
 

Een radikaal-links alternatief 

Doe het voor en met de stad en niet zonder de stad! 

 

 

 

Een radikaal-linkse tegenbegroting 

 

 

Sent G. Wierda 

12 november 2014  
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Reacties op deze radikaal-linkse tegenbegroting zijn van harte welkom. 
 

PSP’92 Nijmegen 

Spanjestraat 5 

6663 NP  Lent 

nijmegen@psp92.nl 
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Inleiding 

Nadat de PSP’92 Nijmegen met een eigen radikaal-links alternatief is gekomen voor 
de Perspectiefnota, komen wij nu met een alternatieve begroting. De Perspectiefnota 
is normaal voor het College een kaderstellend document voor de Stadsbegroting. Nu 
deze ontbrak en alleen de onze voorlag hadden wij grote hoop dat er serieus 
gekeken is naar onze wensen. In deze notitie gaan wij opnieuw in op deze wensen. 
 

Een Links en Lokaal akkoord 

Het zal u niet verbazen dat wij onze positieve woorden die in ons alternatief staan 
nog niet inslikken. Echter, deze behandeling van de begroting zal een eerste 
ijkmoment zijn. Wij blijven gaan als PSP’92 voor radikaal-links. 
 

Geen ‘Agenda voor Nijmegen’, wel een voor Arnhem-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. De 
gemeenteraad nam dit plan niet over. Het bezwaarschrift is nog niet afgehandeld. In 
de begroting staat echter nu dat er “Arnhem-Nijmegen-agenda” komt. Gelet op het 
feit dat Arnhem dus met een “Arnhem-agenda” komt blijven wij vinden dat er een 
“Nijmegen-agenda” moet komen. Wij roepen u opnieuw op om hiertoe over te gaan. 
 

Thema’s met perspectief? 

Het thema “de stad die meedoet” is niet opgenomen in de P&C-indeling. Ook is de 
Perspectiefnota afgeschaft. Wij betreuren dit. De Perspectiefnota is een belangrijk 
moment om kaders te stellen en moties in te dienen als opmaat naar de begroting. 
 

Zorgzame stad 

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. Er is met de WMO-nota wat helderheid gekomen. 
Helaas is onze zienswijze niet meegenomen – voor de derde keer op rij – en daarom 
wijzen wij de WMO-nota af. De gemeenteraad heeft deze nu aanvaard. Tegen dit 
besluit hebben wij dan ook bezwaar aangetekend. Waar wij opnieuw aandacht voor 
vragen is de kleine sociale ondernemer. 
 
De gemeente moet ruim voor 1-1-2015 aan alle zorgafnemers helderheid geven 
over hun zorgpakket. Wij constateren dat er nog veel niet helder is.  
 
De gemeente moet bij de begroting 2015 aangeven dat zij het 
mantelzorgcompliment voortzet of hoe zij deze gelden in wil zetten. Het CDA 
heeft dit punt overgenomen. Wij steunen mevrouw Rotink op dit punt. 
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Woon- en groeistad 

De gemeente moet met een leegstandsoffensief komen. In de binnenstad zien 
we een voorzichtige poging tot een leegstandsoffensief. We willen dit echter voor de 
hele stad zien. 
 
De gemeente moet met een revitaliseringsplan voor het Kanaalfront komen. In 
de programma’s Wijkontwikkeling en Openbare ruimte zien we wel 
aandachtspunten, maar we willen echt een nadrukkelijke focus in het Kanaalfront 
zien. Wat in het Waalfront kan moet ook bij het Maaswaalkanaal kunnen. Wellicht 

dat de nieuwe Stad- en Regiocontracten hier uitkomst kunnen bieden. 
 
De gemeente zou in 2015 een herijking van de Nijmeegse Structuurvisie 
moeten vaststellen waar de Gelderse Omgevingsvisie in is verwerkt. De 
Gelderse Omgevingsvisie wordt niet eens benoemd. De bijbehorende 
Omgevingsverordening slechts een keer. De PSP’92 vindt dat de gemeente Nijmegen 
doet alsof ze een vrijstaat is. De provincie lijkt niet te bestaan. 
 
De gemeente moet in 2015 met een nota komen voor het fietsverkeer en met 
een nota voor het openbaar vervoer. We constateren dat er wel beleid is op deze 
onderwerpen, maar we zouden dit zo graag in een kaderstellend document willen 
terugzien. Hierbij kan ook een alternatieve lokatie voor de warenmarkt zoeken 
en vaststellen onderwerp zijn van gesprek. 
 

Werkende en lerende stad 

De gemeente moet uiterlijk in 2015 een “Unie met de Uni”-aanvalsplan 
opgesteld hebben. In de begroting kunnen wij lezen dat er wel contact is, maar een 
aanvalsplan is er nog niet. 
 
De gemeente moet voor 2015 met Tandem Welzijn en andere 
welzijnsorganisaties concrete afspraken maken hoe zij jongeren naar het 
Jongerenloket geleiden. De PSP’92 ziet dat er een loket in Neerbosch-Oost van het 
Jongerenloket komt, maar we zien niet hoe de jongeren naar dit loket begeleid 
worden. Loketten inrichten is mooi, maar de doelgroep moet deze wel weten te 
vinden. 
 
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. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Arnhem een positief besluit genomen 
om de Rijnhal in te zetten voor de Decathlon. Onze Arnhemse afdeling heeft hier 
stelling tegen genomen. Ook heeft wethouder Hans Giesing (D66, economie) 
toestemming gegeven aan Bauhaus om een filiaal in te richten in IJsseloord-2. 
Tenslotte heeft wethouder Anja van Norel (LBZ, ruimte) van Zevenaar een plan in 
procedure gebracht om een outletcentrum in Zevenaar-Poort te realiseren. De 
gemeente Nijmegen zweeg in alle toonaarden en heeft de boot nodeloos gemist. 
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Regionale stad 

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. Het College stelt dit niet 
voor, maar er is grote vertraging ontstaan in de herverkaveling van de regionale 
samenwerking. We stellen nu voor om dit in 2016 te doen. Overigens moet de 
regionale samenwerking voor burgers meer tastbaar zijn/worden. 
 

De gemeente moet adequate voorlichting geven over het werk dat de Provincie 
en Waterschap in en voor Nijmegen doet. Daarnaast moet de gemeente eerlijke 
verkiezingen mogelijk maken. Helaas moeten wij constateren dat de gemeente 
Nijmegen zich als een vrijstaat waant. Daar waar de provincie met de grote steden 
wil samen werken aan Gelderland via Gelrestad doet burgemeester Bruls dit af met 
2 zinnen. De gemeente Nijmegen lijkt geen prioriteit te geven aan Gelrestad. Wij 
steunen dit niet. Wij willen werken aan Gelderland, samen met de andere steden!  
 

Meewerken aan de leefbare stad 

In 2015 moet de gemeente er voor zorgen dat alle 44 wijken in onze stad door 
de gemeenteraad vastgestelde wijkvisies hebben. Er zijn wijkvisies op ruimte en 
deels op sociaal en veiligheid, maar deze zijn niet door de gemeenteraad vastgesteld. 
Dat vinden wij belangrijk. 
 

Linkse en lokale stad 

De gemeente moet blijvend aandacht geven aan duurzaamheid. De duurzame 
energiebronnen moeten gerealiseerd worden door de gemeente. Duurzaam is in 
Nijmegen een waar containerbegrip geworden. We verwonderen ons op een 

filosofische manier en vragen om een meer concrete definitie. 
 
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. De beide documenten waar wij een handtekening onder hebben 
gezet zijn niet geland in de begroting. 
 
De gemeente moet haar eigen Waterbeleid dan ook in 2015 gaan herijken. Het 
komende Waterbeheerprogramma van het Waterschap Rivierenland en het 
waterbeleid zijn niet benoemd in de Stadsbegroting 2015. 
 
De gemeente moet ook in 2015 een ‘rood-gruun-swert hert’ laten zien. Het 
citymarketingbeleid draagt niet een ‘Nijmegen’-gevoel uit. 
 
Bijlage: voorstel 
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Motie 

 
Doe het radikaal anders! 
 
De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen in vergadering, op 12 november 2014, 
 
gelezen de alternatieve radikaal-linkse begroting van de PSP’92 Nijmegen, 
 
verzoekt het College om, de aandachtspunten die vet gedrukt zijn in de begroting op 
te nemen, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 
 
PSP’92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.kieslinksenlokaal.nl 


