
1

WERKEN.ZORGEN.LEREN.WONEN.TOEKOMST VAN NIJMEGEN

Zeker zijn 
van een 

goed leven 
in een 

zorgzame stad



2

 

Aan dit verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2018 - 2022 schreven mee: 

Dolly, Jan, Sardha, Hennie, Sandra, Paul, Ammar, Marinka, Rinus, Gerrit en Ben. Ricky, 

René, Ron, Wim, Wim, Wim, Nini, Marlous, Laurian, Henk, Hannah, Gert, Joke, Moniek, 

Henk, Joke, Nicola en Mea. Sander, Peter, Theo, Sam, Charlotte, Wim en Simon. David, 

Jeannine, Thijs, Jac, Bep en Wilco. Peter, Marc, Chatalyn, Esther, Henk en Hans. Giselle, 
Jop, Claire en Rosa. Gert, Marlies en Hermine. Frits en Rutger. 



3

Voorwoord

Nijmegen is zó mooi. En dat willen we zo houden.

Maar er zijn ook zaken die beter moeten en beter kunnen. Want Nijmegen is niet 
voor alle Nijmegenaren even mooi. Er zijn nog heel wat mensen met problemen 
op het gebied van werk, wonen, financiën, zorg of onderwijs. Daar wil PvdA 
Nijmegen iets aan doen, zodat iedereen zeker is van een goed leven in deze 
stad.

Veel Nijmegenaren zijn ondernemend en actief. Zij leveren een bijdrage aan de 
Nijmeegse samenleving. PvdA Nijmegen vindt het belangrijk dat deze mensen 
de ruimte en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
Nijmegenaren die problemen hebben, kunnen vaak zelf een oplossing vinden, al 
dan niet met hulp van familie, vrienden of buren. Maar er zijn ook mensen die dat 
niet zelfstandig kunnen. Zij verdienen hulp en zorg. Daarom wil PvdA Nijmegen 
niet bezuinigen op begeleiding naar werk, op wijkverpleging of andere hulp. 
Integendeel. Wij staan voor ondersteuning dicht bij de mensen. Zo gebeurt dat 
in het Wijkatelier in Lindenholt, het Werkbedrijf en het Honigcomplex.

PvdA Nijmegen heeft dit programma geschreven samen met inwoners van 
Nijmegen. Vijftig leden van onze afdeling zijn Nijmegen ingetrokken om 
te praten met mensen over hun zorgen, hun onzekerheden, maar ook hun 

complimenten voor de stad. We hebben gevraagd wat zij zelf willen doen voor 
Nijmegen en wat zij van de gemeente verwachten. Wat blijkt? Nijmegenaren zijn 
graag bereid met elkaar dingen aan te pakken. Dat bleek toen er vluchtelingen 
moesten worden opgevangen. Dat blijkt ook als buren of wijkgenoten hulp 
nodig hebben. In onze stad staan mensen klaar om elkaar te helpen. Nijmegen is 
een zorgzame stad. Dat willen we graag zo houden.

PvdA Nijmegen
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LABEL WERKEN

Zeker zijn van werk
Ina is 61 jaar en op zoek naar werk. Van alles heeft ze al geprobeerd om aan de 
slag te komen, maar het is niet gelukt. Nu heeft ze een IOAW-uitkering van de 
gemeente Nijmegen. Daarmee is ze verzekerd van een minimuminkomen. Dat is 
echter nauwelijks genoeg. Stukje bij beetje eet ze het spaargeld op dat bedoeld 
is voor haar pensioen. 

De economie trekt weer aan. Ina hoopt dat er ook voor haar weer een baan is. 
Helaas hoort ze vaak dat haar leeftijd een probleem is. Voor Ina is dat een raar 
argument. Ze wil graag werken en doet haar best. Als het moet, dan is het tijdelijk 
werk of werk op afroep. Liever niet, want ze wil zekerheid. En ze ziet op tegen 
de rompslomp en de controle die dat meebrengt. Je moet allerlei formulieren 
invullen en op tijd de juiste verdiensten opgeven, want anders word je beboet. 
Ook heeft ze gehoord dat als je gaat werken je geen recht meer hebt op een 
gemeentelijke zorgverzekering. Houdt ze dan nog wel wat over?

PvdA Nijmegen vindt dat iedereen die gemotiveerd is om aan het werk te 
gaan, recht heeft op goede ondersteuning door de gemeente. Hier wil de 

PvdA flink in investeren.

•  De gemeente biedt een persoonlijke en intensieve ondersteuning aan mensen 
die werk zoeken, want alleen die is succesvol. Ook het Werkbedrijf werkt op 
deze manier.

•  De mogelijkheden en wensen van de werkzoekende vormen het uitgangspunt 
van deze aanpak.

•  Iedere werkzoekende kan met gesubsidieerde bijscholing, van met name het 
ROC, de kansen op een baan vergroten.

•  De gemeente vermindert de administratieve rompslomp en de 

strafmaatregelen voor werkzoekenden.
•  Als grote werkgever geeft de gemeente Nijmegen zelf het goede voorbeeld: 

zo veel mogelijk vaste contracten.
•  De gemeente garandeert dat iemand er financieel niet op achteruit gaat als 

hij/zij gaat werken. Gebeurt dat toch, dan geeft de gemeente een bedrag om 
dat te compenseren.
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•  Mensen die niet aan werk kunnen komen, krijgen altijd steun, van beschutte 
werkplekken tot zekerheid van inkomen.

•  De gemeente stelt een ombudsman of -vrouw aan. Mensen die voor hun 
inkomen afhankelijk zijn van de gemeente, kunnen daar terecht met klachten, 
als zij denken dat ze niet rechtvaardig behandeld worden. 

LABEL WERKEN & TOEKOMST VAN NIJMEGEN

Zeker zijn van een duurzame toekomst
Ben (69) is oud-hoogleraar Bedrijfskunde en woont in Oost. Hij is nog altijd 
bezig met de economische ontwikkeling van de regio. Volgens hem moet die 
duurzaam zijn, want anders hebben we geen toekomst. En die toekomst is voor 
hem verder dan de komende vier jaar. Hij vindt het belangrijk om een visie op de 
stad te geven voor de lange termijn. 
Hij droomt van een stad waarin iedereen werk heeft. De kranten staan vol van de 
gevaren van robotisering en technologische vooruitgang. Veel werkgelegenheid 
zou verdwijnen. Ben denkt daar anders over. Er is altijd genoeg nuttig werk dat 
gedaan moet worden. En door innovatie komen ook er nieuwe banen bij die we 
nu nog niet eens kennen.

Ook ziet Ben een stad voor zich die groener is dan alle andere steden in 
Nederland. De regio Nijmegen wil in 2045 klimaatneutraal zijn. Dat kan op zijn 
volle steun rekenen. Hij is trots op de Nijmeegse woningcorporaties die investeren 
in duurzame woningen zonder gasaansluiting. En op de afvalverbrandingscentrale 
ARN, die biogas en warmte produceert, waarmee duizenden huizen verwarmd 
worden. Nijmegen is terecht gekozen tot Groene Hoofdstad van Europa. Nu 
moeten we er samen aan werken dat we ook duurzaam blijven.

PvdA Nijmegen wil dat Nijmegen een stad is waar iedereen werkt aan 
een groene omgeving. Juist door technologische innovatie kunnen 

duurzaamheid en werkgelegenheid hand in hand gaan.

•  Mensen die willen werken worden begeleid naar banen in sectoren waar werk 
genoeg is, zoals de techniek en de zorg.

•  PvdA Nijmegen ziet kansen in robotisering, automatisering en kunstmatige 
intelligentie. Er komen specialistische banen bij en voor minder geschoolden 
kan het werk juist eenvoudiger worden.
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•  De gemeente ondersteunt plekken als Mercator bij de universiteit en de Novio 
Tech Campus bij de Goffert en leent haar expertise voor duurzame initiatieven.

•  De gemeente participeert in de duurzame investeringsagenda “Rijk van 
Nijmegen 2025” (kortweg RvN@), ook na 2025.

•  Nijmegen is in 2045 klimaatneutraal. Dat voornemen houdt PvdA Nijmegen vast.
•  De gemeente ondersteunt met kennis en kunde burgercoöperaties die groene 

energie willen opwekken.
•  Nijmegenaren die zonnepanelen willen plaatsen, krijgen praktische steun van 

de gemeente, bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen. Dit geldt voor 
elke vorm van verduurzaming van huizen en andere gebouwen.

•  De gemeente loopt voorop bij verduurzaming door de eigen gebouwen 
 klimaatneutraal te maken.

•  Met een milieuzone komen dieselauto’s van voor 2005 de binnenstad niet  
meer in.

LABEL WERKEN

Zeker zijn van werk bij lokale 
 ondernemers

PvdA Nijmegen wil dat er voldoende werk is in Nijmegen en wijde 
omgeving. Daarom verdienen ondernemers steun. Zeker de innovatieve 

ondernemers die nieuwe markten ontdekken en de maatschappelijke 
ondernemers die mensen aan het werk helpen.

•  De gemeente ondersteunt plekken als Mercator bij de universiteit, de 
Novio Tech Campus bij de Goffert en het Honig-complex met ook veel 
maatschappelijke ondernemingen, zoals Stadsboom.

•  Ondernemers spreken en beslissen mee over de ontwikkeling van het Nyma-
complex, dat het vervolg wordt van de Honig. 

•  Het OndernemersPunt van de gemeente richt zich meer op innovatie en 
maatschappelijk ondernemen.

•  Kennis over zaken doen in en met onze Duitse buren krijgt een duidelijke plek 
bij het OndernemersPunt.

•  Ondernemers worden actief geïnformeerd over netwerken als Rijk van 
Nijmegen 2025 (RvN@).
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•  Starters kunnen ondersteuning krijgen van een coach bij het opstarten van hun 
onderneming.

LABEL WERKEN

Zeker zijn van een aantrekkelijke 
binnenstad

Joost is een echte binnenstadsondernemer. Hij vertelt met trots over zijn toko, die 
hij al achttien jaar heeft in een van de ringstraten. Deze straat is er de afgelopen 
jaren flink op vooruitgegaan, met mooie bestrating en parkeerplaatsen voor de 
klanten. 

Toch heeft Joost ook wat te klagen, omdat hij vindt dat het beter kan en moet. Zo 
staan er de afgelopen jaren veel winkels leeg. Dit noemt hij de rotte kiezen in de 
straat. Die moeten zo snel mogelijk een invulling krijgen. Panden die lang leeg 
staan zijn funest, want winkelen wordt er ongezellig door.
Natuurlijk gebeurt er een heleboel in de binnenstad, maar dat zijn vooral 
evenementen. Daardoor trek je niet speciaal winkelend publiek. Die mensen 
komen voor de muziek of een hapje en een drankje. Ze gaan wel naar de 
terrasjes van cafés of naar een van de vele koffietentjes, maar niet naar de 
speciaalzaak.

De winkeliers willen graag samen met de gemeente de winkelsfeer verbeteren. 
Of dat gebeurt met het nieuwe verkeersplan voor de ringstraten, waarbij 
parkeerplaatsen verdwijnen voor fietspaden, betwijfelt Joost. De winkeliers 
hebben zelf als gezamenlijke ondernemers een alternatief voorgesteld, maar 
daar lijkt de gemeente weinig mee te doen. Terwijl hun plan rekening houdt 
met iedereen: de fietser, de automobilist én de ondernemers die de straat 
aantrekkelijk houden.

PvdA Nijmegen wil dat de gemeente in goed overleg met gasten, bewoners 
en vooral ondernemers het centrumgebied invult, zodat de binnenstad 

aantrekkelijk is voor iedereen.

•  Het Huis van de Binnenstad is een eerste gesprekspartner als het gaat om 

centrumplannen.
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•  Het Ondernemersfonds dat meebetaalt aan eigen initiatieven van 
ondernemers wordt uitgebreid.

•  De gemeente helpt het midden- en kleinbedrijf zich in Nijmegen te vestigen 
en hier te blijven. 

•  Het centrum moet een divers gebied zijn, daarom komt er een rem op de groei 
van horecazaken.

•  De Burchtstraat krijgt - nu de bus er weggaat - snel een aantrekkelijke 
herinrichting.

•  Mensen die het niet breed hebben, kunnen gratis met de bus naar en van de 
binnenstad.

•  Overlast wordt aangepakt. Met een lokaal bedelverbod, zoals op de Van 
Schevic-havenstraat en met strakkere maatregelen op de hoek van de Vlaamse 

Gas.

•  Voor de Vlaamse Gas ontwikkelt de gemeente een lange-termijnplan om de 
omgeving mooi en veilig te maken.

 

LABEL WERKEN

Zeker zijn van uitzicht op een 
schuldenvrij bestaan

Jayden is 18 en zit op het ROC, niveau 2. Hij woont bij zijn ouders in de Wolfskuil. 
Hij kan zich niet voorstellen ooit deze wijk te verlaten. “Ik ben in de Kuul 
opgegroeid!” Door gedoe en stomme fouten heeft hij zo’n 1.400 euro schuld, 
van het internet, de zorgverzekering en scooterboetes. Elke maand loopt het 
bedrag verder op. Hij begrijpt zelf niet zo goed hoe dat kan. 
Om toch te kunnen bellen en appen moet Jayden aan het werk naast zijn 
opleiding. Omdat hij volwassen is geworden, vragen zijn ouders hem mee te 
betalen aan de kosten thuis. Die hebben dat geld namelijk ook hard nodig. 
Jayden vindt werken eigenlijk geen probleem. Het is ook wel fijn als afleiding. 
Geen schulden, geen ruzie met zijn ouders en even niet aan schoolopdrachten 
hoeven denken. Hij kon gelukkig meteen aan de slag bij de super om de hoek. 
Voor een paar honderd euro per maand werkt hij elke dag een paar uurtjes. 
Hij wil sparen om zijn schulden af te lossen. Maar helaas is het geld zo op aan 
het kostgeld bij zijn ouders. Ook vindt Jayden het vanzelfsprekend dat hij geld 
uitgeeft voor zijn telefoon en kleding. Dus ook al doet hij, naar eigen idee 
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althans, zo zuinig mogelijk, zijn schulden blijven oplopen. En dan heeft hij ook 
nog eens moeite om bij zijn werk op tijd te komen. Zal hij dat baantje kunnen 
houden?

PvdA Nijmegen wil dat mensen met schulden die ook kunnen afbetalen. 
Wij willen voorkómen dat mensen alleen maar meer schulden krijgen, door 

boete op boete, of door het aangaan van nieuwe verplichtingen.

•  Dé manier om schulden te kunnen afbetalen is door te werken. De aanpak 
om mensen met begeleiding en bijscholing aan het werk te helpen geldt dus 
zeker voor mensen met schulden. 

•  Er zijn veel vacatures in de techniek, ook op ROC-niveau 2. Met een leer-
werktraject van ROC en bedrijfsleven kunnen jongeren een goede toekomst 
opbouwen.

•  Coaches, bijvoorbeeld van het Werkbedrijf, begeleiden werkzoekenden om 
een werkritme te ontwikkelen, maar kijken ook naar hun financiële problemen.

•  De STIPs leiden mensen die dat nodig hebben door naar budgetcoaches, 
zoals in Oud-West.

•  Om jongeren te leren omgaan met geld, ontwikkelt de gemeente samen met 
scholen en banken “geldlessen”.

•  De gemeente neemt zelf de verantwoordelijkheid bij schuldhulpverlening en 
gaat niet meer in zee met commerciële bureaus.

•  Mensen met geldproblemen schamen zich daar vaak voor. De gemeente 
gaat actief op zoek naar deze mensen en informeert hen over bestaande 
regelingen, zoals de bijzondere bijstand.

LABEL ZORGEN & WERKEN

Zeker zijn van werkers in de zorg
 

Maria (53) woont in Brakkenstein en zit thuis. Ze is ontslagen bij de thuiszorg. Niet 
omdat ze slechte zorg verleende, niet omdat ze altijd maar zat te klagen en nooit 
luisterde. Integendeel, Maria werd op handen gedragen door haar cliënten en 
collega’s. Waarom moest ze dan toch weg? Haar functie werd veranderd. Opeens 
had ze niet de juiste diploma’s voor het werk dat ze al 25 jaar deed. Haar ervaring 
telde niet meer.
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Er is nog wel gezocht naar een andere functie bij de thuiszorg, maar er moest 
ook bezuinigd worden. Oudere werknemers zijn duur, dus kon Maria vertrekken. 
Nu moet ze rondkomen van 70% van haar laatste salaris. Dat lukt, maar ze wil 
werken, zorgen. Er is alleen een probleem. Soms mag ze ergens invallen, voor een 
half jaar. Ze verdient dan minder dan eerst, maar dat maakt Maria niet zoveel uit. 
Ze wil aan de slag en ze is nu al gewend aan minder geld per maand. Toch is er 
een probleem. Als zij nu die andere baan aanneemt voor een half jaar, dan krijgt 
Maria na afloop van dat contract weer een werkloosheidsuitkering van 70% van 
haar laatstverdiende loon. Dat loon was al lager, dus krijgt ze nog minder geld. 
Maria durft het niet aan. Ze wil niet het risico lopen om straks niet meer rond te 
kunnen komen. Dat is begrijpelijk, maar wel heel gek. 25 jaar ervaring, met het 
hart op de juiste plaats, wil de handen uit de mouwen steken. Zo iemand kunnen 
we toch goed gebruiken in de zorg?

PvdA Nijmegen vindt dat mensen die weer aan de slag willen, niet het risico 
mogen lopen op minder inkomen. Zeker zorgmedewerkers moeten worden 

geholpen als ze weer aan de slag willen. 

•  Ervaren krachten in de zorg die nu werkloos zijn, kunnen aan de slag om 
hun kennis en ervaring te delen met de wijkverpleegkundigen en de sociale 
wijkteams.

•  Ook kunnen ervaren zorgmedewerkers studenten, stagiairs en jonge 
zorgverleners als mentor begeleiden.

•  Herintreders in de zorg krijgen de scholing en begeleiding die ze nodig 
hebben.

•  Als iemand door te gaan werken minder inkomen krijgt, geeft de gemeente 
een aanvulling als compensatie.

•  Mensen die werk zoeken worden gewezen op de zorg, waar werknemers 
nodig zijn.

•  Alle werkers in de zorg - tijdelijk, vast of als ZZP’er - verdienen de zekerheid van 
een cao.

•  Mensen met beperkingen, psychiatrische cliënten en anderen die niet zo 
gemakkelijk aan werk komen krijgen een werkplek via beschut werk en 
arbeidsmatige dagbesteding.
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LABEL ZORGEN

Zeker zijn van een antwoord 
op je vraag

Rob (65) is net in Nijmegen komen wonen. Hij heeft de ziekte van Parkinson en 
kan moeilijk lopen. Als alleenstaande moet hij het in zijn eentje rooien. Dat lukt 
heel aardig, maar niet altijd. 
In zijn vorige woonplaats had Rob alles geregeld wat hij nodig had. Hij kreeg 
de juiste zorg en voorzieningen, zoals een rollator, een scootmobiel en een 
parkeerpas. Bij zijn verhuizing moest hij dat alles achterlaten. Ook ging zijn 
dossier niet mee naar Nijmegen. Hier moest Rob dus weer van voren af aan 
beginnen met het regelen van die hulp en voorzieningen. Voor de gemiddelde 
Nijmegenaar is dat vervelend, maar voor Rob die er alleen voor staat was dit 
extra vervelend. Hij raakte een beetje in paniek. 
Zijn buurvrouw stuurde hem naar het STIP in de wijk. Daar zit hij nu. Een 
vriendelijke vrijwilliger neemt met hem de problemen door. Voor alles blijkt er in 
Nijmegen wel iets geregeld te zijn, als je het weet. Rob wordt dus aangemeld bij 
de formulierenbrigade om de administratieve rompslomp te lijf te gaan. Samen 
vragen ze zijn bijstandsuitkering opnieuw aan, met ook een verzoek om een 
voorschot. De aanvraag kan namelijk wel even duren. Dan wil je niet meteen een 
huurachterstand oplopen in je nieuwe stad. Bij welzijnsorganisatie Sterker Sociaal 
Werk is er dan weer een handige cursus om met een beperkt budget toch leuk 
de maand door te komen. 

Rob heeft nog meer vragen en de STIP-vrijwilliger neemt contact op met het 
Sociale Wijkteam. Een van de leden zal bij Rob op de koffie komen. Ze zullen 
dan afspraken maken voor zorg op maat in een keukentafelgesprek. Met wat 
vertraging komt het dan toch in orde.

PvdA Nijmegen wil dat iedere Nijmegenaar met problemen en vragen op 
één plaats terecht kan: het STIP in de wijk. STIP helpt mensen de juiste hulp 
te vinden, want die is er wel in Nijmegen. STIP is een vraagbaak en een plek 

voor ontmoeting en verbinding. Bewoners, professionals en vrijwilligers 
zorgen er samen voor hun wijk.

•  De gemeente zorgt ervoor dat iedere Nijmegenaar weet van het bestaan van 
de STIPs.
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•  De STIPs worden zo toegerust dat iedereen snel antwoord op zijn vragen heeft.
•  De professionals en vrijwilligers op de STIPs krijgen de scholing en coaching 

die ze nodig hebben. 
•  Alle maatschappelijke organisaties in Nijmegen informeren de STIPs over hun 

activiteiten.

•  De STIPs en de Sociale Wijkteams gaan nog beter samenwerken.
 

LABEL ZORGEN

Zeker zijn van zorg aan huis
Mevrouw de Bruin (81) woont alleen in een klein appartementje. Haar dochter 
komt geregeld op bezoek, maar woont niet om de hoek. Het leven is niet slecht 
voor mevrouw De Bruin. Ze heeft wel al langere tijd hartklachten. Laatst werd 
ze zelfs kort opgenomen in het ziekenhuis. Daar is haar geadviseerd om hulp te 
organiseren; het ziekenhuis belde alvast naar de wijkverpleegkundige.
Haar dochter had haar nog niet thuisgebracht of de bel ging al. De 
wijkverpleegkundige kwam op bezoek. Zij kwam bekijken welke zorg mevrouw 
De Bruin nodig heeft. Aan de keukentafel wordt bekeken wat mevrouw De 
Bruin zelf kan, wat familie en vrienden kunnen doen en welke ondersteuning 
van professionals daarbij nodig is. Dat gebeurt in samenspraak met het Sociale 
Wijkteam.
De wijkverpleegkundige zal mevrouw De Bruin gaan helpen bij het innemen van 
medicijnen. Een coach kan haar wat meer leren over gezond eten en bewegen. 
Enkele uurtjes schoonmaakhulp zouden haar ook erg ontlasten. En als ze naar 
het ziekenhuis moet voor een controle, komt er een vrijwilliger uit de buurt als 
taxi. Er zijn genoeg mensen in de wijk die graag helpen. Het Sociale Wijkteam 
weet dat en koppelt deze mensen aan elkaar. Maar wie coördineert die zorg 
allemaal? De dochter van mevrouw De Bruin gaat dat niet alleen redden.

PvdA Nijmegen wil de Sociale Wijkteams versterken. In een 
keukentafelgesprek wordt gekeken naar mogelijkheden voor zorg aan 

huis. Wat kan de bewoner zelf, welke hulp is nodig? Die hulp moet dan wel 
binnen vier weken starten.

•  De Sociale Wijkteams worden uitgebreid om meer tijd te hebben voor 
afstemming en om wachtlijsten te voorkomen.
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•  De wijkverpleegkundige blijft verbonden aan de Sociale Wijkteams om alle 
zorg goed te coördineren. Als de bezuinigingen van het nieuwe kabinet en de 
zorgverzekeraars doorgaan, protesteert de gemeente hiertegen.

•  Het Sociale Wijkteam werkt goed samen in en met de STIPs; deze koppeling 
behouden we.

•  Het Sociale Wijkteam kijkt niet alleen naar zorg en welzijn, maar ook naar werk 
en inkomen. Die gebieden hangen samen.

•  Het Sociale Wijkteam signaleert behoeften aan sociale activiteiten in de wijk en 
geeft die door aan de welzijnsorganisaties.

•  De gemeente zorgt bij overbelaste mantelzorgers voor tijdelijke vervanging.
 

LABEL ZORGEN

Zeker zijn van een veilige omgeving
Robert (18) is een lieve jongen, maar hij heeft ook een gedragsstoornis en is licht 
verstandelijk beperkt. De laatste zes jaar heeft hij in een instelling voor jeugdhulp 
gewoond. Sinds zijn achttiende verjaardag is hij op zichzelf aangewezen. Hij kan 
geen aanspraak meer maken op jeugdhulp, want hij is officieel volwassen. Dat 
vindt hij zelf eigenlijk ook wel, maar van de andere kant weet hij niet waar hij 
naartoe moet. Zijn moeder is overleden. Zijn vader heeft genoeg aan zijn eigen 
problemen. Ze hebben elkaar ook al een paar jaar niet meer gezien. 
Waar moet hij heen? Omdat hij al zo lang in deze instelling woont, heeft Robert 
geen vrienden of kennissen meer. Hij kent alleen Leroy, die hij nog kent uit de 
instelling. Leroy woont inmiddels in Nijmegen. Het lijkt Robert dan ook een goed 
idee om ook naar Nijmegen te gaan. Hij denkt dat hij vast wel bij Leroy kan blijven.
Door zijn verstandelijke beperking en gedragsstoornis mist Robert de 
vaardigheden om zelfstandig een leven op te bouwen. Financieel is hij niet in 
staat om een eigen woonruimte te betalen. Hij kan wel een bijstandsuitkering 
krijgen, maar het is lastig om daar goed van te leven. Bovendien heeft hij 
daarvoor een vast woonadres nodig. Ook heeft hij een schuld, van die keer dat 
hij werd verleid om een nieuwe telefoon te kopen. En hij is niet verzekerd. Robert 
is dan wel 18, maar hij kan het niet alleen.

PvdA Nijmegen wil dat kwetsbare jongvolwassenen kunnen rekenen op 
voldoende steun. Het liefst gebeurt dit dicht bij huis, maar dan moet het 

daar wel veilig zijn.
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•  Nijmeegse instellingen krijgen de regie over de begeleiding van deze 
jongvolwassenen, en over een opname in een beschermde woonomgeving als 
dat nodig is.

•  Veilig Thuis tegen geweld in de thuissituatie wordt voortgezet en uitgebreid 
naar woonvoorzieningen. Veilig Thuis en aanvullende hulplijnen worden 
toegerust om de veiligheid te waarborgen en vroegtijdig te signaleren.

•  Begeleiders zetten samen met de kwetsbare jongeren een netwerk op om 
na hun achttiende zelfstandig te kunnen leven, zoals dat ook gebeurt bij het 
Zelfregiecentrum.

•  De gemeente zorgt ervoor dat de hulp aan jongeren niet ophoudt bij hun 
achttiende verjaardag, maar doorloopt zolang die nodig is. Dat geldt in het 

bijzonder voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.
•  De gemeente pleit in de aanbesteding van geestelijke zorg voor een 

zelfstandige psychiatrische kliniek in Nijmegen, dicht bij huis.
•  Voor problemen in de instellingen stelt de gemeente een ombudsfunctie en 

een vertrouwenspersoon in.
•  De gemeente helpt mee met de werving van pleegouders. Om jongeren niet 

alleen in een instelling, maar ook in een warm thuis te kunnen opvangen. 

LABEL TOEKOMST VAN NIJMEGEN & ZORGEN

Zeker zijn van zelf mogen zorgen 
voor de wijk

Een groep actieve inwoners van Lindenholt, met die typische hofjes, zette enkele 
jaren geleden het Wijkatelier op. De activiteiten in dit ontmoetingscentrum 
worden door en voor de bijna 16.00 bewoners verzorgd. Er was echt behoefte 
aan een activiteiten- en ontmoetingsplek, want ook in deze wijk is veel vraag naar 
zorgzaamheid. 

Er komen steeds meer mensen naar Wijkatelier Lindenholt. Op werkdagen 
tussen negen en zes voor een kopje koffie, cursus of een praatje. Ook hebben 
welzijnsorganisaties er hun spreekuren en dagbesteding. Je kunt dit project 
een daverend succes noemen. De samenwerking verloopt uitstekend. De 
Lindenholters beheren zelf het budget en krijgen waar nodig ondersteuning. 
De bewoners willen dan ook zo doorgaan. In andere gemeenten beslissen 
de bewoners zelfs mee over de wijkschool, het dorpshuis, groenvoorziening, 
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personenvervoer, dagopvang, samen eten en dergelijke. Er wordt daar veel 
vertrouwen en verantwoordelijkheid gegeven aan de bewoners, waardoor de 
samenwerking tussen verschillende instellingen en activiteiten beter verloopt, 
want er wordt gedaan waar vraag naar is. Naar dit voorbeeld is het Wijkatelier 
opgestart. Het kostte in het begin moeite, want de binding in de wijk is nog 
niet zo sterk. En toch lukte het, stap voor stap. Het is tijd dat de gemeente deze 
actieve bewoners meer vertrouwen geeft.

PvdA Nijmegen wil dat bewoners meer zeggenschap krijgen over de eigen 
voorzieningen en leefomgeving. Uitgangspunt daarbij is wat de wijk nodig 
heeft – en niet een gemeentelijk beleidsconcept. Binnen een toegewezen 

budget verdienen actieve bewoners het vertrouwen van de gemeente.

•  Door de PvdA-motie Driemaal buurtrechten hebben Nijmegenaren het recht 
om taken van de gemeente over te nemen. De gemeente geeft hier meer 
informatie over.

•  De actieve bewoners krijgen de scholing en coaching die ze nodig hebben. 
•  De gemeente begeleidt en adviseert, maar de bewoners beslissen zelf binnen 

het toegewezen budget, waarbij zo goed mogelijk wordt aangesloten bij de 
wensen van alle bewoners.

•  Bij opbouw- en jongerenwerkers beslissen de bewoners samen met de 
gemeente welke opdracht deze professionals krijgen.

•  Als het toch lijkt mis te gaan met zo’n project, trekt de gemeente niet meteen 
de stekker eruit, maar worden de vrijwilligers beter ondersteund. We moeten 
mensen aanspreken op hun mogelijkheden, niet afstraffen om hun tekorten. 

 

LABEL LEREN

Zeker zijn van taalactiviteiten voor 
kinderen en hun ouders

Christina woont in Heseveld. Ze is een jonge actieve vrouw en moeder van twee 
kinderen. Van huis uit heeft ze geleerd dat je hard moet werken. Ze kon best 
goed leren en behaalde met gemak het diploma Verzorging. Een vaste baan zat 
er helaas niet in. Haar droom is ooit een eigen eetcafé, waar haar zoon als kok 
meewerkt. 



16

Die zoon, Ramon, zit nu in de eerste klas van het vmbo. Christina hoopt dat 
hij plezier houdt in leren en lezen. Daar heeft ze altijd veel aan gedaan. Haar 
kinderen vonden het ook leuk om voorgelezen te worden. In de buurt zag ze wat 
het met kinderen deed, als ze dat niet hadden. Die konden niet mee op school, 

kregen er een hekel aan en... 

Nee, dat zou met haar kinderen niet gebeuren. Christina werd daarom 
leesmoeder op de basisschool. Nu is ze vrijwilligster van de Bibliotheek op 
school. Haar dochter Lara is er leerling. Het is een brede school waar onderwijs, 
voor- en naschoolse opvang en de bibliotheek in één gebouw zitten. Daar 
wordt veel gedaan aan extra activiteiten op en na school, zoals sport en 
spel, circus, koken, mode, en ga zo maar door. Er is een kinderhuiskamer 
en een kinderpersbureau. Ouders zijn welkom bij inloopochtenden waar 
opvoedingsvragen aan bod komen. Daar leren ouders veel van elkaar, vindt 
Christina. Aan de school is ook een peuterspeelzaal verbonden. Er wordt daar 
écht veel gedaan aan de taalontwikkeling van de kleintjes.

PvdA Nijmegen is trots op wat er gebeurt in de wijken voor kinderen. Zeker 
op het gebied van taalontwikkeling is er een groot en groeiend aanbod. 
De vraag is groot, want er zijn veel kinderen die met een taalachterstand 

op school beginnen. Niet alle ouders beseffen dat taal de sleutel is tot het 
onderwijs en later werk. 

•  De gemeente stimuleert de samenwerking van scholen, kinderopvang, 
sportclubs, culturele instellingen en wijkverenigingen in brede scholen.

•  De gemeente financiert structureel het project Bibliotheek op school, 
dat is gericht op leesvaardigheid en digitale geletterdheid van de 

basisschoolkinderen én hun ouders. 
•  De gemeente steunt ook het initiatief van de Nijmeegse beweging 

(digitale) geletterdheid om Bibliotheek op school door te trekken naar het 
vervolgonderwijs, met aandacht voor lezen en mediawijsheid.

•  De gemeente trekt extra subsidie uit voor kleine, eenvoudige, goedkope 
projecten op het gebied van taalontwikkeling, zoals de Voorleesexpress. 
Vrijwilligers lezen hierbij aan huis voor aan kinderen en hun ouders. 
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LABEL LEREN

Zeker zijn van een eerlijke kans 
op goed onderwijs

Daisy (11) zit in groep 8 en wil volgend jaar naar dezelfde middelbare school als 
haar vriendinnen. Op deze school maken ze gebruik van tablets om opdrachten 
te maken, te leren en om de lessen interactiever te maken. Maar zo’n tablet 
moeten de ouders van Daisy wel zelf aanschaffen en daar is geen geld voor. 
Bij school kun je wel een tablet lenen, maar die mag niet mee naar huis. Als 
Daisy dus huiswerk wil gaan maken, zal het op school moeten. Naar huis toe 
fietsen met haar klasgenoten zit er dan niet in, bij iemand thuis afspreken niet en 
sporten moet ze dan ook overslaan. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Na lang wikken en wegen durven de ouders van Daisy het niet aan. Ze kiezen 
voor een school verder van huis, maar zonder tablets. Ze willen niet het risico 
lopen dat hun kind niet mee kan komen op school. Dat betekent wel dat ze een 
onveilige route door de stad moet fietsen. En dat haar basisschoolvriendinnen 
niet naar dezelfde school gaan. Daisy vindt dat niet leuk, maar haar ouders 
denken het beste voor haar toekomst gekozen te hebben. Een goede school, 
waar Daisy aan alles kan meedoen. De keuze van scholen is dan beperkt, want er 
zijn nog maar weinig scholen zonder allerlei extra’s.

PvdA Nijmegen wil dat iedereen toegang heeft tot hetzelfde goede 
onderwijs. Er mogen door scholen geen extra obstakels worden 

opgeworpen om mee te kunnen doen. 

•  Waar er toch (financiële) obstakels zijn, moet de school zelf zorgen voor een 
regeling voor wie het niet kan betalen. Vorig jaar heeft de gemeente op 
initiatief van PvdA Nijmegen een regeling voor laptops en tablets uitgebreid, 
maar eigenlijk moeten scholen dat zelf regelen.

•  De gemeente brengt ouders beter op de hoogte van de mogelijkheden die er 
zijn voor bijzondere bijstand of verwijst ze naar Stichting Leergeld. Zo kunnen 
alle kinderen meedoen op school en bij sportclubs.

•  Passend onderwijs is voor ieder kind belangrijk. De hoge ouderbijdrage voor 
het hoogbegaafdenonderwijs in Nijmegen moet verdwijnen.

•  De gemeente zorgt ervoor dat alle leerlingen op de middelbare school goede 
bijlessen en huiswerkbegeleiding kunnen krijgen.
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•  De Schoolwijzer, waarin Nijmeegse scholen voor elke leerling een passende 
school vinden, gaat door.

•  De bouw en het onderhoud van schoolgebouwen is door de gemeente bij de 
scholen gelegd. Zij beheren en verdelen het budget. Omdat het werkt, blijft 
deze regeling bestaan.

 

LABEL LEREN

Zeker zijn van een goede start voor 
mensen met een taalachterstand

Selman (32) woont samen met zijn vrouw Esra (30) en hun zoontje van 1 in 
het Waterkwartier. Selman werkt als zwemdocent. Hierdoor kan hij zijn gezin 
onderhouden. Esra woont pas twee jaar in Nederland en is de taal nog niet goed 
machtig. Dit betekent dat Selman als enige Nederlands spreekt en alles moet 
vertalen en regelen. Thuis wordt er vooral Turks gesproken, waardoor hun kind 
de Nederlandse taal in zijn eerste levensjaren mist. Als hij over een paar jaar naar 
school gaat, zal hij een flinke taalachterstand hebben. Selman maakt zich daar 
zorgen om. 

Dit taalprobleem zou al een stuk minder zijn als ze thuis Nederlands zouden 
praten. Selman geeft aan dat zijn vrouw erg graag Nederlands wil leren. Niet 
alleen voor zichzelf, maar ook voor hun zoon. Zij kan zich dan beter aanpassen 
aan Nederland en hun zoon groeit op met de Nederlandse taal. Ondanks dat ze 
thuis regelmatig oefenen, is er meer mogelijk. Selman heeft alleen geen idee bij 
wie ze moeten zijn voor hulp. 

PvdA Nijmegen wil dat mensen met een taalachterstand een duwtje in de 
rug krijgen. Goede ondersteuning bij taalonderwijs en integratie helpt de 

mensen, en ook de samenleving wordt er beter van. 

•  De gemeente voert bij de aangifte van een pasgeboren kind of het inschrijven 
van een nieuwe Nijmegenaar een risicoanalyse uit en biedt advies en hulp op 
maat bij taalproblemen.

•  De gemeente maakt met het consultatiebureau afspraken om ook hier 
taalachterstand te signaleren. 

•  Bij het aanvragen van een uitkering of het inschrijven bij het Werkbedrijf volgen 
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mensen met een taalachterstand meteen een intensieve cursus Nederlands.

•  Het STIP in de wijk informeert over alle taal- en samenlevingsactiviteiten in de 
stad, zoals het Taalcafé en het Taalpunt bij de Bibliotheek bijvoorbeeld, de 
vroeg- en voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en een project als 

Voorleesexpress.
•  De door een PvdA-motie mogelijk gemaakte startgroepen van de vroeg- en 

voorschoolse educatie worden uitgebreid naar alle kinderen die het nodig 
hebben, in welke wijk ze ook wonen.

LABEL LEREN

Zeker zijn van lessen in samenleven
Jeannine is locatiemanager van de IMC Weekendschool in Nijmegen. Daar 
wordt elke zondag van elf tot drie vol overgave lesgegeven aan kinderen uit 
Nijmeegse aandachtswijken. Het zijn geen bijlessen, maar lessen over het leven 
en de maatschappij. Het doel hiervan is het vergroten van het zelfvertrouwen 
en het verbreden van de horizon. Daarmee krijgen de jongeren meer 
toekomstmogelijkheden in onze samenleving. 
De IMC Weekendschool is een landelijk initiatief en bestaat in Nijmegen al twaalf 
jaar. Het programma duurt drie jaar, van groep 7 tot en met de eerste klas van 

de middelbare school. Elke zondag komen de kinderen bijeen onder leiding 
van vakdocenten. En er wordt samengewerkt met bijna alle brede scholen in de 
aandachtswijken. 
Uitgangspunt bij de lessen is dat kinderen niet leren over ‘later’, maar dat ‘later’ 
de klas inkomt. Bij het thema Recht geven bijvoorbeeld advocaten gastlessen en 
gaan de kinderen op excursie naar de rechtbank. Zo komt de hele Nederlandse 
samenleving aan bod. Tijdens de lesdagen is er ook veel aandacht voor wat 
er leeft onder de kinderen. Ze worden gestimuleerd om met eigen ideeën te 
komen en te reflecteren op de bijeenkomsten. 
Ook na de drie jaar zijn er nog af en toe trainingen, masterclasses en 
ondersteuning. Dit jaar is er bovendien een pilot gestart met een groep jongeren 
tussen de 14 en 18 jaar van de internationale schakelklas van het Pontem College. 
Helaas heeft de IMC Weekendschool te weinig geld. Door het succes komen er 
steeds meer leerlingen. De leslocatie en het kantoor zijn gratis ter beschikking 
gesteld en ook alle gastdocenten werken voor niets. De groepsleerkrachten 
worden sober betaald, maar ze verdienen wel lof én loon voor hun inzet. 
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PvdA Nijmegen wil het werk van de IMC Weekendschool Nijmegen 
ondersteunen. Het is van grote waarde voor de stad. De IMC 

Weekendschool geeft kinderen uit aandachtswijken meer kansen op 
ontwikkeling en daarmee op een mooie toekomst. 

•  De gemeente ondersteunt de IMC Weekendschool structureel. Nu is de school 

veel te veel tijd kwijt aan het aanvragen van subsidies en het verwerven van 
particuliere fondsen. 

•  Ook vergelijkbare initiatieven, zoals zomerscholen en School’s Cool, verdienen 
ruimhartige ondersteuning van de gemeente.

•  De gemeente moet trots zijn dat dit soort initiatieven in Nijmegen 
wortelschieten. Omdat mensen het nodig vinden, beginnen ze ermee. 
Dat verdient lof en zou meer in het zonnetje gezet mogen worden. Goed 
voorbeeld, doet goed volgen.

LABEL LEREN

Zeker zijn van cultuur in de stad
PvdA Nijmegen wil ruim aandacht voor cultuur, omdat het een essentieel 

onderdeel is van de ontwikkeling van ieder mens. Als oudste stad 
van Nederland heeft Nijmegen heel wat kunstschatten verzameld. Als 

onderwijsstad biedt Nijmegen veel educatie. 

•  Omdat onze culturele instellingen vaak in het nieuws zijn met problemen, biedt 
de gemeente betere begeleiding met een externe visitatiecommissie. 

•  Museum Het Valkhof moet zich opnieuw uitvinden in samenspraak met de stad 
en haar (amateur)kunstenaars. 

•  De gemeente brengt, nu De Bastei zal worden geopend, De Lindenberg 
en Museum Het Valkhof samen om plannen te ontwikkelen rondom het 
Valkhofpark en het te vernieuwen Kelfkensbos. Samen kunnen deze 
instellingen een goed team vormen in dit culturele kwartier.

•  Elke culturele instelling in Nijmegen stelt aan scholen en amateur-cultuur-
verenigingen de vraag wat zij nodig hebben en ontwikkelt daar aanbod voor.

•  Met de cultuur-strippenkaart kunnen alle Nijmeegse kinderen een keer gratis 
bij alle culturele instellingen in de regio naar binnen. 
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•  Bij bouwplannen, zoals in Nijmegen-West waar de resten van een Romeins 
badhuis liggen, maakt de gemeente het verleden van die plek zichtbaar. Zo 
krijgt onze geschiedenis een plek in het dagelijkse leven van de Nijmegenaar.

•  De monumentale delen van de Honig-fabriek worden behouden.

 

LABEL WONEN

Zeker zijn van een eigen huis
Charlotte en Eva kennen elkaar niet, maar ze hebben wel dezelfde droom: een 
eigen huis. Charlotte is onlangs gescheiden. Na haar scheiding is zij met haar 
twee peuterdochters terug naar haar geboortestad Nijmegen gekomen. Hier 
wonen ook haar moeder, haar familie en vrienden. Hun steun heeft ze nodig. En 
ze mag blijven logeren zolang dat nodig is. Maar ze wil graag een eigen plek 
voor haar gezin. Die is moeilijk te vinden. Ze is al veertien jaar ingeschreven bij 
de sociale woningbouw. Ze had gehoopt dat ze recht op urgentie had. Helaas 
zijn er nog veel wachtenden voor haar. 
Eva is pasgeleden afgestudeerd. Nu wil ze graag in Nijmegen blijven wonen, 
maar ze moet binnenkort haar studentenwoning verlaten. Dat is logisch, want 
ze werkt inmiddels. Maar er is wel een probleem. Hoe vindt ze een woning? 
Voor een sociale huurwoning verdient ze te veel, voor een particuliere woning 
te weinig. Ze heeft nog geen vast contract, dus kopen zit er ook niet in. Voor 
een kleine studio van 25 vierkante meter moet ze al 750 euro in haar eentje 
ophoesten. Sparen zit er op deze manier niet in en ook het aflossen van haar 
studieschuld staat op een laag pitje.

PvdA Nijmegen wil voor iedereen een passende woning. Dat is een 
basisrecht en geen luxe. Helaas zit op dit moment de woningmarkt in 

Nijmegen op slot. Er is in alle wijken van de stad een tekort aan bepaalde 
typen woningen. Die moeten gebouwd worden om diverse wijken te 

houden waarin je in elke levensfase kunt wonen.

•  De gemeente hanteert bij het bepalen van de woonbehoefte per wijk de stel-
regel: 1/3 deel koopwoningen, 1/3 deel middeldure huurwoningen (700 tot 
1000 euro) en 1/3 deel sociale huurwoningen (tot 700 euro). 

•  Wijken die nu te eenzijdig sociale huurwoningen hebben worden als eerste 
aangepakt, zodat mensen binnen de eigen wijk kunnen doorstromen naar een 
meer geschikte woning. Dan komen er weer sociale huurwoningen vrij.
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•  Vluchtelingen die in Nijmegen mogen komen wonen, worden verspreid over 
de stad gehuisvest. 

•  De gemeente maakt juridisch houdbare afspraken met de woningcorporaties 
en projectontwikkelaars. 

•  Bij het bepalen van de huurprijs van een sociale huurwoning mag de WOZ-
waarde niet langer worden meegenomen.

•  Als het nodig is, kan de gemeente grond goedkoper beschikbaar stellen 
voor de ontwikkeling van een bepaald type woning, zoals sociale of juist 
middeldure huurwoningen. 

•  De eis van een parkeerplaats hoeft niet strikt te worden toegepast bij 
woningen die bedoeld zijn voor mensen die meestal geen auto hebben, zoals 
starters of bejaarden.

 

LABEL WONEN & ZORGEN

Zeker zijn van een plek 
om oud te worden

Hans en Ben (60+) wonen in Neerbosch-Oost. Sinds kort is hun 
appartementencomplex aangemerkt als flat voor 55-plussers. Daar hebben 
de bewoners zelf om gevraagd. Niet omdat ze jongeren lastig vinden, maar 
omdat ze meer voor elkaar willen zorgen. Ouderen hebben nu eenmaal andere 
behoeftes dan jonge mensen. Ze weten van elkaar precies welke hulp ze nodig 
hebben. Zo is er op de vijfde verdieping van het complex een koffiehoek 
gemaakt, waar de bewoners elkaar iedere morgen kunnen treffen voor een 
praatje. Dat is een eenvoudig recept tegen eenzaamheid.

Dat het gebouw dichtbij verschillende winkels voor de dagelijkse boodschappen 
ligt, helpt ook. Nu trekken veel mensen in de wijk naar deze flat toe. Ouder 
worden in de eigen vertrouwde omgeving, dat is wat mensen willen. 
Bovendien kunnen de bewoners zelf activiteiten organiseren. Eén keer in de 
week wordt er geklaverjast. Je hoeft er niet aan mee te doen, maar het kan wel. 
“Als je wereld toch steeds kleiner wordt, is het fijn dat die wereld een beetje in 
jouw huis komt.”
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PvdA Nijmegen wil dat alle wijken van Nijmegen zodanig gebouwd 
en aangepast worden dat iedereen zich daar thuis kan voelen. In elke 

levensfase kunnen mensen blijven wonen in hun eigen vertrouwde buurt, 
met zorg dichtbij en betrokken buren. 

•  Bewonersinitiatieven, zoals die in Neerbosch-Oost, krijgen van de gemeente in 
de opstartfase subsidie. 

•  De gemeente let erop dat er in elke wijk voldoende woningen beschikbaar zijn 
voor senioren, en voor mensen met beperkingen, mensen met psychiatrische 
problemen en vluchtelingen.

•  Mensen die hun huis moeten aanpassen om thuis te kunnen blijven wonen 
kunnen daarvoor een thuisblijflening krijgen.

•  De gemeente werkt samen met woningbouwcorporaties, zorgorganisaties en 
verzekeraars om het woonklimaat te verbeteren voor ouderen en patiënten, 
zonder andere groepen buiten te sluiten. 

•  Nieuwe locaties voor senioren worden dicht bij winkels en zorgcentra gebouwd.
•  Buurtbewoners die willen helpen melden zich bij het STIP. STIP verzamelt de 

behoeften van de mensen in de wijk en coördineert de hulp. 
•  De gemeente heft obstakels op om het samenleven van ouderen en 

hulpstudenten mogelijk te maken. 

LABEL WONEN

Zeker zijn van een betaalbare kamer
Simon (22) woont op de Kwakkenberg. Niet in een villa, maar in een kamer 
op studentencomplex Westerhelling. Dat vindt hij een fijne kamer voor een 
schappelijke prijs. Meer heeft de doorsneestudent niet nodig. Het is niet meer 
dan een kwartier fietsen naar de campus en de andere kant op ligt de stad. 
De kamer die hij heeft is klein, maar heeft wel een eigen keukentje en douche. 
Die voorzieningen zijn voor een student eigenlijk niet nodig. Je wordt er 
maar eenzaam van. Simon deelt de wc wel met acht anderen op de gang. 
Rookmelders en zelfsluitende deuren zorgen voor een veilig gevoel. De 
omgeving is prachtig, de winkels zijn niet ver weg. Hij is tevreden, maar hij kent 
ook de verhalen van verhuurders die de regels niet zo nauw nemen. Huizen met 
slecht onderhoud, maar torenhoge huren. 
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“Betaalbaarheid en veiligheid, dat is voor een student belangrijk” vindt Simon. 
Elke kamer moet eerlijk geprijsd zijn, zonder onverwachte boetes, dreigementen 
of verhogingen. En als iets kapot is, dan moet het gerepareerd worden. 
Bij studentenhuisvester SSH&, is dat goed geregeld. Er zijn ook talloze 
particuliere verhuurders die hun zaakjes op orde hebben. Helaas zijn er ook 
echte huisjesmelkers die te veel en te dure kamers in verwaarloosde panden 
aanbieden en de huurders zelfs intimideren. 
Als er een tekort is aan kamers, heb je als student niks te kiezen. Dan durf je 
minder op te komen voor je rechten, want voor jou tien anderen. Om misstanden 
tegen te gaan, moet er dus voldoende aanbod zijn. Dan kan de gemeente 
panden die onveilig zijn of voor overlast zorgen sluiten, zonder dat de bewoners 
op straat staan. 

PvdA Nijmegen wil dat studenten in de stad kunnen wonen. Ze houden 
Nijmegen jong en bruisend. Voldoende betaalbare kamers in en rond het 

centrum houden Nijmegen aantrekkelijk voor kamerbewoners. Maar er zijn 
duidelijke regels nodig om problemen te voorkomen. 

•  De SSH& bouwt de komende tijd studentenkamers tot €300.
•  Kamerverhuur mag alleen met een kostendekkende vergunning. 

•  De gemeente controleert daadwerkelijk op het hebben van een vergunning.
•  Zo’n vergunning mag alleen worden afgegeven als de kamers voldoen aan 

eisen van brandveiligheid, een eerlijke huurprijs via het puntensysteem 
vastgesteld, goed onderhoud, stalling voor fietsen en afval en een prettige 
leefomgeving.

•  Er komt één duidelijk meldpunt voor omwonenden, huurders en verhuurders. 
Mede op basis van binnengekomen klachten gaat de gemeente controleren.

LABEL WONEN

 

Zeker zijn van een fijne buurt
Wilco (45) is een trotse bewoner van Dukenburg. “Ik noem onze wijk graag het 
best bewaarde geheim van Nijmegen.” Het is een schitterend stadsdeel. Dicht 
bij de snelweg, maar ook bij de natuur van Berendonck en Hatertse Vennen. In 
Dukenburg zelf ligt stadspark Staddijk, een van de grootste parken van Nijmegen. 
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Wilco gaat er graag en vaak wandelen met zijn hond en kinderen. Het is er 
prachtig, maar je moet goed tussen de rotzooi doorkijken, want er ligt veel 
zwerfvuil. Als hij de tijd heeft, stopt hij het allemaal in een afvalzak. In één avond 
heb je zo snel twee, drie zakken vol. Hij heeft er al eens De Gelderlander mee 
gehaald. Dat vond Wilco op zich wel leuk, maar ook treurig. Gelukkig is er een 
grote bewonersgroep actief die zich over het park heeft ontfermd. Zij houden 
het park in de gaten en onderhouden het waar ze kunnen.
Daarnaast ziet Wilco het slechte onderhoud van wegen, fietspaden en het groen, 
en al dat zwerfvuil. Zwerfvuil werkt graffiti en vandalisme in de hand en graffiti en 
vandalisme nodigen weer uit tot kleine criminaliteit. Dat gebeurt te vaak bij het 
stadspark, maar ook op andere plekken in Dukenburg.
En Dukenburg heeft nog een probleem. Er zijn te veel dezelfde type woningen. 
Als mensen op zoek gaan naar een grotere, duurdere woning dan vinden ze die 
vaak niet in de buurt. Dan vertrekken ze, terwijl ze graag hadden meegeholpen 
om Dukenburg mooi te houden.

PvdA Nijmegen wil meer aandacht voor de leefbaarheid in de wijken. Met 
de eigen omgeving heb je elke dag te maken. Die moet dus goed zijn. 

•  Elke wijk krijgt een plan van aanpak dat opgesteld is in overleg met de wijk, 
zoals in Neerbosch-Oost.

•  Actieve bewoners, zoals rondom stadspark Staddijk, krijgen ondersteuning van 
de gemeente om hen te helpen bij hun maatschappelijke taak. 

•  Wijkraden zijn nu de structurele gesprekspartners voor de gemeente, maar bij 
concrete maatregelen zoekt de gemeente ook actief en vroegtijdig contact 
met omwonenden.

•  De gemeente gaat het groen in de wijken beter onderhouden, maar ook 
uitbreiden. Dit zorgt niet alleen voor een prettig gevoel bij bewoners, maar is 
ook nodig in een stad die kampt met luchtvervuiling. 

•  Voor het onderhoud van het groen en het opruimen van zwerfvuil zoekt de 
gemeente zelf de samenwerking op met de wijken, scholen, verenigingen, 
maar zeker ook met het Werkbedrijf.

•  De gemeente geeft voorlichting over de voordelen van groene tuinen en 
daken voor de levenskwaliteit, luchtzuivering, afwatering en verkoeling.

•  De gemeente voert in een buurt een blauwe zone in voor tijdelijk parkeren, als 
de parkeeroverlast voor de bewoners te groot is.

•  De gemeente handhaaft beter op vervuilende criminaliteit als graffiti en 
afvaldumping.
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•  Voor coffeeshops is vanwege de grote overlast geen plaats in woonwijken. 
•  Als het onveilig is op straat, zet de gemeente in samenspraak met de wijkagent 

tijdelijk camera’s in.
 

LABEL WONEN

Zeker zijn van filevrij verkeer
Marc (56) woont al jaren in Nijmegen-Noord. Hij was met zijn opgroeiende gezin 
een van de eersten die er gingen pionieren. Als sociaaldemocraat in hart en nieren 

wilde hij graag wonen in dit door PvdA-wethouders ontwikkelde gebied. De 
plannen wáren ook prachtig, met goede voorzieningen en goede verbindingen. 
Door de crisis is de hele ontwikkeling van de Waalsprong wat vertraagd. Dat 
kan iedereen wel begrijpen. Maar hoewel er alweer enkele jaren flink wordt 
doorgebouwd, zijn de verbindingen nog lang niet op orde. Integendeel. Over de 
Dorpensingel-Oost wordt al jaren gesproken, maar hij is er nog niet. 
In de gemeenteraad heeft Marc namens PvdA Nijmegen dit onderwerp steeds 
weer aangekaart. Hij had het gevoel tegen een muur op te lopen. Waarom is een 
belofte uit 2011 in 2017 niets meer waard? 
De luchtkwaliteit, de leefbaarheid en de veiligheid in grote delen van het nieuwe 
Lent zijn slecht door autoverkeer dat er niet hoort. Dat kan niet langer. Die auto’s 
moeten de wijk uit. De afgelopen raadsperiode heeft Marc zelf naar oplossingen 
gezocht, met de raad van Lingewaard en met de bewoners. Die oplossingen zijn 
er dus. Nu nog een wethouder die het uitvoert.

PvdA Nijmegen wil zich blijven inzetten voor doorstroming op onze wegen. 
De PvdA is niet per se voor de auto, voor de fiets of voor de bus, maar 

voor doorstroming van al het verkeer. Dat zorgt voor prettig rijden en dus 
voor veiligheid, een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Dat is 

duurzamer en gezonder dan allerlei obstakels op de weg. 

•  De Dorpensingel komt er. Beloofd is beloofd. 
•  Naar het voorbeeld van de stadsroutes S100 en S101 maakt de gemeente 

meer autoroutes groen en doorrijdend.
•  De gemeente geeft meer actuele informatie over reistijden, zodat 

automobilisten weten hoe ze het beste kunnen rijden.
•  Ook de fietsroutes zijn zoveel mogelijk doorrijdend. Waar dat nu niet het geval 
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is, komen er maatregelen, zoals fietstunnels.
•  Waar autoverkeer door nieuwe routes toeneemt, legt de gemeente een 

groene buffer aan, zoals in Nijmegen-West, waar de bewoners er te lang om 
hebben moeten vragen.

•  Een transferium aan de Westkant van de stad verbetert de bereikbaarheid van 
de stad vanaf die kant.

•  Het Nijmeegse busnetwerk mag flexibeler worden, maar niet minder 
toegankelijk.

•  Als straks de Waalbrug voor meer dan een jaar wordt gerenoveerd, doet de 
gemeente er alles aan om het verkeer in de stad te laten doorstromen. 

LABEL TOEKOMST VAN NIJMEGEN

Zeker zijn van toekomst rond de Waal 
Henk (65) woont al meer dan 40 jaar in Lent. Hij heeft hier al veel meegemaakt 
aan ontwikkelingen en vernieuwingen. Hij zag Nijmegen veranderen van 
een stad aan de rivier in een stad waar een rivier doorheen stroomt. Van die 
ontwikkeling was hij zelf een felle tegenstander. Hij moest niets hebben van de 
aanleg van de nevengeul en de afbraak van Lent die daarbij hoorde. Maar nu, als 
hij langs de Spiegelwaal loopt, ziet hij een prachtig eindresultaat. Al hoopt hij wel 
dat er snel wat gaat gebeuren bij de Lentse Dijk en het Stadseiland. 
Lent is wel heel erg veranderd. Natuurlijk, de historische tuin Lent is, mede 
dankzij PvdA Nijmegen, gered. Maar het aanbod van winkels is wel erg beperkt. 
En hij hoort de verhalen van mensen die elke dag een file voor hun huis hebben 
staan, omdat de Dorpensingel maar niet wordt aangelegd. Zijn zoon Erik is op 
kamers gegaan. Dat was misschien nog wel de grootste verandering. Maar ook 
die vraagt zich af wanneer hij met zijn roeivrienden van Phocas kan gaan sporten 
in de Spiegelwaal. 

PvdA Nijmegen wil dat de Waal de stad meer verbindt dan scheidt. 
Nijmegen-Noord moet bruisen in plaats van slapen. Ook zonder planning 
van de gemeente gebeurt er van alles in dit gebied. De gemeente moet 

bewonersinitiatieven coördineren en ondersteunen. 

•  De gemeente trekt zo snel mogelijk het initiatief naar zich toe en regelt de 
verantwoordelijkheden met Rijkswaterstaat.

•  De Nijmeegse reddingsbrigade heeft een goed plan voor toezicht op het 
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water. De gemeente gunt deze vrijwilligers de opdracht.
•  De roeiverenigingen nemen voor de zomer hun intrek in het botenhuis 

onder de Waalbrug. Dit botenhuis krijgt, in tegenstelling tot kantines op 
sportaccommodaties, een horecafunctie voor de hele geul.

•  De inrichting van het Stadseiland is een zaak voor iedereen, omdat deze plek 

in het hart van de stad ligt, midden in onze Waal. Het eiland kan de brug zijn 
tussen de twee delen van de stad en een publiekstrekker van formaat.

•  Parkeerruimte voor fietsers wordt ingericht bij de op- en afstapplaatsen van de 
bruggen, zodat strandgangers en evenementenbezoekers veilig en snel ter 
plekke kunnen zijn. Met een veerdienst wordt de fietsdruk verlicht. 

•  In Hof van Holland komt een winkelcentrum dat voldoet aan de wensen van 
de bewoners in Nijmegen-Noord. Ook gemeenschapsvoorzieningen, zoals het 
voormalige fort, worden ontworpen naar hun ideeën.

•  De gemeente zorgt voor een divers woningaanbod, van sociale woningbouw 
tot dure villa’s. Hoogbouw moet in het Hof van Holland serieus worden 
bekeken. 

•  Voor cruiseschepen en vrachtverkeer komen er meer voorzieningen aan de 

drukst bevaren rivier van Nederland, zoals een oplaadstation voor elektrische 
schepen, meer overnachtingsplekken en over- en opslagcapaciteit. 

 

LABEL TOEKOMST VAN NIJMEGEN

Zeker zijn van goede verbindingen met 
Duitsland

PvdA Nijmegen wil dat onze stad goede verbindingen heeft met Duitsland. 
Wij zijn één Europa en Nijmegen ligt dichter bij veel grote steden in het 

Ruhrgebied dan bij de Randstad. Maar het spoor wordt al 25 jaar niet meer 
bereden en de N325/B9 loopt dood in een weiland. De grootste economie 

van Europa ligt om de hoek, maar Nijmegen staat er met de rug naartoe. 
Al jaren werkt PvdA Nijmegen met de Duitse SPD, met andere PvdA-

afdelingen, andere partijen, gemeenten en natuurclubs samen voor een 
groene verbinding met Kleef.

•  De treinverbinding met Kleef komt er. Ook in Duitsland en in Berg en Dal staan 
de meeste seinen op groen.
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•  De stations van Nütterden, Donsbrüggen, Kranenburg en Groesbeek gaan 
werken als een transferium voor Nijmegen, zodat er minder auto’s rijden rond 
het centrum en op campus Heijendaal.

•  Het centraal station moet voor deze treinverbinding worden aangepast. Ook 
krijgt het een nieuwe uitgang aan de westkant. Dat is een mooi moment 
om het mooiste station van Nederland uit 1894 te herbouwen als een 
aantrekkelijke Poort naar Europa. Leerlingen van het ROC hebben hier een 
schitterend leer-werktraject aan. Dit project wordt meegenomen bij de 
(Europese) financiering van de spoorlijn.

•  Als de treinverbinding er is, pakken we de auto- en busverbindingen naar 
Duitsland aan.

 

LABEL TOEKOMST VAN NIJMEGEN & WERKEN

Zeker zijn van een zorgzame stad
Ahmad (34) woont aan de rand van Nijmegen. Hij is in 2015 vanuit Syrië in 
Nederland aangekomen. Zijn vlucht voerde via Libanon, Libië en Italië. Hij had 
deze tocht natuurlijk liever niet gemaakt, maar zijn familie was actief in het 
verzet tegen het regime van president Assad. Diverse familieleden hebben 
gevangen gezeten en zijn ernstig gemarteld. De familie leeft nu verspreid in 
diverse vluchtelingenkampen en in een paar Europese landen. Sommigen 
hebben asiel en een verblijfstatus gekregen. Ahmad bijvoorbeeld. Hij heeft via 
gezinshereniging zijn vrouw Wyam en hun twee schoolgaande kinderen uit een 
Libanees kamp kunnen laten overkomen. 
Als je diep in hun hart kijkt, willen ze niets liever dan teruggaan naar hun Syrische 
geboortestad. Ze willen hun familie zien, maar dat kan nu niet. Daarom willen 
ze er het beste van maken in Nijmegen, waar ze zo hartelijk zijn ontvangen. Hier 
willen ze hun kinderen een goede toekomst geven. 
Ze zijn dan ook blij dat hun twee kinderen hier naar een basisschool gaan. 
Ahmad en Wyam zelf zitten in de laatste fase van hun inburgeringscursus. Ze 
hebben beiden in Syrië een goede opleiding gehad. Daar willen ze nu graag 
mee aan de slag, want van de bijstand leven is niks. Ze willen een bijdrage 
leveren aan de stad waar ze zo welkom zijn.
Met zijn Syrische diploma is het lastig om aan een baan te komen. Ahmad zou 
graag een aanvullende opleiding doen, maar kan de kosten niet betalen. Het 
Werkbedrijf probeert een bedrijf te interesseren voor een leer-werktraject, 
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maar dat is nog niet gelukt. In de tussentijd doet hij vrijwilligerswerk bij een 
kringloopwinkel. Wyam helpt als klassenassistent op de school van hun kinderen. 
Zo doen ze iets terug voor de hartelijke opvang in Nijmegen.

PvdA Nijmegen wil dat onze stad er is voor iedereen. Elke inwoner telt mee 
en draagt naar vermogen bij aan de samenleving. Toen in de bossen van 
Heumensoord vluchtelingen moesten worden opgevangen, stonden de 
Nijmegenaren klaar om te helpen. Zo’n zorgzame stad willen we blijven. 

•  Wij mogen als Nijmegenaren de vluchtelingen die nu in Nijmegen wonen, niet 
vergeten. Zij hebben onze hulp nog steeds nodig.

•  De gemeente gaat actief op zoek naar stages, vrijwilligerswerk, werkplekken 
en opleidingen voor vluchtelingen. Alleen door meteen mee te doen in onze 

maatschappij, kunnen deze mensen snel integreren.
•  Via de STIPs in de wijk komen mensen die willen helpen in contact met 

vluchtelingen uit de buurt. Samen zoeken zij hun weg in Nijmegen. 
•  Vluchtelingen worden net als anderen niet aangesproken op hun tekorten, 

maar op hun mogelijkheden. 
•  De zorgzaamheid voor vluchtelingen gaat natuurlijk niet ten koste van de 

zorg voor andere Nijmegenaren. Iedereen doet mee in onze stad, iedere 
Nijmegenaar draagt zijn of haar steentje bij. 

 

LABEL PRIORITEITEN

Waar gaat PvdA Nijmegen zeker 
in investeren?

PvdA Nijmegen wil de komende periode vooral investeren in werk, want dat 
loont.

De gemeente geeft jaarlijks 15 miljoen euro méér uit aan uitkeringen dan zij 
van het Rijk krijgt. Dat kan natuurlijk niet eeuwig zo doorgaan. Daarom wil 
PvdA Nijmegen meer Nijmegenaren aan het werk helpen. In de komende 
coalitieperiode willen we 10 miljoen euro extra uittrekken om bewoners 
te ondersteunen bij het vinden van werk, met bijscholing en coaching. De 
economische vooruitzichten zijn gunstig, dus het moet kunnen. 
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Maar ook op andere manieren blijven we de armoede in Nijmegen bestrijden. 
Om kinderen niet de dupe te laten zijn van de financiële positie van hun ouders, 
besteden we aan hen 1 miljoen euro per jaar, zodat ze mee kunnen doen op 
school en bij een club.

Als er in de meerjarenbegroting ruimte is voor extra uitgaven, wil PvdA Nijmegen 
die inzetten voor meer werk. Het gaat dan niet alleen om het investeren in het 
Werkbedrijf of in kansrijke sectoren, maar ook om het verder investeren in een 
aantrekkelijke stad waar mensen graag wonen en werken. 

Voor die aantrekkelijke stad zorgen de gemeente en de bewoners samen. 
Daarom is aandacht voor leefbaarheid en zorg in de wijken voor PvdA 
Nijmegen belangrijk. In de STIPs in de wijk gebeurt dit bij uitstek. Daar werken 
professionals van de Sociale Wijkteams en vrijwilligers aan een zorgzame stad. 
Ook daarin wil de PvdA investeren.

De samenhang van de stad wordt bepaald door de samenstelling van de wijken. 
Die moet divers zijn, zodat iedereen er een thuis kan vinden. Daarom worden de 
komende jaren huizen bijgebouwd volgens de 1/3 - 1/3 - 1/3-regel, te beginnen 
met de wijken die te eenzijdig sociale huurwoningen hebben.
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