlast 
tegen te gaan; 

 bij gladheid ook in de wijken strooien en sneeuwruimen, zodat mensen veilig de straat 
op kunnen.  
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 Natuur, klimaat & duurzaamheid  

Nijmegen, groene en duurzame stad 
Voor de Nijmeegse VVD zijn natuur, klimaat en duurzaamheid belangrijke thema’s. Voor nu en 
voor de toekomst. Het groen in en om de stad maakt Nijmegen en prachtige stad om te 
wonen, werken en recreëren. Dat koesteren we. Voldoende groen is niet alleen prettig om te 
zien en te beleven, het biedt ook speelmogelijkheden voor kinderen en tegenwicht aan de 
hittestress van de stedelijke woonomgeving.  

De Nijmeegse VVD wil: 

 minder stenen en asfalt waar mogelijk. Water en groen verhogen woongenot en 
verminderen hittestress; 

 initiatieven voor straatperkjes op stoepen ondersteunen en aanmoedigen; 
 meer groen in de stad, ook aan gevels en op daken. Zeker bij nieuwbouw; 
 bewoners en bedrijven stimuleren in het vergroenen van hun daken, bijvoorbeeld door 

ze een OZB-korting te geven per aangelegde vierkante meter groen. 

Natuurgebieden & parken 

We zijn blij met natuurgebieden zoals Veur-Lent, de Waalstrandjes en al onze andere parken. 
Deze plekken houden we veilig, schoon en fris. We controleren streng op overlast en 
handhaven waar nodig. De mens is te gast in de natuur.  

De Nijmeegse VVD wil: 

 grote prullenbakken en papieren tasjes bij de ingang van natuurgebieden en parken, 
zodat iedereen afval netjes kan opruimen; 

 meer handhaving op overlast en asociaal gedrag: we vergroten de 
handhavingscapaciteit en gaan meer en beter samenwerken met terreinbeheerders 
zoals Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. 

Energie & duurzaamheid 

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water en verantwoordelijk om 
te gaan met het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. 
Klimaatverandering en luchtkwaliteit vragen om een verandering in onze energievoorziening. 
Inwoners worden geholpen en gestimuleerd de overstap naar duurzame energie te maken. 
Bijvoorbeeld door korting op de OZB. Bij nieuwbouw is energieneutraliteit het uitgangspunt en 
voor bestaande bouw stimuleren we dit. 

De Nijmeegse VVD wil; 

 de gebouwen van de gemeente isoleren en voorzien van zonnepanelen; 
 nieuwbouw energieneutraal bouwen en waar mogelijk voorzien van energie door 

middel van zonnepanelen en andere duurzame alternatieven; 
 geen gemeentelijk warmteproductie- of distributiebedrijf. In regionaal verband kan de 

gemeente wel een rol hebben in de infrastructuur; 
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 dat bedrijven en industrie die werken naar de principes van circulariteit worden 
geholpen. Waar nodig geven we ruimte aan pilots en vergunningsuitzonderingen.  



 

 

18 

 



 

 

19 

 Zorg & welzijn  

Nijmegen, zorgzame en rechtvaardige stad  

Een gezonde levensstijl verkleint de kans dat je aangewezen wordt op de zorg. Daarom wil 
de Nijmeegse VVD voorlichting over gezondheid en de voordelen van het maken van gezonde 
keuzes, te beginnen bij de jongste Nijmegenaren. Het project Gezonde basisschool van de 
Toekomst laat goede resultaten zien en Nijmegen moet zich bij dit initiatief aansluiten. 
Daarnaast willen we dat elke basisschool een moestuin kan en mag aanleggen zodat kinderen 
op een speelse manier met gezonde voeding in aanraking komen.  

Hoe goed we voorlichting en preventie ook vormgeven; vroeg of laat krijgen we allemaal met 
zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg waarin onze inwoners centraal 
staan. Hulp moet zo dicht mogelijk bij huis worden georganiseerd. Hierdoor vraagt het weinig 
aanpassing aan het dagelijks leven en kun je in je eigen buurt goed oud worden.  

Veel inwoners zijn aangewezen op mantelzorgers. We zijn trots 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 zij overbelast raken, 
bijvoorbeeld door het faciliteren van ontzorgmomenten zoals een logeervoorziening 
(respijtzorg). Daarnaast is het belangrijk om een centrale plek in te richten waar mantelzorgers 
terecht kunnen voor vragen en informatie. De gemeente geeft een ‘mantelzorgcompliment’ 
om hen tegemoet te komen. Daarnaast is speciale aandacht nodig voor jeugdige 
mantelzorgers. 

De Nijmeegse VVD wil: 

 het mogelijk maken om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen. De oprichting 
van de brede basisteams voorziet in deze behoefte. Als zwaardere hulp noodzakelijk 
is, worden Nijmegenaren daarbij goed op weg geholpen; 

 zorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en beschikbaar houden. Hiervoor moet 
goed worden gekeken welke zorg passend is. Niet elke zorgvraag vraagt ook om een 
zorgoplossing. Soms spelen er andere zaken. Goede indicatiestelling is essentieel; 

 inwoners zoveel als mogelijk zelf de regie laten voeren over de hulp die ze krijgen, 
waarbij we de bureaucratie beperken; 

 dat wijk- en buurthuizen voorzieningen zijn waar onze inwoners elkaar kunnen 
ontmoeten en steunen. Daarmee zijn zij ook een belangrijk onderdeel van de 
collectieve voorzieningen op het gebied van welzijnszorg en een instrument tegen 
eenzaamheid. 

Ook voor zorg geldt dat elke overheidseuro maar één keer uitgegeven kan worden. Om de 
zorg beschikbaar te houden voor iedereen is controle op de rechtmatigheid en doelmatigheid 
van de geleverde zorg nodig. De Nijmeegse VVD wil dat de gemeente hiervoor een 
toezichtstrategie maakt en samenwerking zoekt met bestaande initiatieven zoals het 
informatieknooppunt Zorgfraude. Daarnaast willen we dat er goede controle is en op maat 
hulp wordt geboden aan iedereen die er niet uitkomt. Op deze manier valt niemand buiten de 
boot en vindt er geen onbedoelde fraude plaats. Echte fraude pakken we aan. 
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Jeugdzorg 

In onze stad zijn ouders verantwoordelijk voor het opvoeden en het begeleiden van hun 
kinderen naar volwassenheid. We helpen daarbij door kinderen op een veilige manier te laten 
opgroeien en hun talenten te laten ontwikkelen. Wanneer dat niet vanzelf gaat en jeugdzorg 
nodig is, bieden we hulp. We willen escalatie voorkomen. Hierbij is een scherpe afbakening 
van wat we scharen onder jeugdzorg en indicatiestelling van essentieel belang. Nog te vaak 
krijgen kinderen en jongeren jeugdzorg voor zaken die horen bij het leren en het opgroeien. 
Het geld dat bestemd is voor jeugdzorg moet uitsluitend besteed worden aan jeugdzorg. Bij 
het inzetten van ondersteuning of jeugdzorg moet ook goed gekeken worden naar de 
gezinssituatie. Hiervoor ligt een belangrijke taak bij de GGD, scholen en de brede basisteams.  

De wachtlijsten in de zorg moeten korter. Acute hulp bij huiselijk geweld en 
kindermishandeling moet altijd beschikbaar zijn. Als we met onorthodoxe maatregelen een 
doorbraak voor elkaar kunnen krijgen, doen we dat. Als het niet langer mogelijk is voor 
kinderen om thuis te wonen is goede pleegzorg nodig tot de situatie thuis het weer toestaat 
om naar huis te gaan. In Nijmegen zijn er veel pleegouders die hier op een fantastische manier 
een bijdrage aan leveren. Obstakels die worden ervaren bij het leveren van pleegzorg moeten 
worden weggenomen. Daarnaast wil de Nijmeegse VVD de komende jaren specifiek 
aandacht voor plekken in de crisispleegzorg.  

Levensloop 

In Nijmegen kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven. Ouderen in 
Nijmegen moeten zich prettig en veilig voelen in hun eigen omgeving. De allerbeste 
ouderenzorg op maat vinden we vanzelfsprekend. We moeten voorkomen dat ouderen 
onnodig moeten verhuizen uit hun vertrouwde omgeving. Als het moment komt dat je vader, 
moeder of jijzelf naar een verpleeghuis moet verhuizen, dan is dat al moeilijk genoeg. De 
meeste mensen kijken er erg tegenop om niet meer in hun eigen huis en vertrouwde 
omgeving te wonen. En als kind of kleinkind deel je in dat verdriet. Het laatste wat je daarbij 
kunt gebruiken, zijn verhalen over slechte zorg zoals plascontracten en het ontbreken van 
warme maaltijden in het weekend. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen 
goed te begrijpen en daarom vindt de Nijmeegse VVD het van belang dat de gemeente de 
mogelijkheid biedt voor onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die 
je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. 

De Nijmeegse VVD wil:		

 dat de oudere centraal staat. We willen dat zij kunnen kiezen voor het verpleeghuis 
waar ze zich het meest thuis voelen. Daarom moet het geld de bewoner volgen en niet 
andersom. De zorg moet worden ingekocht op basis van de vraag. Dat geeft 
bestuurders een extra stimulans om ervoor te zorgen dat de zorg in hun instelling goed 
is; 

 overleg met ouderen, maatschappelijke organisaties en de gemeente dat resulteert in 
een vitaal en duurzaam ouderenbeleid waarbij men elkaar gevraagd en ongevraagd 
advies kan geven;  

 Nijmegenaren die hun hele leven hard hebben gespaard niet bestraffen met een extra 
hoge eigen bijdrage.   
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 Onderwijs  

Nijmegen, stad om te leren  
Onderwijs moet een centrale rol spelen in het leven van kinderen en jongvolwassenen. 
Kinderen moeten met plezier naar school kunnen en zich er veilig voelen. Een goede opleiding 
zorgt dat je als volwassene voor jezelf en je gezin kunt zorgen en een bijdrage aan de 
samenleving kunt leveren. Op school leren we onze normen en waarden en hoe we in 
Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Dat is belangrijk 
voor de samenleving. Ouders van kinderen met de basisschoolleeftijd moeten zelf kunnen 
kiezen naar welke school zij hun kind willen laten gaan. Het is aan de scholeån zelf om beleid 
te voeren op het toelaten van leerlingen. 

De Nijmeegse VVD wil: 

 dat ouders vrije schoolkeuze hebben en dat scholen zelf beleid voeren op het toelaten 
van leerlingen; 

 vroegtijdig schoolverlaten voorkomen; 
 initiatieven uit wijken stimuleren en ondersteunen die bijdragen aan gelijke kansen voor 

alle kinderen en jongvolwassenen. 

Studentenstad 

Nijmegen is een echte studentenstad en dat koesteren we. Er is een fantastisch aanbod aan 
vervolgonderwijs en studies. De Nijmeegse VVD wil dat elke student, of je nu studeert aan het 
ROC of aan de universiteit, zich thuis voelt in Nijmegen. De stad moet voldoende 
studentenkamers hebben en een prettige plek zijn om door te leren. De Nijmeegse VVD ziet 
graag dat de Nijmeegse studenten voor stageplekken en werk niet de stad hoeven te verlaten, 
zodat hun talenten voor Nijmegen bewaard blijven. 

De Nijmeegse VVD wil: 

 meer studentenwoningen en doorstroommogelijkheden in kamers en 
starterswoningen; 

 meer passende stageplekken in Nijmegen, daarvoor hebben we bedrijven in alle 
sectoren nodig in onze stad; 

 vrije sluitingstijden voor de horeca behouden. 

Inburgering 

Nijmegen is een veilige haven voor wie dat nodig heeft. We verwachten dat nieuwe 
Nijmegenaren meedoen en op een positieve manier bijdragen aan de samenleving. Je bent 
niet direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht anders is dan waar je vandaan komt. We 
hebben oog en oor voor mogelijk opgelopen trauma’s. Nederlandse waarden en vrijheden 
mogen echter niet onder druk komen te staan. Door de Nederlandse taal te leren en je te 
verdiepen in de Nederlandse normen en waarden wordt dit versneld. Daarbij bieden we goede 
begeleiding, ook richting werk. Jonge kinderen van ouders die inburgeren worden 
gestimuleerd naar een peuterspeelzaal te gaan. We betrekken ouders bij taalonderwijs voor 
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jonge kinderen. Bij de inburgering besteden we ruime aandacht aan onderwerpen als 
zelfbeschikking, gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTIQ+-rechten en de vrijheid van 
godsdienst. Voor haatpredikers is er in Nijmegen geen plaats. De gemeente neemt een 
proactieve houding aan bij het voorkomen van haat zaaien en oproepen om onze waarden 
en vrijheden te negeren.  
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 Cultuurhistorie, cultuur & binnenstad 

Nijmegen, stad om je vrije tijd door te brengen  

Nijmegen is de oudste stad van Nederland. De Romeinen, de Vrede van Nijmegen, de Tweede 
Wereldoorlog, de universiteit en de verenigingen van onze stad zijn sterk verweven in onze 
identiteit.	Op de fundamenten van onze historie geven we ruimte aan de verdere culturele 
ontplooiing van onze stad. Volkscultuur als de Vierdaagse, carnaval en de kermis doen niet 
onder voor cultuureducatie en musea: de Nijmeegse VVD is er voor zowel het dweilorkest als 
het symfonieorkest. De Nijmeegse cultuur is voor iedereen.  

Cultuurhistorie 

Geschiedenis bepaalt wie je bent. De Nijmeegse VVD is trots op onze stad en onze historie 
en draagt dat graag uit. We willen dat het verhaal van de oudste stad van Nederland meer 
verteld en meer uitgedragen wordt. 

De Nijmeegse VVD wil:	 

 waardering voor en, waar nodig, hulp bij activiteiten en gebruiken die de Nijmeegse cultuur 
en cultuurhistorie uitdragen; 

 bodemvondsten en hun verhalen laten zien in de openbare ruimte, het liefst op de locatie 
waar ze gevonden zijn; 

 historisch waardevolle gebouwen zoals de St. Stevenskerk en Nijmeegse gebruiken zoals 
het Nijmeegse dialect en de Vierdaagse behouden en beschermen; 

 dat cultuur van alle Nijmegenaren is en geen voorrecht van een kleine groep mensen en 
een specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd 
worden. Een betere balans in financiële ondersteuning van volkscultuur en grote culturele 
instellingen is hiervoor noodzakelijk. 

Culturele sector 

Om de beste versie van jezelf te kunnen worden moet je geest geprikkeld worden en moet je 
je talenten kunnen ontplooien. De gemeente speelt hierin een cruciale rol: volgens de 
Nijmeegse VVD moet iedere Nijmegenaar de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. 
Cultuureducatie en zelfontplooiing krijgt bij ons prioriteit boven het in stand houden van 
meerdere grote culturele instellingen. Met grote instellingen worden duidelijke 
prestatieafspraken gemaakt. Wanneer niet aan deze afspraken voldaan wordt, beïnvloedt dit 
de subsidie(relatie). 

De Nijmeegse VVD wil: 

 focus boven variëteit bij grote instellingen. Liever één echt gerenommeerde instelling dan 
vijf voldoende instellingen; 

 dat culturele organisaties bij een subsidieaanvraag ook laten zien hoe ze eigen inkomsten 
verwerven; 

 cultureel ondernemerschap en voldoende ateliers ondersteunen. We geven subsidie als 
vliegwiel in opmaat naar een zichzelf bedruipende organisatie; 

 heldere prestatieafspraken bij exploitatiesubsidies voor grote culturele instellingen; 
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 dat bij kleinschalige evenementen passende laagdrempelige veiligheidseisen komen 
kijken; 

 geen extra poppodium in Nijmegen. 

Binnenstad 

De binnenstad is een belevingsplek. Om te winkelen, te ontmoeten, te wandelen en te 
ontspannen. Tegelijkertijd is het een woonwijk waar veel Nijmegenaren hun thuis hebben. Hoe 
beter de binnenstad kan functioneren en hoe breder het aanbod van winkels, activiteiten en 
horeca is, hoe fijner het voor bezoekers is om in de binnenstad te zijn en een deel van hun 
vrije tijd door te brengen. En dat is weer goed voor de werkgelegenheid. Dit moet samengaan 
met een fijn woonklimaat. 

Waar mensen samenkomen moeten de zaken ook goed geregeld zijn. Voor de ondernemers 
die hun bijdrage leveren aan de kwaliteit van de binnenstad en de werkgelegenheid, voor de 
bezoekers die naar het centrum komen en voor de bewoners. De gemeente is marktmeester 
van de binnenstad. Zij ondersteunt en stimuleert nieuwe initiatieven, neemt blokkades weg en 
bepaalt welke activiteiten er plaatsvinden en hoe deze zich tot elkaar verhouden. 

De Nijmeegse VVD wil: 

 één loket voor de binnenstad waar bewoners en ondernemers zich tot kunnen richten; 
 het autoluwe gebied rondom het centrum uitbreiden, bijvoorbeeld met fietsstraten; 
 voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en hun bezoekers, eventueel in een 

nieuwe parkeergarage in of nabij het centrum; 
 meer en voldoende gespreide fietsenstallingen en strenge handhaving op 

wildgeparkeerde fietsen. 

Als gevolg van digitalisering neemt de vraag naar fysieke winkelruimte af. Leegstaande 
winkelpanden zijn niet goed voor de aantrekkelijkheid van de stad. De Nijmeegse VVD wil dat 
er in co-creatie met de ondernemers en bewoners een duidelijke visie komt op de binnenstad 
van de toekomst, waarbij er ruimte komt voor een slimmere, toekomstbestendige indeling. 
Hierdoor kan er ook meer ruimte voor wonen worden gemaakt.	 

Citymarketing 

Onze citymarketing moet Nijmegen internationaal, nationaal en regionaal nog meer op de 
kaart zetten. We willen dat Nijmegen meer bekendheid geniet als oudste stad van Nederland 
en dat dit beter in onze uitingen en het straatbeeld is terug te vinden. 

Hiernaast wil de Nijmeegse VVD meer aandacht schenken aan de innovatiekracht van 
Nijmegen. Voor de	innovatieve bedrijvigheid, de kennisinstituten, het onderzoek en de 
uitvindingen. Zodat Nijmegen niet alleen een stad is die zich positioneert op een rijk verleden 
maar nadrukkelijk ook een stad is die de toekomst in zich heeft. We houden op met dure 
onzinprojecten zoals Green Capital.		 	
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 Sport 

Nijmegen, actieve stad 
Sport verbindt en geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we 
bovendien voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze 
samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport 
voor iedereen toegankelijk is. Daarom vindt de Nijmeegse VVD het belangrijk om samen te 
werken met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere 
inwoner, van jong tot oud, met of zonder beperking, kan sporten. Wie dat niet kan betalen 
helpen we. Wel verwachten we een eigen bijdrage.  

De Nijmeegse VVD wil: 

 bij de inrichting van wijken rekening houden met de aanleg van sport- en 
spelvoorzieningen voor kinderen en volwassen. Aanvullend willen we extra speeltuintjes, 
Cruyff courts, trapveldjes en buitengyms op locaties waar dat mogelijk is; 

 investeren in bestaande en nieuwe sportaccommodaties en zwembaden; 
 topsport, talent en evenementen stimuleren en ondersteunen; ook nieuwe vormen van 

sport zoals de e-sport.   



 

 

29 

 



 

 

30 

 Bestuur, middelen & regio 

Nijmegen, dienstbare en moderne stad 

Het gemeentebestuur staat in dienst van de inwoners en de ondernemers van Nijmegen. De 
Nijmeegse VVD is voorstander van een kleine, betrouwbare, transparante en voor iedereen 
toegankelijke overheid. Zowel persoonlijk als digitaal. Regels zijn belangrijk, maar vastgeroeste 
bureaucratie is achterhaald. Handhaving, controle en toezicht moet volgens de regels 
toegepast worden en de gemeente moet hier transparant in zijn. De Nijmeegse VVD is tegen 
onnodige, geldverslindende referenda.  

Regionale samenwerking is essentieel. Zowel met onze omliggende gemeenten als met onze 
buren in Duitsland. Veel zaken waar we ons mee bezighouden en die onze inwoners en 
bedrijven raken houden niet op bij de gemeentegrens of de landsgrens. Zaken als 
woningbouw, bereikbaarheid, economische vraagstukken, duurzaamheid en lobbyen vragen 
om sterke regionale samenwerking. De Economic Board, Oost NV, de Groene Metropool regio 
en de Euregionale samenwerking zijn hier stevige voorbeelden van. Hiervan zien we de 
noodzaak wanneer duidelijk is dat dit voor Nijmegen voordeel oplevert.  

Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt opgebracht 
door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. Gemeenten 
krijgen steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan in alle gemeenten onder druk. 
Daarom is het belangrijk dat de gemeente Nijmegen helder en transparant verantwoording 
aflegt over de besteding van belastinggeld.  

De Nijmeegse VVD wil: 

 inkomsten en uitgaven structureel in balans hebben en transparant verantwoorden. 
Bewoners en ondernemers krijgen eenvoudige inzage waar geld aan is besteed en 
wat het bereikte effect is; 

 structurele uitgaven dekken met structurele middelen. Incidentele meevallers mogen 
niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven; 

 de lokale heffingen, zoals de OZB, de toeristenbelasting en de rioolheffing omlaag. 
Nijmegen behoort tot de duurste gemeenten van Nederland. Een gemeente hoort 
geen inkomenspolitiek te bedrijven; 

 minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat deze na invoering 
het eeuwige leven lijken te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij 
iedere nieuwe regel vast te leggen in een horizonbepaling hoe lang deze geldig is;  

 de hondenbelasting afschaffen. Nijmegen is een van de laatste steden waar je nog 
betaalt voor je trouwe viervoeter. 

 


