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“De overheid in Nederland biedt aan ieder-
een die het moeilijk heeft een vangnet. Dat 
is goed, want wij willen een sociale samen-
leving. Maar je moet ook zélf het initiatief 
nemen en kansen pakken. Niet afwachten tot 
een ander het voor je oplost.”
Ammar (41 jaar) weet waarover hij praat. Hij 
heeft moeilijke tijden gekend, met langdurige 
onzekerheid en financiële problemen. De 
weg van Iraakse asielzoeker naar inwoner van 
Nijmegen liep niet over rozen. “Ik ben gebo-
ren in Bagdad, mijn vader was timmerman 
en mijn moeder zorgde voor de vijf kinderen. 
Na mijn middelbare school moest ik bij een 
legereenheid, in de tijd van Saddam Hus-
sein. Toen ik gedwongen werd om geweld te 

gebruiken tegen de eigen bevolking, ben ik 
gevlucht. Het was een enorme overgang, van 
een politiestaat naar het vrije en tolerante Ne-
derland. Hier gelden voor iedereen dezelfde 
wetten en regels, ongeacht je afkomst, religie 
of kleur. Dat is fantastisch. Daar moeten we 
zuinig op zijn.”

Waarom zit je bij de Partij van de Arbeid? 
“Idealen zijn nodig als je de wereld wilt 
verbeteren, maar je moet ook denken in 
realistische stappen. Willen we bijvoorbeeld 
heel Nijmegen duurzaam maken, dan is dat 
een mooi doel. Maar wie kan dat betalen? Als 
je moet kiezen tussen een computer voor je 
schoolgaande kind of zonnepanelen, dan is 
het hogere ideaal van duurzaamheid ge-
woon onbetaalbaar. In Nijmegen leven 4.000 
kinderen in armoede. Voor hen maak ik me 
sterk. Zij krijgen van de school gelukkig een 
computer, maar die mochten ze niet mee 
naar huis nemen om thuis te oefenen. Dat 
hebben wij als PvdA aangepakt. Er moet veel 
meer worden gedaan voor gezinnen die een 
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  Wat wil Ammar Selman?

Zeker van een sterke 
en zorgzame stad

Ruimdenkend, initiatiefrijk en sociaal. Dat zijn de 
belangrijkste kenmerken van de Nijmeegse  
PvdA-lijsttrekker Ammar Selman. Hij heeft oog  
voor de mensen om hem heen, is meelevend en 
meevoelend – maar hij stelt ook eisen. 



inkomen hebben tot pakweg 130 procent 
van het minimuminkomen. Deze gezinnen 
hebben het financieel moeilijk, vaak zelfs als 
beide ouders werken. We moeten zorgen dat 
werken loont. Het is niet eerlijk als je het recht 
op allerlei toeslagen verliest zodra je ietsje 
meer verdient dan de bijstand.”

Zekerheid, niet piekeren
Ammar Selman weet waarover hij praat. 
Voordat hij in 2013 bij het Werkbedrijf aan 
de slag kon, was hij twee jaar werkzoekend. 
“Het was een moeilijke tijd, ik wist niet hoe 
mijn toekomst eruit zou zien. Met veel stress 
haalde ik telkens het einde van de maand. Ik 
ben blijven proberen, heb met veel mensen 
gepraat, cursussen gevolgd, alles aangepakt. 
Ik wilde niet opgeven, dat zit in mijn karakter.”
Bij het Werkbedrijf heeft Ammar als consulent 
nu dagelijks contact met mensen die een 
baan nodig hebben. Hij ziet wat onzekerheid 
over inkomen en toekomst met mensen doet. 
“Iedereen wil het beste voor zijn kinderen. Je 
wilt dat ze naar een goede school kunnen, 
dat ze straks een woning kunnen vinden. Voor 
de PvdA is het begrip ‘zekerheid’ het belang-
rijkste. Als je zeker bent van een baan en een 
inkomen en van goede zorg, dan hoef je niet 
te piekeren of je de huur kunt betalen, of je 
ouders wel goed worden verzorgd.” 

Voel je je thuis in de stad waar je sinds 2005  
woont? 
“Oh, zeker! Ik hou van deze stad aan de rivier. 
Ik voel me verbonden met elke wijk. Weet je, 
de verschillen tussen groepen Nijmegenaren 
onderling zijn soms groter dan de verschillen 
met mensen uit andere steden of landen.
Het gaat erom dat je de verschillen erkent en 
vooral kijkt naar wat ons bindt. Dat is zoveel 

meer. We moeten elkaars mening respec-
teren en rekening houden met elkaar. Als 
moslim drink ik zelf geen alcohol, maar als 
er bezoek komt bij mij thuis schenk ik ge-
woon een biertje of een wijntje. Mijn geloof 
is een persoonlijke zaak. In de samenleving 
moet het niet uitmaken wie je bent of wat je 
gelooft. De menselijke waarden staan voorop, 
dat is de basis van een samenleving.”

Kleine stapjes, grote stappen
Zelf woont Ammar met zijn Nederlandse 
vrouw en kinderen van 11 en 8 jaar aan de 
rand van het Waterkwartier. “Dit is een leuke 
wijk. Mensen wonen graag in een levendige 
wijk, met winkels, een school, zorgvoorzienin-
gen, wat groen en een ontmoetingsplek waar 
ze het samen gezellig kunnen maken. Ik wil 
dat de gemeente investeert in gemengde wij-

ken. Niet alle rijken bij elkaar 
en alle armen bij elkaar.”

En gaan al die mooie plan-
nen van de PvdA wel lukken 
in de komende vier jaar? 
Ammar Selman is optimis-
tisch. “Begin met kleine 
stapjes. Er is meer mogelijk 
dan je denkt. Waar het kan 
zet je grote stappen, als 
het even tegenzit, worden 
het kleine stapjes. Maar je 
moet lef hebben, ambitie. 
En verantwoordelijkheid 
durven nemen. Dat kan ik en 
dat wil ik.”
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Charlotte Brand,  

nummer 2 op de PvdA-lijst
 

“Ik wil Nijmegen een nóg betere 
woonplek maken voor alle inwo-
ners. Gelijke kansen voor iedereen; 
dat is wat mij drijft. Al jaren zet ik 
mij daarvoor in via mijn werk in het 
onderwijs en als vrijwilliger. Ook in de 
gemeenteraad wil ik dat gaan doen. 
Ik maak me sterk voor een stad waar 
het niet uitmaakt waar je woont of geboren bent, waar je 
betaalbaar kunt wonen en onderwijs toegankelijk is voor 
iedereen. Als je hulp nodig hebt, mag je niet verdwalen in 
een bureaucratisch doolhof. Zorg moet dichtbij huis zijn, 
persoonlijk en vertrouwd.  Nijmegen moet voor jong en 
oud de heerlijke plek blijven die het nu is.”



Via opleiding naar werk

Het gaat economisch beter in Nederland, 
maar Nijmegen telt nog te veel werklozen. 
PvdA Nijmegen vindt het belangrijk dat ieder-
een die gemotiveerd is om aan het werk te 
gaan hulp krijgt bij het vinden van een baan. 
Bijvoorbeeld door een omscholing naar een 
beroep met goede kansen op werk. PvdA 
Nijmegen wil hiervoor een scholingsfonds 
instellen waar werkzoekenden gebruik van 
kunnen maken. Wie een omscholing begint, 
wordt vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Ui-
teraard vormen bij de keuze van de opleiding 
de wensen en voorkeuren van de werkzoe-
kende het uitgangspunt. Voorwaarde is dat 
de opleiding de kansen op werk duidelijk 
vergroot. Met gerichte ondersteuning in de 
vorm van opleidingen en werkervaringsplaat-
sen is het mogelijk om het aantal bewoners 
dat aangewezen is op een bijstandsuitkering 

flink omlaag te krijgen. Voor dit scholings-
fonds wil PvdA Nijmegen de komende jaren 
een bedrag van € 10 miljoen uittrekken.

Een zorgzame stad

PvdA Nijmegen staat voor goede zorg dicht-
bij mensen. De sociale wijkteams doen goed 
werk, maar hebben soms te weinig tijd om 
bewoners de juiste hulp te kunnen bieden. 
Daarom wil PvdA Nijmegen de wijkteams 
uitbreiden, zodat wachtlijsten zoveel mogelijk 
voorkomen worden. Ook wil PvdA Nijmegen 
binnen de sociale wijkteams meer inzet van 
wijkverpleegkundigen, die de nodige zorg 
in de wijk kunnen coördineren. Het is be-
langrijk dat het sociale wijkteam niet alleen 
naar zorg, maar ook naar inkomen en andere 
sociale problemen kijkt. Veel ouderen dreigen 
bijvoorbeeld te vereenzamen. Ook zijn er veel 
gezinnen met schuldenproblemen. De ge-
meente kan helpen in de wijk sociale netwer-
ken tot stand te brengen. Goede zorg moet 
voor alle bewoners, rijk en arm, van onze stad 
beschikbaar zijn.

Een eerlijke kans  

op goed onderwijs

Nijmegen kent gelukkig veel uitstekende 
scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. 
Veel schoolgebouwen zijn de laatste jaren 
verbeterd of vernieuwd. De ‘brede school’, 
waarin school, kinderopvang, sportclubs en 
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Hier staan wij voor
Nijmegen is een sterke en sociale stad. Toch zijn duizenden inwoners op zoek naar werk. Voor 
PvdA Nijmegen staat voorop dat alle 175.000 bewoners volop mee kunnen doen. Dankzij een 
echte baan. En het is mogelijk. Nu het economisch weer beter gaat in Nederland, zijn er volop 
kansen op werk. Die kansen moeten we de komende jaren gaan verzilveren. Het is goed voor de 
hele stad, als meer mensen aan het werk zijn. Daar ligt de prioriteit voor PvdA Nijmegen. Daar-
naast bestrijden we armoede, werken we aan goede zorg en investeren we in betaalbare wonin-
gen. Met PvdA Nijmegen ben je zeker van een zorgzame stad.



culturele instellingen nauw samenwerken is 
een groot succes. De komende jaren is vooral 
uitbreiding van de startgroepen nodig. Jonge 
kinderen met een dreigende leerachterstand, 
bijvoorbeeld door een mindere taalbeheer-
sing, krijgen hierbij extra ondersteuning. Ook 
volwassenen moeten tijdens hun werkzame 
leven kunnen blijven leren. Zo wil PvdA Nij-
megen dat werkzoekenden met een taal-
achterstand de kans krijgen een intensieve 
cursus Nederlands te volgen. En bewoners 
die geen werk kunnen vinden, krijgen de kans 
een opleiding met uitzicht op werk te doen.

Wonen

Nijmegen groeit en bloeit. De nieuwe wijken 
in Nijmegen-Noord en Nijmegen-West wor-
den prachtig. Toch dreigt ook in Nijmegen 
een tweedeling. Sommige wijken worden 
steeds populairder, andere blijven achter. 
PvdA Nijmegen staat voor één ongedeelde 
stad. In iedere wijk moet daarom een goede 
mix zijn van huur- en koopwoningen. Om dat 
te realiseren maakt de gemeente bindende 
afspraken met woningbouwcorporaties en 
ontwikkelaars. Het is belangrijk om ook in 
stadsdelen als Dukenburg en Lindenholt 
te blijven investeren. Het liefst samen met 
bewoners. Actieve bewoners krijgen onder-
steuning van de gemeente om de goede 
dingen voor hun wijk te doen. Ook voor het 
onderhoud van het groen in de wijken zoekt 
de gemeente het contact met bewoners die 
iets voor hun leefomgeving willen betekenen.

Toekomst van  

de stad

Met de aanleg van de 
nevengeul heeft Nijme-
gen een prachtig rivier-
park gekregen. ‘Nijme-
gen omarmt de Waal’ 
is ondertussen wer-
kelijkheid geworden. 
Door de bouw van de 
tweede stadsbrug is de 
druk op de Waalbrug 
al sterk verminderd. 
De bereikbaarheid van 
de stad is er veel beter 
door geworden. Mede 
door de Waalsprong 
groeit Nijmegen de 

komende tien jaar tot een stad met misschien 
wel 200.000 inwoners. Het is belangrijk dat 
de werkgelegenheid met deze bevolkings-
aanwas meegroeit. Dat kan bijvoorbeeld door 
in Nijmegen-Noord, langs de A15, een logis-
tiek knooppunt te realiseren. Op die manier 
profiteert de regio nog meer van de water-, 
weg- en spoorverbindingen. Het initiatief van 
de provincie voor een railterminal bij Valburg 
is daarom ook voor Nijmegen belangrijk. 
Het realiseren van goede verbindingen in de 
regio is ook belangrijk voor de noodzakelijke 
economische groei, zoals de aanleg van de 
Dorpensingel-Oost, die Bemmel verbindt met 
de N325, en de reactivering van de spoorlijn 
naar Duitsland.
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wat we hebben bereikt

Zeker zijn van zorg dichtbij

Voor de zorg in Nijmegen is er de afgelopen jaren extra geld 
uitgetrokken. Zo is de huishoudelijke hulp voor iedereen 
goed gebleven. We liepen voorop bij de oprichting en uitbreiding van de 
Sociale Wijkteams en de STIPs. Voor wie zorg nodig heeft, moet die hulp 
dichtbij beschikbaar zijn. 

Professionals en vrijwilligers zijn samen belangrijk voor de verbinding in de 
wijk, zoals op de STIPs. Daarom 
vroegen wij in de gemeenteraad 
extra ondersteuning voor alle 
vrijwilligers.

De afgelopen vier jaar heeft 
PvdA Nijmegen veel bereikt. 
Eerst zaten we in het college, 
maar ook nadat we uit de 
 coalitie waren, hebben we 
veel voor elkaar gekregen. 

PvdA Nijmegen heeft zich 
altijd sterk gemaakt voor de 
kwetsbaren in de stad: de 
mensen bij Hilckmann die hun 
banen verloren, de mensen 
met zorgen die aanklopten 
bij het PvdA ombudsteam, de 
ouders die nu geen bijdrage 
meer hoeven te betalen voor 
de jeugdzorg, de jongvol-
wassenen die voortaan recht 
hebben op een volwaardig 
loon. Daar waar de gemeente 
tekort schoot, zijn wij in actie 
gekomen. Zeker zijn van  

goed onderwijs

Uit zorg voor ons onderwijs heeft 
PvdA Nijmegen meteen bij de 
start van deze coalitieperiode 1,5 
 miljoen euro extra beschikbaar ge-
steld voor verbeteringen. Idem voor 
iPads voor kinderen van ouders met 
een kleine beurs. We hebben ons 
speciaal gericht op het voorkomen 
van voortijdig schoolver laten. Om 
alle kinderen een goede schoolstart 
te geven 
hebben 
we start-
groepen 
opgericht 
met extra 
taalonder-
wijs.

Zeker zijn van een fatsoenlijk inkomen 

Werk en de zekerheid van een inkomen zijn heel belangrijk 
voor mensen. Daarom heeft PvdA Nijmegen de afgelopen 
vier jaar zoveel mogelijk mensen door het Werkbedrijf naar 
werk laten begeleiden. We stemden tegen iedere bezuini-

ging op werkbemiddeling. We hebben een 10-puntenplan 
ingediend met voorstellen om meer mensen aan het werk 
te helpen. 

We hebben een bezuiniging op de bijzondere bij-
stand tegengehouden, omdat de bijzondere bijstand 
bedoeld is voor de allerarmsten in onze stad. En in 
het college introduceerden we een aanvalsplan om 
 mensen van hun schulden af te helpen.

Zeker zijn van een passend thuis

Om zeker te zijn van een goede woning heeft Nijmegen de 
afgelopen jaren veel bijgebouwd. Maar er blijft een tekort aan 
betaalbare huizen en appartementen. Ze zijn er wel, maar komen 
niet beschikbaar voor wie ze het hardst nodig heeft. Daarom heeft PvdA 
Nijmegen de bouw van middeldure huurwoningen gestimuleerd. Dan 
kunnen mensen met een gevuldere portemonnee doorschuiven en komen 
betaalbare woningen vrij voor de mensen voor wie ze bedoeld zijn. Zo is er 
voor iedereen plek in Nijmegen.

Ook hebben we meer rechten geregeld voor buurtbewoners om mee te 
beslissen over de eigen wijk en gaven we het college opdracht het moge-
lijk te maken dat huurders hun woning zelf kunnen verduurzamen.

6



7

Ammar Selman, 
lijsttrekker (41)

Ruimdenkend, 
initiatiefrijk en 
sociaal. Dat zijn 
de belangrijkste 
kenmerken van 

de Nijmeegse PvdA-lijsttrekker. Hij 
heeft oog voor de mensen om hem 
heen, is meelevend en meevoe-
lend – maar hij stelt ook eisen. “Je 
moet ook zélf het initiatief nemen 
en kansen pakken. Niet achterover 
leunen en afwachten tot een ander 
het voor je oplost.”

Charlotte Brand 
(35)

Ik maak me sterk 
voor een stad 
waar het niet 
uitmaakt waar 
je woont of ge-

boren bent, waar je betaalbaar kunt 
wonen, waar onderwijs toegankelijk 
is voor iedereen, waar zorg dicht bij 
huis gewoon is. Ik vind dat je mét 
mensen moet praten in plaats van 
alleen maar óver mensen. 

Theo de Wit 
(63)

Ik zet me in voor 
meér en vaste 
banen. Want 
met betaald 
werk voorkom je 

armoede.
Ook zal ik me sterk maken voor de 
sport in de stad en ons Nijmeegs 
cultureel erfgoed. 
En, met het oog op de toekomst 
van onze kinderen, voor een kli-
maatvriendelijke stad. 

Pearl van Neer 
(25)

Doorzetten zit 
in mijn bloed. 
Ik begon met 
een vmbo-ad-
vies, nu rond ik 

mijn hbo-studie bestuurskunde af. 
Ik weet hoe belangrijk het is dat 
kinderen alle hulp krijgen die ze 
nodig hebben op school. Kinderen 
moeten naar muziekles kunnen of 
mee op schoolreisje. Alles eruit 
halen wat erin zit!

David 
Campbell (36)

Ik wil dat we 
mensen in de 
bijstand weer 
vertrouwen. Ik 
wil dat jongeren 

nu dezelfde kansen krijgen als ik 
destijds kreeg in het leven: scho-
ling, een huis en een inkomen. De 
bankrekening van je ouders mag 
nooit bepalend zijn voor jouw 
succes. Ik wil een sociaal Nijmegen 
voor álle Nijmegenaren.

Jasper 
Konijnenbelt 
(35)

Ik wil een stad 
waar iedereen, 
ongeacht waar 
z’n wieg staat, 

de mogelijkheid heeft z’n eigen pad 
te kiezen. Waar het goed studeren, 
werken en leven is. Waar starters 
een betaalbare woning kunnen 
vinden in de wijk van hun keuze. 
Waar we kiezen voor de inwoners, 
de mensen, de wijken. 

Dolly Toonen 
(54)

Door kansen 
te benutten en 
te investeren in 
mezelf heb ik me 
opgewerkt van 

‘kansarm’ tot  zelfstandige vrouw 

met een eigen bedrijf. Als netwer-
ker help ik mensen echt vooruit.
Ik luister, stel vragen en denk mee 
over oplossingen. Dat doe ik nooit 
in mijn eentje. We werken er altijd 
samen aan.

Jop Tangelder 
(24)

Ik ben in 
 Nijmegen 
 komen studeren 
en  gebleven. 
Of je nu aan het 

zwoegen bent in de UB, graag pas-
jes maakt op Drift of lekker door-
zakt bij café Samson: Nijmegen 
zorgt dat het kan. Beter nog: PvdA 
Nijmegen zorgt dat het kan. Wij 
zetten ons in voor een betere stad. 
Een Nijmegen waarin iédereen kan 
meedoen.  

Claire 
Scheepens (45)

Ik wil vechten 
 tegen armoede 
en werkloos-
heid. Vechten 
voor betaalbaar 

wonen. Het hangt allemaal met el-
kaar samen. Ik ken het van huis uit. 
Wat als het niet lukt een betaalbaar 
huis te vinden? Moet je je dan scha-
men? Nee, dan heb je vertrouwen 
en hulp nodig. Ik wil die benader-
bare politicus zijn die met oplossin-
gen komt. 

Güven Erkaslan 
(31)

Als jongere ben 
ik vanuit Turkije 
naar Nijmegen 
gekomen. Hier 
heb ik kansen 

gekregen. Maar niet iedereen 
krijgt deze kansen. We laten zoveel 
talent onbenut. Ik wil daarom 
onderwijs instellingen, werkgevers, 
de gemeente én jongeren zelf met 
elkaar in verbinding brengen om 
de positie van álle jongeren op de 
arbeidsmarkt te verbeteren. 
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Armoede door de ogen van de kledingbank 
Ammar Selman, PvdA-leider in Nijmegen, stelt ar-

moede centraal in deze gemeenteraadsverkiezingen. 

De achterkant van onze krant is voor de kledingbank 

in Nijmegen en omgeving, die vijf jaar bestaat. 

Wat is armoede? Dit verhaal vertelt wat de vrijwilligers 
van de kledingbank met eigen ogen zien. Het is ook 
een eerbetoon aan hun werk, week in week uit.
Klanten van de kledingbank komen binnen in een 
wachtkamer. Hier wacht het gezin. Achter de dichte 
deur ligt de winkel van de kledingbank. Daar mogen ze 
drie kwartier tot twee uur kleren uitzoeken. Alleen. Een 
pinpas is niet nodig. Elk half jaar. Een vast aantal kleren 
per volwassene en per kind. In die wachtkamer vind je 
ook al allemaal kleren en spulletjes; dit zijn extraatjes 
voor de bezoekers. 

Klanten die er voor het eerst zijn, schieten regelmatig 
vol als de deur opengaat. Bij de aanblik van de rijen en 
rijen kledingrekken dringt het besef door dat ze hier 
zijn gekomen voor echte hulp. ZZP’ers roepen woorden 
als: dit was niet de bedoeling van mijn bedrijf. Aan het 

eind, na drie kwartier, is er toch altijd opluchting. Ze 
hebben nieuwe kleren, ook al zijn ze tweedehands.
Sommige vrijwilligers willen hier niet werken, ze doen 
liever hun werk in de sorteer en opslagruimte. De 
winkel is te emotioneel. Zien hoe mensen bekneld zijn 
geraakt in hun leven en proberen daar mee om te gaan 
– waar je bij staat. En dat zijn veel mensen; in Nijmegen 
helpt de kledingbank zo’n 1300 Nijmeegse klanten, 
meestal zijn dat gezinnen, soms eenlingen. Van zwer-
vers, gehandicapten, uitgeprocedeerde asielzoekers 
tot talloze Nijmegenaren die er uitzien als iedereen. 
Sommigen zijn al twee jaar niet in een ‘echte’ winkel ge-
weest. Anderen hebben letterlijk te weinig kleren aan. 

De winkel is ook een bron van geluk. Zie de vrouw die 
een dans maakte toen ze de allermooiste winterjas ter 
wereld had gevonden. Zie de schitterende ogen van 
de moeder toen ze een kerstboom kreeg, zelfgemaakt 
door de vrijwilligers. Zie de vrouw die huilde toen haar 
voeten – bij nieuwe schoenen – geen pijn meer deden. 

Armoede bestaat in Nijmegen. Vraag het zelf aan de 
vrijwilligers. Zie ook: http://www.kledingbank
nijmegen.nl/ik-wil-wat-doen-of-bijdragen/

V.l.n.r: Ameliet Mulder, Diny Hopmans, Trui Dovermann, Joke Buitinck, Ineke Doeleman, Monique Boekhoorn


