
 

Een radikaal-links perspectief 
Doe het voor en met de stad en niet zonder de stad! 

 

 

 

Een alternatieve Perspectiefnota 
 

 

Sent Wierda 

9 juli 2014  



 
 
 
 
 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reacties op deze alternatieve Perspectiefnota zijn van harte welkom. 
 
ONP/PSP’92 Nijmegen 
Spanjestraat 5 
6663 NP  Lent 
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Inleiding 

Het College verstrekt geen inhoudelijke Perspectiefnota voor het komende jaar. Dat 
vindt de ONP/PSP’92 Nijmegen een zeer slechte zaak. De gemeenteraad moet 
kaders kunnen stellen en eigen punten mee kunnen geven als kader. Het College 
komt met een Perspectiefbrief 2015 met een financieel plaatje. Het politieke 
hoogtepunt in het politieke jaar is nu een stemstuk geworden. Wij hebben in de 
verkiezingscampagne steeds aangegeven dat wij linkse oppositie wilden voeren 
tegen het College en de Raad wakker wilden houden. Daarom hebben wij deze 
alternatieve Perspectiefnota opgesteld. Een nota met een inhoudelijk perspectief 
voor Nijmegen en Lent. 
 
Een Links en Lokaal akkoord 

De politieke realiteit zegt dat er een Coalitieakkoord ligt van de SP, GroenLinks, 
Partij van de Arbeid, De Nijmeegse Fractie en Verenigde Senioren Partij. Ondanks 
dat het niet ons coalitieakkoord is en we onze twijfels hebben over de uitvoering en 
haalbaarheid van dit document zijn wij op hoofdlijnen positief over de inhoud van 
dit stuk. 
 
Geen ‘Agenda voor Nijmegen’ 

Op 14 mei diende ik namens de ONP/PSP’92 een verzoekschrift in bij de 
gemeenteraad om een Nijmegen-agenda op te laten stellen door het College. Die 
Nijmegen-agenda zou een marsroute moeten zijn voor het College en daarmee voor 
Nijmegen om het Coalitieakkoord nader in te kleuren en een uitgewerkte 
uitvoeringsagenda te verkrijgen. Die agenda voor de stad zou samen met de stad 
kunnen worden opgesteld. Helaas heeft de gemeenteraad dit verzoekschrift op 28 
mei zonder beraadslaging en zonder stemming voor kennisgeving aangenomen. De 
ONP/PSP’92 Nijmegen dient een bezwaarschrift in tegen dit besluit. Kennelijk doet 
de gemeenteraad van Nijmegen het liever zonder de stad. 
 
Thema’s 

In het initiatiefraadsvoorstel over de P&C-cyclus wordt een thema-indeling 
voorgesteld voor de komende begroting. Deze indeling is: 
• zorgzame stad  (decentraliatie jeugdzorg, awbz); 
• woon‐ en groeistad  (wonen en grondexploitatie); 
• stad die werkt en leert (werk, inkomen en onderwijs); 
• stad in de regio (regionale samenwerking). 
Wij delen uw analyse dat hier 4 hoofdtaken van de gemeente in benoemd zijn. Wel 
missen wij een vijfde thema: de stad die meedoet (burgerparticipatie en democratie). 
Ook hier zien we weer dat de gemeente Nijmegen het niet met de stad wil doen, 
maar zonder de stad. We moeten samen willen werken aan een leefbaar Nijmegen. 
 
Zorgzame stad 

In 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een aantal flinke nieuwe 
beleidsterreinen. De jeugdzorg komt over van de provincie en er wordt een transitie 
gemaakt in het welzijnswerk. De gemeente Nijmegen zal van ‘day one’ af 
verantwoordelijk zijn voor deze domeinen. Domeinen die voor de afnemers van 
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cruciaal belang zijn. Alles valt of staat met de werkers in het speelveld. Alle spelers 
in het welzijnsveld moeten hun spel zonder dat zij teruggefloten worden kunnen 
spelen. Immers, het spel kan ook kapot gefloten worden. De gemeente moet ruim 
voor 1-1-2015 helderheid geven over de opstelling van het nieuwe 
welzijnsspeelveld. Hierbij moeten ook de kleine spelers (zzp’ers) niet vergeten 
worden. Vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven mogen niet doodbloeden door de 
transities. Het sociaal kapitaal is waar wij zuinig op willen zijn. 
 
De gemeente krijgt ook nog verantwoording waar het gaat om de zorg. De meest 
kwetsbaren in onze samenleving moeten de overgang naar de ‘Wmo nieuwe stijl’ niet 
merken. De gemeente moet ruim voor 1-1-2015 aan alle zorgafnemers 
helderheid geven over hun zorgpakket. Het mantelzorgcompliment wordt stilgezet 
en als ongeoormerkt geld aan het Gemeentefonds toegevoegd. Wij bepleiten dat de 
gemeente het mantelzorgcompliment blijft uitkeren. Uiteindelijk nemen deze 
vrijwilligers de gemeente veel werk en zorgen uit handen. De gemeente moet bij de 
begroting 2015 aangeven dat zij het mantelzorgcompliment voortzet of hoe zij 
deze gelden in wil zetten. 
 
Woon- en groeistad 

Leegstand is een probleem voor onze stad. Een niet gebruikt pand verloedert en is 
daarmee in het straatbeeld een probleem. Een niet gebruikt pand draagt niet bij 
aan een sterke en sociale ondernemende stad. Kortom, we moeten iets doen tegen 
leegstaande panden. Zeker als we weten dat er een gebrek is aan woonruimte en dat 
maatschappelijke initiatieven soms springen om (tijdelijke) ruimte. De gemeente 
moet met een leegstandsoffensief komen. Element hierin kan een 
leegstandsregister zijn. Panden die langer dan een jaar niet gebruikt worden moeten 
voor algemene doeleinden benut kunnen worden, tot de eigenaar met een plan komt 
waaruit blijkt dat er weer een invulling is voor de ruimte. 
 
Ook in het komende jaar wordt er verder gewerkt aan de Waalsprong en aan het 
Waalfront. Dat juichen we toe, omdat er nog steeds vraag is naar woningen. Ook is 
het positief voor onze grondexploitaties. Wel vragen we ook aandacht voor het 
Kanaalfront. Hatert, Neerbosch-Oost, Dukenburg en Lindenholt vragen om 
revitalisering. De gemeente moet met een revitaliseringsplan voor het 
Kanaalfront komen. 
 
Een belangrijke ontwikkeling is de Gelderse Omgevingsvisie die vandaag na een 
intensief co-creatieproces door Provinciale Staten van Gelderland is vastgesteld. In 
dit kaderstellende document beschrijft de provinciale overheid hoe zij om wil gaan 
met de ruimtelijke ordening. De gemeente zou in 2015 een herijking van de 
Nijmeegse Structuurvisie moeten vaststellen waar de Gelderse Omgevingsvisie 
in is verwerkt. De inmiddels ook al vastgestelde OV-Visie en de nog in procedure 
zijnde Windvisie van de provincie Gelderland geven ook inhoudelijke kaders waar de 
gemeente wat mee moet in de toekomst. 
 
De Stadsbrug heeft onze stad een bereikbare stad gemaakt. Na alle investeringen in 
asfalt willen we nu vooral gaan investeren in openbaar vervoer en in de fiets. De 
gemeente moet in 2015 met een nota komen voor het fietsverkeer en met een 
nota voor het openbaar vervoer. We willen dat er bussen blijven rijden in de 
Burchtstraat – ook op marktdagen. De gemeente moet een alternatieve lokatie 
voor de warenmarkt zoeken en vaststellen. 
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Werkende en lerende stad 

Nijmegen is een ondernemende stad en een stad van kennis. Wij willen dat die twee 
werelden bij elkaar komen. De Universiteit is een bron van kennis. Kennis die in de 
stad en bij de gemeente vaak nodig is. Studenten kunnen onderzoeken doen die 
voor de stad en de gemeente zinvol zijn. We zien nu te vaak dat de Universiteit een 
dorp apart in de stad is en daar willen wij een einde aan maken. De gemeente 
moet uiterlijk in 2015 een “Unie met de Uni”-aanvalsplan opgesteld hebben. 
 
Vele jongeren komen niet aan een baan. Soms ligt dat aan het onderwijsniveau, dan 
is bijscholing of het doen van werkervaring via een stageplaats een oplossing. Maar 
het ligt er ook vaak aan dat er gewoon geen passend werk is. Het Jongerenloket is 
voor veel jongeren onbekend of onbemind. Wij willen dat jongerenwerkers nog meer 
outreachend gaan werken en werkloze jongeren toeleiden naar het Jongerenloket. 
De gemeente moet voor 2015 met Tandem Welzijn en andere 
welzijnsorganisaties concrete afspraken maken hoe zij jongeren naar het 
Jongerenloket geleiden. 
 
De ONP/PSP’92 wil dat de geselecteerde lokatie die de gemeente Nijmegen voor de 
perifere detailhandel heeft blijft bestemmen voor dat doel. Wij zijn voorstander van 
het vestigen van een doe-het-zelfzaak als Hornbach in Vlek 14 bij Ressen. Ook 
willen wij dat de door de gemeente Arnhem geplande sportzaak Decathlon niet in 
het Arnhemse Olympusgebied komt maar ook bij Ressen. Zo slaat de Stadsregio 
twee vliegen in een klap: er is één daar voor ingerichte PDV-lokatie én de Rijnhal 
blijft behouden voor evenementen. De gemeente zal in overleg moeten met de 
gemeente Arnhem en uiterlijk in 2015 met voorstellen komen over de 
toekomst van Vlek 14 in relatie tot de Rijnhal. 
 
Regionale stad 

De Tweede Kamer heeft 3 juli ingestemd met het wetsvoorstel om de Wet op de 
Gemeenschappelijke Regelingen aan te passen zodat de Plusregio’s worden 
opgeheven. De Eerste Kamer moet nog instemmen met het voorstel. De gemeenten 
in de Stadsregio doen er goed aan om de Senaat te benaderen met het verzoek om 
tegen het voorstel te stemmen. Tegelijkertijd moeten de gemeenten zich wel 
voorbereiden op het opheffen van de wettelijke mogelijkheid om een Plusregio te 
zijn. De Stuurgroep van Kaiser, Bruls en Dijkstra en de Commissies van Gebben en 
Van Asseldonk zijn hier voortvarend mee aan de slag. 
 
De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling voor het Rijk van Nijmegen is per 1 juli 
van kracht. Op een kleinere regionale schaal is er nu ook een gremium om samen te 
werken aan uitdagingen die de gemeenten om Nijmegen heen niet alleen kunnen of 
waar het Rijk samenwerking verplicht stelt. 
 
De gemeenteraad doet er in onze ogen goed aan om in de tweede helft van 
2015 deze beide nieuwe regionale samenwerkingsverbanden te evalueren op 
efficiëntie, transparantie en democratisch gehalte. 
 
In 2015 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten van Gelderland en voor het 
Algemeen Bestuur van het Waterschap Rivierenland. Dit zijn belangrijke organen 
voor onze stad. De gemeente moet adequate voorlichting geven over het werk 
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dat de Provincie en Waterschap in en voor Nijmegen doet. Daarnaast moet de 
gemeente eerlijke verkiezingen mogelijk maken. 
 
Meewerken aan de leefbare stad 

Een thema wat ons betreft toegevoegd moet worden aan de vier hierboven genoemde 
thema’s is ‘de stad die meedoet’. Burgerparticipatie is natuurlijk geen doel op zich, 
maar het is wel een adequaat middel om er voor zorgen dat de gemeenten haar 
doelen bereikt. Als de gemeente met de stad werkt realiseert de gemeente meer voor 
de stad. 
 
Hier past ook de wijkaanpak en het grotestedenbeleid bij. Er zijn vele 
wijkactievelingen in de wijken te vinden die met passie aan hun eigen leefomgeving 
werken. Wij willen aandacht voor alle wijken. Focus op de binnenstad is goed, maar 
wij willen dat alle wijken ‘the place to be’ worden. Daarom pleiten wij voor wijkvisies 
voor ‘fysiek, sociaal en veilig’. Deze wijkvisies moeten met alle wijkbewoners worden 
op- en vastgesteld. In 2015 moet de gemeente er voor zorgen dat alle 44 wijken 
in onze stad door de gemeenteraad vastgestelde wijkvisies hebben. Die 
wijkvisies zullen er voor zorgen dat de stad en de wijken leefbaar zijn en blijven. 
 
Linkse en lokale stad 

Een thema dat bij een progressieve stad hoort is duurzaamheid, natuur en milieu. 
De vorige wethouder heeft hier forse stappen gezet. We moeten er voor zorg dragen 
dat de voorsprong op dit onderwerp niet verloren gaat. De gemeente moet blijvend 
aandacht geven aan duurzaamheid. De duurzame energiebronnen moeten 
gerealiseerd worden door de gemeente. 
 
In de aanloop naar de verkiezingen hebben onze samenwerkende partijen een 
tweetal beloften zwart op wit gezet. Het Roze Stembusakkoord van het COC 
Nijmegen en van Dito Nijmegen vroeg om aandacht voor een aantal roze thema’s. 
Het Pact van Presikhaaf van Stichting EVS EcoVrede vroeg om onze focus voor een 
aantal alternatieve en groene thema’s. De gemeente moet met het Roze 
Stembusakkoord en het Pact van Presikhaaf aan de slag en in de begroting 
2015 laten zien wat zij met de concrete punten wil gaan doen. 
 
Nijmegen is stad om de rivier. Een stad die leeft met water. Daarom is het 
Waterbeleid belangrijk voor Nijmegen. Op dit moment heeft Nijmegen een Waterplan 
uit 2001. Gelukkig heeft het Waterschap niet stilgezeten en is er een 
Waterbeheerplan. Komend jaar wordt dat geüpdate en zal het 
Waterbeheerprogramma 2016-2021 worden vastgesteld. De gemeente moet haar 
eigen Waterbeleid dan ook in 2015 gaan herijken. 
 
Wat bij een stad met een eigen lokaal karakter past is een stevig 
citymarketingbeleid. Wij willen niet dat het citymarketingbeleid alleen een cultuur-
historisch kleurtje krijgt. Nijmegen is zo veel meer: kennisstad, city of health, 
Vierdaagsestad, NEC, sport- en cultuurstad, dwars en recalcitrant… al deze 
aspecten verdienen ook in 2015 aandacht! De gemeente moet ook in 2015 een 
‘rood-gruun-swert hert’ laten zien. 
 
Tenslotte wensen wij ook in 2015 niet dat de Donjon herbouwd wordt.
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Voorstel om te besluiten 
 
De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen in vergadering, 
 
gelet op de Gemeentewet, 
 
besluit, 
 
het College: 
 

1) als kader voor de Stadsbegroting 2015-2019 mee te geven: 
a. de dikgedrukte passages in de alternatieve Perspectiefnota 2015 van 

de Onafhankelijke Nijmeegse Partij/PSP’92 Nijmegen, 
b. aanvullend op hetgeen in het Coalitieakkoord staat vermeld, 
c. de inhoud van de Perspectiefbrief 2015 d.d. 27 mei 2014, 
d. de Meicirculaire; 

2) beleid voor de stad met de stad en niet zonder de stad vorm te laten geven. 
 
De griffier,    De voorzitter, 
 
 
 
Mw.drs. M.M.V. Mientjes  Drs. H.M.F. Bruls  
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www.kieslinksenlokaal.nl 


