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TOP 10 
 

1. D66 verbindt ondernemers, onderwijs en overheid voor meer werk. We 

bestrijden de jeugdwerkloosheid door opleidingen en bedrijfsleven beter bij 

elkaar te brengen, voldoende stageplaatsen te creëren en schooluitval tegen te 

gaan.  

2. D66 werkt aan beter onderwijs door kinderopvang, basisschool en voor- en 

naschoolse opvang te laten samenwerken in één school. Elke school heeft een 

eigen conciërge. 

3. D66 strijdt voor minder belastingen: Een verlaging van de OZB voor 

ondernemers. Geen verhoging van de OZB voor woningeigenaren. De prijs van de 

groene afvalzakken gaat niet verder omhoog en GFT-afval en plastic afvalzakken 

blijven gratis.  

4. D66 staat voor investeren in bereikbaarheid. We bevorderen doorstroming op de 

belangrijkste wegen door uitbreiden van de groene golven en een variabele 

snelheid tot 70 km/u. We realiseren de parkeervoorziening Oude Stad  aan de 

westkant van het centrum en zetten het goedkope avondtarief in parkeergarages 

voort (50 cent per uur).  

5. D66 stimuleert fietsgebruik: 5.000 extra fietsparkeerplekken in de stad, een grote 

gratis bewaakte fietsenstalling in de Van Schevichavenstraat en uitbreiding van 

het aantal snelfietsroutes.  

6. D66 pleit voor aansluiting van Nijmegen op het NS Nachtnet. 

7. D66 pakt leegstand, onder andere door kwijtschelding van de OZB-

gebruikersvergoeding voor nieuwe gebruikers van langdurig leegstaande panden. 

8. D66 staat voor het behoud van het Persoonsgebonden Budget en de inzet van 

sociale wijkteams voor maximale keuzevrijheid en zelfregie.  

9. D66 beloont investeren in duurzaamheid. Particuliere eigenaren van woningen 

ouder dan tien jaar krijgen vijf jaar lang 50% korting op de OZB als zij het 

energielabel van hun woning met twee stappen verbeteren. 

10. D66 is tegen bezuinigingen op het cultuurbudget. We versterken de relatie 

tussen amateur- en professionele kunst en zorgen voor een creatief klimaat.  
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Meer Werk. Beter Onderwijs. Minder Belastingen 
 
Vertrouw op de eigen kracht van mensen 
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. D66 staat voor een samenleving waar elk 
individu de kans krijgt om het beste uit zijn of haar leven te halen. De overheid moet soms 
juist een stapje terug doen om dat mogelijk te maken. Zo krijgen ondernemende mensen de 
ruimte. Wanneer iemand (tijdelijk) hulp nodig heeft, staat de overheid voor je klaar. Daarbij 
staan maatwerk en zelfregie centraal.  
 
Meer werk 
D66 helpt banen te scheppen. We versterken de motoren van onze lokale economie: de 
campus Heijendaal en de binnenstad. Ons actieplan voor de binnenstad zorgt voor een sterk 
centrum dat in en buiten de regio bekend staat als een place to be. We verbinden bestaande 
bedrijven in de techniek, maakindustrie en semi-conductors met het onderwijs en zorgen 
voor goede leerwerkplekken en stageplekken. Door te blijven investeren in de stad – 
bereikbaarheid, karakteristieke winkelstraten, pleinen, horeca, groen en cultuur– versterken 
we de concurrentiepositie van Nijmegen en trekken we bedrijvigheid aan.  
 
Beter onderwijs 
D66 zorgt voor beter onderwijs. Van jong tot oud, van peuterspeelzaal tot beroepsonderwijs, 
universiteit en bijscholing – in Nijmegen kan iedereen passend en goed onderwijs volgen. 
We zorgen voor een goed klimaat in onderwijsgebouwen en groene schoolpleinen. We 
versterken de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. 
 
Minder regels en lagere lasten  
D66 zorgt voor minder regels en lagere lasten. Regels scheppen duidelijkheid, maar regels 
zijn vaak een belangrijke bron van lasten – zowel voor burgers als ondernemers. D66 schrapt 
daarom overbodige regels en vergunningen. De dienstverlening van de gemeente wordt 
verder gedigitaliseerd en wanneer het moet komt de dienstverlening bij je thuis. De OZB 
voor ondernemers wordt verder verlaagd en de OZB voor woningeigenaren wordt bevroren. 
Rioolheffing wordt niet meer verrekend over de WOZ-waarde maar over het watergebruik. 
 
Investeren in de stad 
Investeringen maken onze stad nog aantrekkelijker. We focussen de komende jaren op het 
Waalfront en de Waalsprong voor de ontwikkeling van nieuwe huizen. In bestaande 
stadsdelen krijgen bestaande voorzieningen een kwaliteitsimpuls en bieden we ruimte aan 
seniorenwoningen. We investeren in de bereikbaarheid van de stad voor fietsers, auto’s en 
met het OV. Zonnepanelen, het warmtenet en isolatie van gebouwen zorgen voor een 
nieuwe stap op weg naar een klimaatneutrale stad. We investeren daarnaast flink in 
onderwijs voor jong en oud. D66 wil juist nu investeren, zodat Nijmegen sterker uit de crisis 
komt. 
 
Rob Jetten 
Fractievoorzitter en lijsttrekker D66 Nijmegen 
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SUCCESSEN D66 2010-2014 
 
D66 was in 2010 de grote winnaar van de raadsverkiezingen in Nijmegen. Dankzij uw steun 
kregen we vier zetels extra en kwamen we op een totaal van zes. D66 heeft de afgelopen 
jaren verantwoordelijkheid als coalitiepartij. We hebben de schatkist van Nijmegen op orde 
gebracht, gezorgd voor maatwerk en zelfregie in het sociale domein en geïnvesteerd in de 
bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van Nijmegen. D66 is trots op het behaalde resultaat: 
 
De lokale schatkist is op orde. We hebben gezorgd voor meer realisme en transparantie in 
de verwachte opbrengsten van de bouwprojecten in de gemeente Nijmegen. Daarnaast 
hebben we stevig bezuinigd zonder het minimabeleid af te breken. Door te hervormen is de 
rekening niet bij burgers en ondernemers neergelegd. 
 
We hebben met de gemeente Nijmegen een nieuwe weg ingeslagen: minder regels en meer 
gemak voor burgers en bedrijven. Een kleinere, slagvaardige organisatie die dienstbaar is 
aan de stad en slimme samenwerking in de regio aangaat met gemeenten en instellingen.  
 
Ondernemen in Nijmegen is aantrekkelijker geworden. De OZB voor ondernemers is de 
afgelopen jaren verlaagd, het Ondernemersloket is vernieuwd, overbodige regels zijn 
geschrapt, we doen meer aan acquisitie van nieuwe bedrijven, ZZP-ers worden beter 
ondersteund. 
 
Onderwijs staat op één! Kinderopvang en peuterspeelzalen zijn samengevoegd, zodat 
voorschoolse opvang en educatie voor alle Nijmeegse kinderen bereikbaar is. We hebben 
nieuwe scholen gerealiseerd en bestaande gebouwen opgeknapt. De samenwerking over de 
hele lijn, van peuterspeelzaal tot aan universiteit, is verbeterd. 
 
We hebben fors geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de stad: de aanleg van 
snelfietsroutes, duizenden nieuwe fietsenstallingen bij de treinstations en in het centrum, 
realisatie van de ‘Groene Route’ voor een betere doorstroming van het verkeer van en naar 
stadsbrug De Oversteek, een goedkoop avondtarief in parkeergarages, ophoging van alle 
bushaltes voor een toegankelijke instap, een nieuw verwijssysteem dat automobilisten helpt 
bij het vinden van een parkeerplek en verhoging van de snelheid naar 70km/u op 
doorgaande wegen. Samen met bewoners, ondernemers en belangengroepen is afgesproken 
om verder te investeren in de bereikbaarheid voor de auto, fiets, voetganger en het OV. 
 
Samen met het cultuurveld is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Van amateurbeoefenaars 
tot professionele kunstenaars, in Nijmegen is plek voor iedereen. Nieuw talent krijgt een 
steuntje in de rug en er is ruimte voor experimenten. We zijn gestart met het renoveren van 
de Vereeniging en de Stadsschouwburg.  
 
Zelfregie en maatwerk staan centraal in ons sociale en zorg en welzijn beleid. Dankzij D66 is 
het Persoonsgebonden Budget behouden. Sociale wijkteams helpen bewoners die (tijdelijk) 
ondersteuning nodig hebben met één integraal plan. Daarbij wordt eerst gekeken naar de 
eigen kracht en omgeving van mensen, voordat wellicht zwaardere zorg wordt ingezet. Zo 
versterken we samen de lokale kracht in de wijken waar mensen elkaar ondersteunen. 
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DE VIJF SOCIAAL-LIBERALE RICHTINGWIJZERS 

De richtingwijzers zijn het uitgangspunt bij het denken en handelen van D66-raadsleden. 
Toekomstige uitdagingen worden door D66 beoordeeld vanuit de richtingwijzers. 

Vertrouw op de eigen kracht van mensen 

We vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de 
toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf 
oplossingen vinden. We willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit 
van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en 
we willen dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen 
doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. 

Denk en handel internationaal 

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. We staan 
open voor de hele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons 
steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. We onderkennen dat Europa 
steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische 
vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij 
handelen we steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten. 

Beloon prestatie en deel de welvaart 

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en we willen dat de 
overheid ruimte laat voor die verschillen. We streven naar economische zelfstandigheid voor 
zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een 
beloning verdienen. We willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de 
ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan 
ontwikkelen. We vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen 
dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want 
daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 

We willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt 
voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen 
gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. 
We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van 
natuur en milieu beargumenteerd wordt.  

Koester de grondrechten en gedeelde waarden 

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van 
ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. 
Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol 
gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze 
democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en 
zonder meer bovengeschikt. We beschermen de grondrechten van onszelf en van anderen. 
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FINANCIËN 

Belastingen bevriezen of verlagen 

De afgelopen jaren heeft de gemeente Nijmegen flink moeten snijden in de uitgaven. 
Enorme rijksbezuinigingen en tegenvallende opbrengsten uit de verkoop van grond waren 
hiervoor de belangrijkste oorzaken. D66 heeft er in de coalitie voor gezorgd dat deze 
tekorten niet simpelweg zijn opgelost met belastingverhogingen. Ook de komende jaren zal 
D66 strijden voor zo laag mogelijke lasten. 
 
Voorstellen D66: 
- Een kostendekkende afvalstoffenheffing en rioolheffing die uitgaat van het principe ‘de 

vervuiler betaalt’. De rioolheffing wordt voortaan gebaseerd op het waterverbuik.  
- Geen verdere stijging van de prijs van de groene afvalzak; het doel om afvalscheiding te 

stimuleren is immers gehaald. Afvalzakken voor plastic afval blijven gratis. 
- Een verlaging van de OZB voor ondernemers. 
- Geen verhoging van de OZB voor woningeigenaren. 

Solide en transparant financieel beleid 

D66 zet zich in Nijmegen altijd in voor een solide financieel beleid. Dat betekent dat we 
zorgvuldig met belastinggeld omspringen en ervoor zorgen dat de begroting tegen een 
stootje kan. De komende jaren krijgt de gemeente Nijmegen er veel nieuwe taken bij zoals 
de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet. Voor deze nieuwe taken krijgen gemeenten 
nieuwe budgetten van het Rijk. Dat betekent dat er ook meer risico wordt gelopen. De 
noodzaak van een verstandig financieel beleid blijft dan ook groot. 
 
We zijn niet bang om te hervormen en slim te bezuinigen op beleid dat onnodig of niet 
effectief is. Zo creëren we ruimte om te investeren. De financiën van de gemeente Nijmegen 
zijn transparant en inzichtelijk voor alle inwoners van Nijmegen. 
 
Voorstellen D66: 
- We stimuleren een kostenbewuste omgang van gemeentelijk geld bij het ambtelijk 

apparaat. We hanteren de ‘Zalm-norm’: als een beleidsprogramma teveel geld uitgeeft 
dan moet dat binnen het programma worden opgelost.  

- Bij werkzaamheden, projecten en voorzieningen wordt actief gecommuniceerd hoeveel 
geld de gemeente daaraan besteedt, bijvoorbeeld op de informatieborden die bij grote 
werkzaamheden worden geplaatst.  

- Verdere verbetering van de leesbaarheid van de Stadsbegroting. Alle financiële 
kerncijfers van de gemeente zijn eenvoudig te raadplegen op de website. 

Hervorming subsidiestelsel 

De gemeente Nijmegen verleent elk jaar miljoenen subsidies. Subsidies zijn een nuttig 
middel om zaken die we belangrijk vinden voor elkaar te krijgen. Van cultuur en sport tot het 
uitvoeren van welzijnsbeleid – vaak zijn mensen en instellingen beter dan de gemeente in 
staat om dingen voor elkaar te krijgen. 
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Subsidies zijn belastinggeld en daarom is het belangrijk om verstandig met subsidies om te 
gaan. D66 wil dat er bij subsidies vijf uitgangspunten gelden: 1) De gemeente subsidieert 
activiteiten gericht op het bereiken van maatschappelijke effecten, 2) Subsidies richten zich 
vooral op het opstarten en aanjagen van nieuwe activiteiten en zijn in principe tijdelijk, 3) Bij 
bewezen resultaten kan de gemeente een subsidierelatie aangaan voor langere termijn, 4) 
De gemeente en de subsidieontvanger zijn volledig transparant over versterkte subsidies en 
behaalde resultaten, 5) Frauderen met subsidies wordt stevig aangepakt. 
 
Voorstellen D66: 
- Een transparant en effectief subsidiebeleid. Alle subsidies zijn inzichtelijk op de website 

van de gemeente Nijmegen. 
- Subsidies worden met name ingezet als aanjager van nieuwe initiatieven.  
- Subsidies stopzetten en waar mogelijk terughalen als er sprake is van fraude. 
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MOBILITEIT 

Ruim baan voor fietsers en voetgangers 

Nijmegen is een fietsstad. D66 wil dat nog verder versterken. In de afgelopen vier jaar zijn 
enkele nieuwe snelfietsroutes gerealiseerd en zijn er ook grote fietsenstallingen bij 
gekomen: bij het centraal station en onder Plein 1944. Maar er is nog genoeg te doen. 
 
Voorstellen D66: 
- Veilige, herkenbare en comfortabele fietspaden van rood asfalt. Alle ringstraten in het 

centrum geheel van rood asfalt (“auto’s te gast”). 
- 5.000 extra fietsparkeerplekken, onder meer rond de binnenstad en in straten waar veel 

studenten wonen. Ook rond andere drukke plekken waar een tekort is, zorgen we voor 
uitbreiding van het aantal fietsparkeerplekken. 

- Een grote, gratis bewaakte fietsenstalling in de Van Schevichavenstraat (tegenover het 
oude postkantoor), op dezelfde manier als in de Bisschop Hamerstraat op de hoek met 
het Keizer Karelplein. 

- De handhaving door de AFAC gaat hand in hand met de beschikbaarheid van 
fietsenstallingen.  

- Rond de drukke winkelgebieden in de wijken en op drukke plekken bij scholen investeren 
we in maatregelen die de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger maken. 

Betere doorstroming op stadswegen door groene golven en variabele snelheid tot 70 km/u 

Met de komst van de nieuwe stadsbrug en de verdubbeling van het aantal rijstroken van de 
brug bij Ewijk wordt de bereikbaarheid van Nijmegen per auto flink verbeterd. Maar we zijn 
nog niet klaar. 
 
Voorstellen D66: 
- Sterke verbetering doorstroming op belangrijke routes binnen Nijmegen, onder meer 

door een betere afstelling van verkeerslichten op bijvoorbeeld de Sint Annastraat, de 
brug over het kanaal tussen de Graafseweg en de Wijchenseweg en de Prins 
Mauritssingel door Lent. Technologische middelen inzetten om meer groene golven te 
krijgen. Hierdoor reduceren we ook de uitstoot van ziekmakende deeltjes als roet en 
fijnstof. 

- Op de belangrijkste in- en uitvalswegen van de stad willen we matrixborden met 
informatie over stremmingen en incidenten, zodat automobilisten kunnen kiezen welke 
weg ze het beste kunnen nemen. 

- Het aantal stadswegen met een variabele maximum snelheid tot 70 km/u uitbreiden, 
bijvoorbeeld op de brug tussen de Graafseweg en de Wijchenseweg. 

- Aanleg van de Dorpensingel Oost om sluipverkeer door Lent te voorkomen. 

Gemakkelijk en goedkoop parkeren en terugdringen parkeeroverlast 

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het verbeteren van de parkeersituatie in de stad 
en het terugdringen van parkeeroverlast. Om de bereikbaarheid en het gemak voor 
inwoners en bezoekers te vergroten, kiest D66 voor verdere investering in gemakkelijk en 
goedkoop parkeren en terugdringen van parkeeroverlast. 
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Voorstellen D66: 
- Snel een vernieuwde en goede parkeervoorziening maken aan de westkant van het 

centrum (achter de Hezelpoort) en daarna het Joris Ivensplein opknappen zodat die 
entree van het centrum weer aantrekkelijk is. 

- Meer blauwe zones (in plaats van betaald parkeren): met vergunning mogen mensen 
daar een hele dag staan, anders maximaal één uur (gratis). 

- Een verdere verbetering van de parkeerautomaten op straat, onder andere een sneller 
en klantvriendelijker bedieningsmenu. 

- Geen uitbreiding van het gebied waar betaald parkeren geldt, tenzij een meerderheid 
van de omwonenden het zelf wil. 

- Samen met bewoners concrete acties bedenken (en uitvoeren) om de parkeeroverlast in 
woonbuurten terug te dringen. 

- Meer gratis oplaadpunten voor elektrische auto’s in de stad, onder meer in de 
parkeergarages. 

- Afspraken met de Radboud Universiteit, Radboud UMC, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, 
ROC en andere grote werkgevers, om het gebruik van transferia aan de rand van de stad 
te vergroten.  

Aansluiting op het NS-nachtnet en start hoogwaardig openbaar vervoer 

Voor een goede bereikbaarheid van en binnen Nijmegen is het nodig fors te investeren in 
hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Dat draagt ook bij aan meer comfort voor reizigers en 
een betere luchtkwaliteit. 
 
Voorstellen D66: 
- Zo snel mogelijke aansluiting op het NS Nachtnet. Zowel richting Arnhem als Den Bosch. 
- Naast de geplande HOV-lijn van Universiteit via het centrum naar Noord en verder, ook 

HOV-verbindingen naar Lindenholt en Dukenburg. 
- Een lobby voor verdubbeling en elektrificatie van het spoor Nijmegen-Venlo. 
- HOV-verbinding met Kleve en Weeze Airport (de zogeheten reactivering van het spoor 

naar Kleef en verder). 
- Lobby voor verdubbeling van de spoorbrug bij Ravenstein, waardoor een snellere 

treinverbinding Nijmegen-Den Bosch ontstaat.   
 
Minder bussen door de binnenstad, nieuwe bushalte op de Singels 
Er rijden nu teveel bussen door het centrum. Dit heeft een negatieve invloed op de veiligheid 
en leefbaarheid. Alle bussen uit de binnenstad weren zonder een alternatief te bieden, is 
echter erg nadelig voor de bereikbaarheid van het centrum. D66 heeft daarom een goed 
alternatief. 
 
Voorstellen D66: 
- Drastische vermindering van het aantal bussen door de Burchtstraat, Plein 1944 en de 

Bloemerstraat.  
- Een nieuwe bushalte op de kruising Van Schevichavenstraat en Oranjesingel. De bussen 

van/naar Nijmegen-Oost en Duitsland rijden niet meer door de binnenstad maar via deze 
halte rechtstreeks naar de Nassausingel en station Nijmegen. 

- De bussen uit Nijmegen-Noord rijden over de Waalkade en via het Joris Ivensplein naar 
station Nijmegen. 
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ACTIEPLAN LEVENDIGE BINNENSTAD AAN DE RIVIER 
 
D66 is trots op het bruisende centrum van Nijmegen. De binnenstad heeft veel winkels en 
horeca en er zijn veel bijzondere cultuurhistorische en toeristische plekken. Met mooie 
parken, een uitgebreid winkelaanbod, levendige pleinen en de nabijheid van de rivier en de 
natuur is het centrum van Nijmegen een geweldige plek om te bezoeken en te wonen. 
 
Vanzelfsprekend is een levendige binnenstad echter niet. Vooral winkels hebben het erg 
moeilijk, niet alleen door de slechte economische situatie en de groei van internetverkoop. 
Maar vooral doordat de consument tegenwoordig anders winkelt. Een gezonde toekomst 
van de Nijmeegse winkels hangt vooral af van de mate waarin partijen samen inspelen op de 
veranderende winkelbehoefte en -gedrag. D66 wil een gezamenlijke aanpak vanuit winkels, 
horeca, cultuur, vastgoedbranche en gemeente, om de aantrekkelijkheid van de binnenstad 
te versterken. Dit om toekomstig verval en het oplopen van de winkelleegstand tegen te 
gaan. 
 
Door alle projecten rond de rivier ontstaan er veel nieuwe mogelijkheden om de 
aantrekkelijkheid van Nijmegen te versterken. De Waalkade wordt opgeknapt, er komt een 
eiland in de Waal en er ontstaat een watergeul waar ook veel kansen ontstaan. Door goede, 
aantrekkelijke verbindingen kan de binnenstad hiervan meeprofiteren. 
 
Voorstellen D66: 

1. Nijmegen omarmt de Waal. Zo willen we een jaarlijkse beeldententoonstelling op de 
Waalkade, nieuwe loop- en wandelroutes rond de rivier met aantrekkelijke, 
kleinschalige horeca, stadsstrandjes op het nieuwe eiland, plekken voor 
wildkamperen op het eiland, nieuwe festivals rond het water, sportevenementen in 
de vaargeul, watertaxi’s en een project waarbij jonge, werkloze architecten 
spannende ontwerpen kunnen maken voor gebouwen op het stadseiland.  

2. Verbetering parkeren in de binnenstad met een goed verwijssysteem, een nieuwe 
parkeervoorziening bij de Oude Stad, voortzetten van het goedkope avondtarief in 
parkeergarages (50 cent per uur) en op koopzondagen gratis parkeren op de 
transferia en acties met gratis busvervoer in de stad.  

3. Minder bussen door de binnenstad voor een verbetering van de veiligheid en 
prettiger verblijf in de binnenstad. De markt op maandag en zaterdag blijft in de 
Burchtstraat/Augustijnenstraat. 

4. Vrije winkeltijden. Elke ondernemer kan dan zelf bepalen wanneer de zaak open of 
dicht is. De gemeente streeft samen met ondernemersverenigingen wel naar 
afstemming, zodat winkels zoveel mogelijk dezelfde openingstijden hanteren. 

5. Herinrichting van de looproutes vanaf de Waalkade naar de Grote Markt en het 
Valkhof met meer groen, nieuwe bestrating en sfeervollere verlichting. Pleinen zoals 
Kelfkensbos en het Joris Ivensplein krijgen een kwaliteitsimpuls en een inrichting die 
goed aansluit bij de evenementen die vaak op die pleinen plaatsvinden, zoals een 
biologische markt. 
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6. Uitbreiding van informatievoorziening en bewegwijzering in de binnenstad. 
Cultuurhistorische plekken in de stad voorzien van informatieborden in het 
Nederlands, Duits en Engels. Introductie meertalige en multifunctionele Nijmegen-
app. Gratis Wifi in de hele binnenstad. 

7. Aanpak leegstand. Zo hoeven startende ondernemers in langdurig leegstaande 
panden het eerste jaar geen OZB-gebruikersvergoeding te betalen. Alleen onder 
strikte voorwaarden nieuwe winkellocaties buiten het centrum. Er komt geen 
megawinkelcentrum bij Ressen. 

8. Ruilverkaveling in de binnenstad: samen met partners in de stad herschikking en 
samenvoeging van panden. Hiermee creëren we ruimte voor grotere of innovatieve 
winkelconcepten en kunnen we bestaande panden transformeren naar een nieuwe 
functie. Bijvoorbeeld van winkels naar diensten, lichte horeca of zelfs wonen.  

9. Promotie van Nijmegen verbeteren door in te zetten op combinatie van binnenstad 
en festivals, entertainment en shopping. We lanceren een meertalige Nijmegen-app. 

10. Versterken van het Binnenstadsmanagement met extra financiële middelen vanuit de 
gemeente en een intensievere samenwerking tussen overheid en ondernemers.    
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ECONOMIE & ONDERNEMERSCHAP 

Innovatie en ondernemerschap in Nijmegen  versterken 

D66 wil gunstige condities voor nieuwe en bestaande initiatieven en bedrijven. Dat kan door 
financiële impulsen, zoals het Ondernemersfonds, maar ook door heel actief de ontmoeting 
te stimuleren tussen ondernemers onderling en met andere groepen. Juist ondernemers 
zullen daar zelf hun voordeel mee doen. Nieuwe vormen van samenwerking, ook 
internationaal, leiden tot groei, innovatie en nieuwe ondernemingen. Belemmeringen voor 
het starten en doorgroeien van ondernemingen moet de gemeente zoveel mogelijk 
wegnemen.  
 
Voorstellen D66: 
- Doorgaan met Ondernemersfonds om innovatieve ideeën van Nijmeegse ondernemers 

te ondersteunen. 
- Versterking van de Novio Tech campus en de Heijendaal campus om de economische 

spin-off van deze twee topcentra te vergroten. 
- Meer samenwerking tussen het ondernemersloket van de gemeente,  

ondernemersinitiatieven en afdelingen van de Radboud Universiteit, Radboud UMC en 
de HAN en kennis helpen omzetten in euro’s. We betrekken hierbij  ook andere 
economische netwerken, zzp’ers en Royal HaskoningDHV.  

- Initiatieven om starters te helpen krijgen verregaande medewerking van de gemeente. 
- Aanbestedingen van de gemeente zodanig opstellen dat jonge bedrijven kunnen 

meedingen, al dan niet in consortia. Bij netwerkactiviteiten betrekt de gemeente naast 
grote bedrijven en kennisinstellingen ook het MKB en ZZP-ers. 

- Meer aandacht voor het aantrekken van nieuwe bedrijven, onder andere door een goed 
bid book te ontwikkelen en door evenementen beter te gebruiken voor relatiebeheer.  

- Zorgen voor meer goed opgeleide mensen door versterking van de arbeidsmarkt, en 
verbeteren van de samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs. 

De rode loper ligt uit voor toerisme & recreatie, logistiek en maakindustrie  

Met de uitbreiding van de stad verandert het karakter van het oude industriegebied langs de 
Waal. De Vasim, de Honig: de oude gebouwen staan er nog, maar de industrieën zelf zijn 
vertrokken naar andere plaatsen. Voor Nijmegen is het van belang dat er naast 
werkgelegenheid bij kennisinstellingen ook ruimte is voor ondernemingen in de logistiek en 
de maakindustrie. Nijmegen mag al trots zijn op enkele pareltjes van bedrijven in deze 
sectoren; door meer soortgelijke bedrijven te trekken, kunnen we de werkgelegenheid 
vergroten. Daarnaast liggen er veel kansen om de werkgelegenheid in de toeristisch-
recreatieve sector te vergroten. Dit alles is goed voor de werkgelegenheid voor mensen met 
een lagere opleiding.  
 
Voorstellen D66: 
- Voor organisatoren van evenementen maken we één duidelijk evenementenloket, waar 

ze met al hun vragen terecht kunnen en waar alle betrokken afdelingen van de gemeente 
samenwerken. 

- Meer toeristische en recreatieve routes, evenementen en voorzieningen, niet alleen voor 
bezoekers voor Nijmegen zeker ook voor de inwoners. 
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- Logistieke bedrijven verleiden zich in Nijmegen te vestigen, onder andere op 
bedrijventerrein De Grift aan de A15 en de concurrentiepositie van de Nijmeegse haven 
verder versterken.  

- Herontwikkeling van het Electrabel terrein sluit aan bij de strategische ligging aan de 
grootste binnenvaarthaven van Nederland. 

Innovatief en duurzaam inkopen 

Bij aanbesteding zorgt de gemeente ervoor dat de gevolgde procedure, bureaucratische 
druk en gehanteerde criteria niet nadelig zijn voor MKB en ZZP-ers. De gemeente moet oog 
houden voor de innovatiekracht van lokale en kleinere bedrijven en instellingen. 
 
Voorstellen D66: 

- Een innovatief, duurzaam en sociaal inkoopbeleid. 

- Reële kansen voor ZZP-ers en het MKB bij aanbestedingsprocedures. 

- Nijmegen sluit zich aan als Fair Trade Gemeente.  
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ONDERWIJS 

Kinderen helpen het beste uit zichzelf te halen 

Alle kinderen moeten de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Door goede 
samenwerking en aansluiting tussen onderwijs, opvang, recreatie, sport, zorg en cultuur 
zetten we de belangen van het kind centraal. D66 investeert in onderwijs. 
 
Voorstellen D66:  
- Voorschoolse educatie is betaalbaar en toegankelijk voor alle kinderen in Nijmegen die 

dat nodig hebben. 
- We stimuleren samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, sport, zorg en cultuur. 
- We creëren meer brede scholen, waarin kinderen zich binnen één doorlopende leerlijn 

optimaal kunnen ontwikkelen. 
- We waarderen het belangrijke werk van ondersteunend personeel met onder meer een 

verkiezing van de conciërge van het jaar. 
- In iedere wijk is er één sociaal wijkteam dat zich bezighoudt met alle hulp- en 

zorgvragen, dus ook op het gebied van de Jeugdzorg. 
- Gemeente en onderwijs werken samen in de strijd tegen pesten op school.  
- Projecten voor voorlichting over seksuele diversiteit  krijgen een structureel karakter.  
- We helpen basisscholen en voortgezet onderwijs bij het realiseren van een 

glasvezelnetwerk om hun onderwijs te ondersteunen. 
- We stoppen de gemeentelijke steun aan Schoolwijzer. We geven schoolbesturen het 

vertrouwen terug om de aanmelding van nieuwe leerlingen zelf eerlijk te regelen 

Talent krijgt de ruimte om te excelleren 

Niet alleen leerlingen met een leerachterstand hebben behoefte aan extra ondersteuning. 
Scholen differentiëren al lang om alle leerlingen de kans te bieden hun talenten te 
ontwikkelen, maar missen soms specifieke mogelijkheden voor (zeer) excellente leerlingen. 
 
Voorstel D66: 
- Meer aandacht voor excellente leerlingen door stimulerende talentprogramma’s, waarin 

primair en voortgezet onderwijs samenwerken met de HAN en de Radboud Universiteit. 

Aansluiting tussen opleidingen verbeteren voorkomt schooluitval 

D66 wil dat scholen nog beter in staat worden gesteld  om voortijdig schoolverlaten te 
voorkomen. Daarin staat het verbeteren van de aansluiting tussen vmbo/havo en het mbo 
centraal: VM2 (een doorlopende leerlijn vmbo-mbo2), flexibele instroom en tussenklassen 
bij verkeerde studiekeuzes.  
 
Voorstellen D66: 
- Leerlingen én ouders aanspreken bij spijbelen of voortijdig schoolverlaten.  
- Het Flex College, voor leerlingen die in het “normale” onderwijs niet meekomen, moet 

meedoen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. 
- Leerlingen zo vroeg mogelijk praktische oriëntatie bieden op (kansrijke) beroepen. 
- Waar nodig leerlingen de kans geven om leren en werken te combineren. 
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Beroepskeuze in kansrijke sectoren leidt tot passend werk 

Vakkennis is essentieel voor de economie, op ieder niveau. D66 onderstreept daarom de 
waarde van het beroepsonderwijs, van zowel vmbo, mbo als hbo. Wanneer het 
beroepsonderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt hebben jongeren meer kans op een 
baan. Onder mbo-opgeleiden is de arbeidsmobiliteit laag. Voor hen is het van belang zich te 
oriënteren op de lokale arbeidsmarkt, en daar ook goede stagemogelijkheden te vinden. Het 
mes snijdt dan aan twee kanten: lokale ondernemers vinden zo goed opgeleid personeel. 
 
Voorstellen D66: 
- De gemeente stimuleert het organiseren van beroepsoriëntatie in het voortgezet 

onderwijs zodat jongeren beter in staat zijn om een keuze te maken voor hun 
vervolgopleiding. Hierbij denken we aan stagebeurzen, voorlichting op scholen door 
ondernemers en het vermelden van beroepsperspectief bij het beoordelen van 
opleidingen. 

- Lokale en regionale bedrijven intensief betrekken bij het (v)mbo om aansluiting te 
zoeken tussen onderwijs en werk, zoals bij “De Technische” in het Technovium. 

Studeren in Nijmegen biedt kwaliteit en toekomstmogelijkheden 

Nijmegen is een bruisende studentenstad. D66 wil dat de gemeente daarnaast ook een 
praktische bijdrage levert aan de kwaliteit van studeren, wonen, en startmogelijkheden. 
 
Voorstellen D66: 
- De gemeente werkt samen met Universiteit, UMC en Hogeschool om de campus verder 

te ontwikkelen tot een duurzame, innovatieve en aantrekkelijke woon- en leeromgeving.  
- Vanuit de samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen studenten uitdagen en 

mogelijkheden bieden bij het opzetten van bedrijven, zowel tijdens als na de studietijd. 

Internationale oriëntatie leidt tot kansen buiten Nederland 

D66 wil onderwijssamenwerking in de grensregio ondersteunen om het internationaal 
denken van scholieren, kennis van elkaar ‘s cultuur  en wederzijdse taalkennis te 
bevorderen. Dat vergroot de mobiliteit op de arbeidsmarkt.  
 
Voorstellen D66: 
- Naast het tweetalig Engels/Nederlands onderwijs (De Lanteerne en het Kandinsky 

College) ook meer tweetalig onderwijs Duits/Nederlands. 
- Meer uitwisseling met scholen in Nordrhein-Westfalen, bij voorbeeld door gezamenlijke 

projecten, sporttoernooien en taallessen. 

Nijmegen, dé studentenstad van Nederland 

Studenten en Nijmegen horen bij elkaar. Studenten zorgen voor een diverse stad met een 
hoop gezelligheid en roering. Studenten zijn bovendien een belangrijke motor van de 
Nijmeegse economie. D66 wil samenwerken met studenten- en studieverenigingen en 
onderwijsinstellingen om van Nijmegen dé studentenstad van Nederland te maken. 
 
Voorstellen D66: 
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- De Radboud Universiteit en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ontwikkelen de 
campus Heijendaal tot een duurzame, innovatieve en aantrekkelijke omgeving. De 
gemeente biedt ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en investeert in de bereikbaarheid. 

- SSHN en ontwikkelaars ondersteunen om extra studentenwoningen te realiseren, niet 
alleen bestaande huizen moeten worden omgevormd tot kamers. Leegstaande kantoren 
en omliggende dorpen bieden ook kansen voor studentenhuisvesting.  

- Een proef waarin voor 2018 honderd woningen worden gereserveerd voor studenten die 
hun studie hebben afgerond en waar ze maximaal twee jaar kunnen wonen. Zo binden 
we hoogopgeleide studenten aan Nijmegen.  

- Verbetering van de afvalverwerking in gebieden met veel studentenhuizen, bijvoorbeeld 
door het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. 

- De openbare ruimte in buurten met veel studentenhuizen wordt daar beter op ingericht. 
We plaatsen extra fietsenrekken zodat mensen hun fiets goed kunnen stallen zonder 
overlast voor anderen. 

- Studenten uitdagen en ondersteunen bij het opzetten van bedrijven, zowel tijdens als na 
de studententijd. 

- De gemeente verbindt onderwijs en bedrijven voor het creëren van stageplaatsen en 
geeft zelf het goede voorbeeld door extra stageplaatsen aan te bieden.  
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WERK & INKOMEN 

Elke werkzoekende krijgt een passend aanbod voor werk of scholing 

D66 wil een regionaal arbeidsmarktplatform opzetten om vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Deelnemers aan het platform zijn: 
werkzoekers, (regionale) werkgevers, uitzendbureaus, het UWV, het ROC en de gemeente. 
D66 wil werkzoekenden meer regie geven over hun re-integratietraject. Via het platform 
kunnen mensen banen vinden waar ze direct of via gerichte scholing aan de bak kunnen, bij 
voorbeeld in de horeca en vrijetijdsindustrie. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt kan 
hiervoor het participatiebudget worden gebruikt. Op een speciale website kunnen ze hun 
eigen CV plaatsen, zodat werkgevers ze kunnen vinden. 
 
Voorstellen D66: 
- Elke werkzoekende krijgt een aanbod voor werk of scholing. De gemeente werkt hierbij 

samen met uitzendbureaus en het bedrijfsleven. 
- Het platform zoekt interregionaal en in de grensregio samenwerking om banenmarkten 

te organiseren, en een website op te zetten om banen en CV’s te plaatsen. 
- Jeugdwerkloosheid krijgt speciale aandacht. Het bestaande jongerenloket wordt verder 

uitgebouwd in samenwerking met het ROC.  
- Laaggeletterde of ongeletterde werkzoekenden krijgen een aanbod om hun 

taalvaardigheid te verbeteren. 

Mensen met een uitkering worden gevraagd vrijwilligerswerk te doen 

Van D66 mag de gemeente om een tegenprestatie vragen voor een uitkering, bijvoorbeeld in  
de vorm van vrijwilligerswerk. Dit houdt mensen actief en biedt ze werkervaring. De 
gemeente moet zich daarbij wel aan strikte randvoorwaarden houden. De tegenprestatie 
mag niet als doel hebben om reguliere arbeidskrachten te vervangen door 
bijstandsgerechtigden. 
 
Voorstellen D66: 

- Mensen die een uitkering ontvangen verleiden om vrijwilligerswerk te doen. 
- Een harde aanpak van fraude zodat sociale voorzieningen terecht komen bij de 

mensen die er recht op hebben en de voorzieningen betaalbaar blijven. 

Schuldhulpverlening helpt mensen het heft in eigen handen te nemen 

Steeds meer mensen hebben problemen met het betalen van hun rekeningen. De gemeente 
kan op verschillende manieren bijdragen aan het voorkomen en oplossen van 
betalingsproblemen: voorkomen van schulden door goede voorlichting, effectief 
samenwerken met maatschappelijke organisaties die problemen signaleren, en wegwerken 
van de wachtlijsten voor schuldhulpverlening door efficiënt te werken en prioriteit te geven 
aan schrijnende gevallen. 
 
Voorstellen D66: 
- De wachtlijsten voor schuldhulpverlening zo snel mogelijk wegwerken zodat de 

hulpverlening zich meer kan richten op het voorkomen van schulden. 
- De drempel tot schuldhulpverlening voor ZZP-ers verlagen. 
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KUNST & CULTUUR 

Kunst  toegankelijk voor iedereen 

Kunst en cultuur verrijken het leven. Creativiteit, nadenken en begrip worden zo 
gestimuleerd. Kunst en cultuur zitten diep in het Nijmeegse DNA. Nijmegen beschikt over 
toplocaties zoals de Stadsschouwburg, de Vereeniging, Doornroosje, Lux en de Matrixx. Onze 
parken bieden podium aan acts uit de hele wereld. Bij allerlei evenementen vormt de stad 
zelf een uniek toneel voor cultuur en amusement. Onze gastvrije stad is daarom 
aantrekkelijk om er te wonen, werken en studeren, en voor ondernemers om er hun bedrijf 
te vestigen.  
 
D66 is trots op het diverse Nijmeegse culturele klimaat. Veel mensen beoefenen zelf een 
vorm van kunst of cultuur. Daarnaast zijn er de vele (semi-)professionals die voorstellingen 
en evenementen organiseren, met ondersteuning van vele vrijwilligers. Veel wijken hebben 
een eigen culturele manifestatie en zijn daar terecht trots op, denk aan de Dag van 
Lindenholt en Festival de Oversteek. In nauwe samenwerking met het hele culturele veld is 
een nieuwe cultuurvisie opgesteld: Werken in ketens. Hierin staat samenwerking tussen alle 
disciplines centraal. Deze visie is de basis voor ons cultuurbeleid.  
 
Voorstellen D66: 

- Géén bezuinigingen op cultuur, ook niet in deze economisch lastige tijd. 

- Stimuleren dat elk kind in Nijmegen via school regelmatig in aanraking komt met kunst en 
cultuur. 

- We vragen de Lindenberg en andere educatieve culturele instellingen lesmateriaal en 
lessen (Youtube) op internet toegankelijk te maken voor iedereen. 

- De gemeente stimuleert ‘samenwerken in ketens’ van amateurs tot professionals. 
Talentontwikkeling, experiment en excellentie staan daarbij centraal. 

- Gunstige voorwaarden creëren voor zelfstandige professionals, onder andere voor het 
opstarten van workshops, ateliers en oefenruimtes in leegstaande panden. 

- Een moderne bibliotheek met enkele grote en goed uitgeruste filialen, zoveel mogelijk 
uitleenkasten op scholen en in zorginstellingen en een Bibliotheek aan Huis. 

- Samenwerking tussen onze culturele organisaties met nieuwe, kansrijke spelers en tussen 
de Lindenberg, het onderwijs en de kunstacademie in Arnhem. 

We zorgen dat cultuur bijdraagt aan onze economische ontwikkeling 

Sportieve en culturele evenementen trekken grote aantallen bezoekers naar Nijmegen en 
omgeving. Voor de economische ontwikkeling van de stad is het van belang onze bezoekers 
te verleiden tot een langduriger verblijf. Nijmegen moet de interessante plekken in en buiten 
de stad, en de wandel-, fiets- en rijroutes beter vindbaar maken. Ondernemers die een hotel 
of B&B willen openen, krijgen daarvoor de mogelijkheid. 
 
Voorstellen D66: 
- We realiseren het Valkhofkwartier waarin Museum het Valkhof, de Bastei, de Donjon en 

en het Valkhofpark betrokken worden.  
- Cultuurhistorische plekken in de stad voorzien van informatieborden in het Nederlands, 

Duits en Engels. 
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- Bevrijdigingsmuseum in het Vasim-gebouw vestigen. 
- Nieuwe toeristische arrangementen stimuleren, gekoppeld aan evenementen en thema’s 

als Liberation Route, Cultuurhistorie en Romeinen. 

We verleggen onze culturele grenzen 

Nijmegen doet nog weinig aan culturele samenwerking en uitwisseling met onze Duitse 
buren. De gemeente moet actief partijen interesseren om kansen beet te pakken.  
 
Voorstellen D66: 

- Een Nederlands-Duits netwerk opzetten om goede contacten binnen de Euregio tot stand 
te brengen en te onderhouden op het terrein van cultuur en evenement, sport, onderwijs 
en ondernemen.   
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SPORT 

Sterke sportverenigingen en goede sportfaciliteiten  

Sporten en bewegen levert mensen zelf én de samenleving veel op. Veel bewegen is 
belangrijk in het bestrijden van obesitas. Door sporten voelen mensen zich fit en gezond, en 
zijn beter in staat het beste uit zichzelf te halen. Sport, zeker in verenigingsverband, biedt 
mensen ook een sociaal netwerk. Sportverenigingen maken met de inzet van veel 
vrijwilligers sporten mogelijk voor grote groepen mensen. D66 wil zeker ook individuele 
sportbeleving in parken en de vrije natuur mogelijk maken, vooral 50+ers hebben hieraan 
behoefte. Meisjes moeten meer worden aangespoord een sport te gaan beoefenen. 
 
Voorstellen D66: 
- Sportverenigingen in Nijmegen ondersteunen bij professionalisering en samenwerking 

met andere (sport)clubs, onder meer door inzet van combinatiefunctionarissen. 
- Meer prikkels die ervoor zorgen dat we efficiënt en kosteneffectief met de 

sportaccommodaties omgaan in gebruik, beheer en onderhoud. 
- Sportclubs mogen reclameborden plaatsen op en rondom de velden om zo voldoende 

inkomsten te kunnen ophalen. 
- Sporten en bewegen benutten als onderdeel van de preventieve aanpak tegen obesitas. 
- Meer vrije mogelijkheden creëren, zoals trimbanen en oefentracks met meetpunten. 
- Ruim baan voor de watersportmogelijkheden van de Nevengeul. 
- Zwembad Dukenburg moet open blijven. 

Topsport is een visitekaartje en inspiratiebron voor heel Nijmegen 

Topsport biedt vermaak aan deelnemers en toeschouwers en inspireert jeugd en 
amateursporters, waardoor de breedtesport wordt versterkt. Sporthelden kunnen een 
voorbeeldrol vervullen op maatschappelijk gebied of persoonlijke waarden en normen. 
 
Voorstellen D66: 
- Topsportverenigingen en topsporters stimuleren zich in te zetten bij maatschappelijke 

projecten om meer bewegen en gezond gedrag te stimuleren. Sportverenigingen die dat 
doen, zoals NEC Doelbewust, daarbij helpen en belonen. 

- Topsportverenigingen stimuleren om intensief samen te werken, onderling en met 
amateurclubs, onderwijs en zorginstellingen. 

- Grote sportevenementen verbinden met de (toeristische) marketing van de stad: de 
Vierdaagse, de Marikenloop en de Zevenheuvelenloop maken van Nijmegen dé wandel- 
en hardloopstad van Nederland. 

- Bijdragen aan de instandhouding en versterking van betaald voetbal in Nijmegen door 
met NEC samen te werken aan een goede huisvesting, bij voorkeur in de Goffert. De 
primaire verantwoordelijkheid en financiële lasten van uitbreiding van het stadion horen 
bij NEC te liggen. 

- D66 wil een topsportaccommodatie voor zaalsporten realiseren.  
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ZORG & WELZIJN 

Eén aanspreekpunt, keuzevrijheid en geen bureaucratie 

De gemeente wordt verantwoordelijk voor – onder meer -  de Jeugdzorg, jeugd-GGZ, de 
extramurale begeleiding en begeleid wonen.  D66 is voorstander van de inzet van sociale 
wijkteams in elke wijk, waarin al deze specialismen, inclusief inkomensproblematiek en 
wonen zijn ondergebracht.  Wanneer een persoon of gezin hulp nodig heeft biedt het team 
hen één vast aanspreekpunt, die dat blijft tot ze weer zelfstandig verder kunnen.  
 
De hulpvrager en de begeleider maken samen één plan voor het oplossen van alle facetten 
van de problemen. Welke hulp nodig is wordt bepaald op basis van de individuele behoefte 
en mogelijkheden. Steeds wordt gekeken naar wat de hulpvrager zelf kan, wat zijn of haar 
netwerk kan, wat er in de wijk kan worden georganiseerd, en wat via vrijwilligers. Pas dan 
wordt gekeken welke professionele ondersteuning nodig is.  
 
Bij het inzetten van betaalde zorg wil D66 keuzevrijheid. Mensen mogen kiezen uit minimaal 
twee aanbieders of een Persoonsgebonden budget. De begeleider uit het sociale wijkteam 
blijft betrokken bij de uitvoering van het plan en bepaalt samen met de hulpvrager steeds de 
volgende stap.  
 
Ook onze stad kent dak- en thuislozen. D66 wil dat niemand tegen zijn zin op straat hoeft te 
leven. Wij maken ons daarom sterk voor voorzieningen zoals de skaeve huse, Sancta Maria 
en het Domushuis, en creatieve oplossingen (zoals leegstaande kloosters) voor mensen en 
gezinnen die door de crisis op straat komen te staan.  
 
Voorstellen D66: 
- Personen en gezinnen krijgen regie over hun situatie en het oplossen van problemen. Ze 

hebben keuzevrijheid bij de inzet van betaalde oplossingen door het in stand houden van 
een Persoonsgebonden Budget. 

- Professionals krijgen de ruimte om in plaats van standaard schema’s en protocollen te 
werken aan een individuele aanpak met het kind, de ouders en andere partijen. 

- Klanttevredenheid en effectiviteit van de oplossingen worden gemeten, niet alleen direct 
na ondersteuning maar ook op langere termijn. 

Voorkomen is beter dan genezen 

De gemeente kan mensen helpen zich bewust te worden van het belang van gezond leven, 
door bijvoorbeeld samen met werkgevers, ziektekostenverzekeraars, zorgorganisaties en 
sportverenigingen activiteiten te organiseren waarin ze sporten en bewegen. De ervaring die 
daarmee is opgedaan willen we benutten en uitbreiden. 
 
De groep ouderen groeit. De meeste ouderen zijn bijzonder zelfredzaam. Zij willen graag hun 
zelfstandigheid behouden en een actief leven leiden waarin ze in staat zijn contacten te 
hebben en te onderhouden. De gemeente moet daarom ouderen en kwetsbaren helpen zo 
lang mogelijk zelfstandig te leven, bij voorbeeld door te zorgen voor kleinschalige 
zorgvoorzieningen, aanleun- en kangoeroewoningen, en inzet van moderne technologie. 
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Voorstellen D66: 
- Voortzetten en waar nodig verbeteren van voorlichting aan jongeren over seksualiteit, 

seksuele diversiteit, roken, voeding, bewegen, alcohol en drugs. 
- Bewegen en buiten spelen stimuleren door groene en veilige inrichting van de wijk, en 

het plaatsen van spel- en beweegtoestellen. 
- (Sport)verenigingen stimuleren hun accommodaties in te zetten voor de wijk en 

eventuele subsidies daaraan koppelen. 
- Woonvormen mogelijk maken waardoor ouderen langer thuis blijven wonen, zowel in 

het huur- als in het koopsegment, en daarbij slimme hulpmiddelen inzetten zoals 
buddysystemen, domotica, en internettoepassingen. 

Vrijwilligers en mantelzorgers steunen bij hun belangrijke taak 

De inzet van vrijwilligers en mantelzorgers in welzijn en zorg wordt nóg belangrijker. We 
willen vrijwilligers daarom beter ondersteunen en oog hebben voor wat mantelzorgers aan 
kunnen. 
 
Voorstellen D66: 
- De gemeente ondersteunt vrijwilligerswerk en –organisaties waar nodig bij hun 

werkzaamheden, bijvoorbeeld door kennisuitwisseling. 
- Vraag en aanbod van vrijwilligersdiensten beter bij elkaar brengen door de digitale 

marktplaats mijnbuurtje.nl over de hele stad uit te rollen en te promoten. 
- Mensen worden gevraagd vrijwilligerswerk te doen als tegenprestatie voor een uitkering. 
- Mantelzorgers worden ondersteund bij hun zorgtaken, met kennis en (tijdelijke) 

vervangingsmogelijkheden. 
- Welzijnsorganisaties worden aangespoord om hun consumenten te laten meedoen en 

meewerken; deelnemers aan activiteiten werken graag mee aan het behoud ervan. 
- Jongeren maken kennis met hun mogelijkheden door voortzetting van maatschappelijke 

stages.  
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MILIEU & DUURZAAMHEID 

Groen en groei gaan hand in hand 

In een duurzame stad geïnvesteerde euro’s verdienen zichzelf economisch en 
maatschappelijk terug. Zeker in deze financieel krappe tijden is het economische argument 
nog belangrijker dan het altijd al is.  
 
Voorstellen D66: 
- Vastgoed van de gemeente verduurzamen we, met gunstige effecten op de 

energierekening,  verhuurbaarheid en waardeontwikkeling. 
- We stimuleren nieuwe initiatieven en ideeën voor duurzame energieopwekking; we 

maken ze mogelijk door het instellen van een revolving fund. Gemeentelijke opbrengsten 
uit duurzaamheid kunnen zo weer bijdragen aan toekomstige duurzame investeringen. 

- Stimuleren dat op de vele vierkante kilometers plat dak In Nijmegen collectief  
zonnecellen worden geëxploiteerd. 

- Scholen stimuleren we actief bezig te zijn met duurzaamheid in Nijmegen, bij voorkeur 
met concrete verbeteringsprojecten aan het gebouw: isoleren en zonnepanelen. 

Meer tempo in verduurzaming van woningen en andere gebouwen 

In de afgelopen jaren zijn goede stappen gezet in het verduurzamen van vastgoed in 
Nijmegen. D66 wil het tempo waarin verbeteringen worden gerealiseerd echter verhogen. 
 
Voorstellen D66: 
- Alle gebouwen van de gemeente Nijmegen moeten in 2020 gemiddeld energielabel B 

hebben. 
- Bij het maken van nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties, staan afspraken 

over isolatie, zonnepanelen en nieuwe Hr-ketels in bestaande woningen bovenaan de 
lijst. 

- Particuliere eigenaren van woningen ouder dan tien jaar worden gestimuleerd om in 
duurzaamheid van de woning te investeren. Wie dankzij zo’n investering het energielabel 
met twee sprongen verbetert (bijvoorbeeld van D naar B), krijgt vijf jaar lang 50% korting 
op de OZB. 

- Alle particuliere huiseigenaren krijgen tips om hun huis te verduurzamen; desgewenst 
komt een klimaatadviseur op bezoek. 

- We bevorderen dat op daken van gebouwen op bedrijventerreinen kleine windmolens 
komen, in Eindhoven zijn daar goede ervaringen mee opgedaan. 

Vermindering negatieve impact verkeer en vervoer 

Ook door maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer leveren we een bijdrage aan 
een duurzame stad. 
 
Voorstellen D66: 
- Nijmegen investeert in meer plekken voor autodeelsystemen in alle wijken. 
- De fiets en het openbaar vervoer maken we aantrekkelijker door meer fietsenstallingen, 

meer en betere fietspaden en investeringen in een netwerk van hoogwaardig openbaar 
vervoer. 
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- Veel efficiënter lichtgebruik in parkeergarages; in rustige uren licht alleen aan als 
bewegingsmelders signaal geven en omschakeling op energiezuinige lichtbronnen. 

- In 2020 maken winkels in de binnenstad voor 80% gebruik van Binnenstadsservice 
waardoor de aan- en afvoer van goederen in de binnenstad efficiënter en 
milieuvriendelijker gebeurt.  
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WONEN 

Ontwikkeling van het Waalfront krijgt voorrang 

Nijmegen heeft veel bouwgrond. Door de crisis kunnen we niet alle projecten zo snel 
realiseren als van tevoren is bedacht. D66 ziet het Waalfront in Nijmegen-West de komende 
jaren als de meest kansrijke plek voor nieuwbouw van woningen. Om concurrentie tussen 
projecten te voorkomen, focussen we de komende jaren op deze omgeving. 
 
Voorstellen D66: 
- We ontwikkelen stedelijke wijken met een hoge kwaliteit (wijken als Bottendaal en 

Altrade vormen de inspiratie). Het Waalfront krijgt een sterke binding met Park West en 
de Waal. 

- Onderzoek naar behoud van een deel van het Honig complex met ruimte voor wonen, 
cultuur, horeca en kleine bedrijfjes. 

De Waalsprong krijgt de voorzieningen die het verdient  

In Nijmegen-Noord zijn de afgelopen jaren veel nieuwe woningen gebouwd. Volgens de 
plannen voor de Waalsprong moeten er nog duizenden woningen bijkomen. Door de crisis 
zijn veel plannen onzeker. D66 wil alleen nieuwe wijken ontwikkelen als de kwaliteit 
gewaarborgd is en als daarvoor voldoende vraag is. Kleine projectontwikkelaars en 
particulier initiatief zijn minstens zo belangrijk als de grote bouwbedrijven. De komende 
jaren zetten we fors in op het realiseren van voorzieningen waar bewoners van Nijmegen-
Noord al jaren op wachten.  
 
Voorstellen D66: 
- Snelle ontwikkeling van het al lang verwachte en gewenste winkelcentrum voor de 

dagelijkse boodschappen bij de Knoop Lent. 
- Realiseren van extra basisschool en voorzieningen voor de oudere jeugd. 
- We gaan geen nieuwe grootschalige projecten opstarten. De komende jaren ligt de focus 

op het afmaken van de wijken die al in ontwikkeling zijn, zoals in Oosterhout en Lent-
Noord. Daarnaast is er ruimte voor kleinschalig maatwerk op nieuwe plekken. 

 
Nijmegen omarmt de Waal: een stadseiland en nevengeul met internationale allure 
Het creëren van een nevengeul en een stadseiland is uniek en bepaald voor eeuwen het 
ansichtkaartje van onze stad. D66 ziet het eiland als een plek met enorme kansen. Het 
succes staat of valt met het lef om van het eiland iets speciaals te maken. 
 
Voorstellen D66: 
- Watersport en een stadsstrand met beperkte horeca krijgen de ruimte in de nevengeul 

bij Lent. 
- We dagen architecten en ontwikkelaars uit om met creatieve ideeën te komen voor de 

invulling van Veur-Lent. Nieuwe gebouwen op het eiland zijn qua ontwerp en 
duurzaamheid toonaangevend. 

Meer doorstroming door herbestemming, hergebruik en nieuwbouw 

We willen beweging op de Nijmeegse woningmarkt en nieuwbouw die is afgestemd op de 
vraag. Hergebruik en herbestemming van gebouwen heeft de prioriteit boven nieuwbouw. 
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Voorstellen D66: 
- Scheefwonen pakken we aan. We spreken met corporaties af dat ze zo min mogelijk 

woningen verhuren aan mensen met hogere inkomens als er ook mensen met lagere 
inkomens in willen wonen. 

- Ruimte geven aan het “wilde wonen” door enkele onbebouwde gebieden aan te wijzen 
waar de gemeente vrije kavels verkoopt en woningen alleen aan de wettelijke eisen 
moeten voldoen. De welstandscommissie mag zich niet met die gebieden bemoeien. 

Verbeteren kwaliteit bestaande huurwoningen 

Niet alle sociale huurwoningen voldoen aan de kwaliteitseisen en -wensen van vandaag de 
dag. Denk aan slechte isolatie en sterk verouderde badkamers en keukens. Er zijn buurten  
waar de uitvoering van plannen lang op zich laat wachten door de slechte economie. 
 
Voorstellen D66: 
- Stimuleren dat woningcorporaties hun middeldure woningen aan andere investeerders 

verkopen en met de opbrengsten de herstructurering van wijken en het verbeteren van 
de kwaliteit van hun woningen versnellen.  

- Overleggen met de woningcorporaties over hun nieuwbouwplannen in nieuwe gebieden 
zoals de Waalsprong en het Waalfront. De nieuwbouw daar moet niet ten koste gaan van 
investeringen in de kwaliteit van bestaande sociale huurwoningen elders in de stad. 

Meer groen en meer speelplekken in de wijken 

De woonomgeving kan op veel plekken in Nijmegen stukken beter, er is vaak te weinig groen 
en een gebrek aan plekken voor kinderen om te spelen. 
 
Voorstellen D66: 
- Mensen uitnodigen het initiatief te nemen om terreinen te gebruiken die langer dan één 

jaar braak liggen. 
- Bewoners veel meer invloed geven op het groen in de buurt en bewoners meer ruimte 

geven om zelf buurttuintjes aan te leggen en te onderhouden. 
- De gemeente verbetert de handhaving zodat hondenoverlast (loslopen, poep) en 

terugdrongen wordt, zodat groen en speelplekken voor iedereen prettig zijn. 
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VEILIGHEID 

Stelselmatige overlast hard aanpakken 

D66 wil een stevige aanpak van stelselmatige overlast en pesterijen in de wijk. Die stevige 
aanpak vereist een goed beeld van de situatie in de stad bij gemeente en politie. Alle 
meldingen van overlast moeten samenkomen op één punt. De gemeente, het 
wijkmanagement en de wijkagent gaan proactief met de melding aan de slag, en gaan bij 
overlast in de wijk op tijd het gesprek aan tussen de wijk en de overlastgevers. Bij 
terugkerende problemen kan samen met justitie harder worden opgetreden. 
 
Voorstellen D66: 
- Een centraal punt voor meldingen van overlast. 
- Vroegtijdige aanpak van wijkoverlast door gerichte inzet van instanties en preventieve 

maatregelen. 
- Bij terugkerende problemen volgt een hardere aanpak. Veelplegers van overlast worden 

intensief gevolgd en kunnen gebiedsverboden krijgen.  
- Bij minderjarige overlastgevers worden ook de ouders aangesproken op hun 

verantwoordelijkheid. 

Politie en wijkbewoners werken samen aan veilige wijken 

D66 betrekt inwoners van de stad bij het veiligheidsbeleid. Samen kunnen we onveilige 
situaties voorkomen en hebben we een grotere pakkans bij criminaliteit. Dankzij initiatieven 
van D66 werken we in Nijmegen al met buurtpreventie met hondeneigenaren bij het Project 
Waaks en veilige cirkels rondom pinautomaten. D66 vindt het belangrijk dat mensen worden 
betrokken bij het vaststellen van de prioriteiten in hun wijk voor wat betreft veiligheid. 
 
Voorstellen D66: 
- Samenwerkingsverbanden tussen politie en inwoners, zoals Burgernet en Project 

Waaks!, verder uitbreiden. 
- Inwoners van Nijmegen kunnen meedenken over het vaststellen van de prioriteiten in 

het veiligheidsbeleid in hun eigen wijk. 

We bewaken privacy en (digitale) veiligheid 

De privacy en (digitale) veiligheid van Nijmegenaren moet maximaal beschermd worden. 
Inperkingen van vrijheden of inbreuken op de privacy ter bevordering van de veiligheid 
dienen verantwoord te worden; dergelijke maatregelen moeten effectief, noodzakelijk en 
voldoende onderbouwd zijn, en getoetst worden door de gemeenteraad. 
 
Op lokaal niveau is er nog weinig aandacht voor digitale privacy en veiligheid. De gemeente 
beschikt over digitale persoonsgegevens, zoals de informatie in de Gemeentelijke 
Basisadministratie. Aangezien de gemeente binnenkort taken van het Rijk gaat overnemen, 
zoals de Jeugdzorg en de AWBZ, krijgt de gemeente over nog meer – en vaak gevoelige – 
persoonsgegevens van Nijmegenaren de verantwoordelijkheid. Mensen moeten er op 
kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan, en dat hun 
privacy gewaarborgd is. 
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Voorstellen D66: 
- Een gemeentelijke strategie voor digitale veiligheid. 
- Tijdelijk cameratoezicht om situaties van overlast gericht te kunnen bestrijden. Zodra 

cameratoezicht niet meer nodig is, worden de camera’s weer verwijderd om onnodige 
inbreuk op privacy te voorkomen. 

Een liberaal coffeeshopbeleid met aandacht voor de wijk 

Overlast rondom coffeeshops wordt tegengegaan door een gerichte aanpak en een 
constructieve dialoog met coffeeshopexploitanten, omwonenden en ondernemers. We zijn 
tegen symbolische maatregelen, zoals de wietpas. Uit de praktijk blijkt dat dit juist meer 
straathandel, criminaliteit en overlast oplevert. D66 is geen voorstander van uitbreiding van 
het huidig aantal van twaalf coffeeshops in Nijmegen. Een betere spreiding van de 
coffeeshops over de stad, kan een concentratie van overlast in de binnenstad voorkomen. 
 
Voorstellen D66: 
- Overlast rondom coffeeshops wordt in samenwerking met coffeeshopexploitanten en 

buurtbewoners aangepakt.  
- Geen invoering van de wietpas. 
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INWONERS VAN NIJMEGEN AAN ZET 

Meepraten: jong en oud doen mee aan onze democratie 

D66 wil een slagvaardig openbaar bestuur dat zo dicht mogelijk bij mensen staat. Het 
ontwikkelen van burgerschap bij kinderen draagt bij aan een goed functionerende 
democratie. Het debat in de gemeenteraad is open en transparant en burgers krijgen de 
mogelijkheid om hun inbreng te geven. 
 
Voorstellen D66: 
- Stimuleren dat kinderen en jongeren op basisscholen en middelbare scholen actief 

kennismaken met waarden en vaardigheden voor democratisch burgerschap. 
- Het initiatief voor een jongerenraad in Nijmegen ondersteunen om jongeren zo ervaring 

op te laten doen met democratie en participatie. 
- We stimuleren het debat in de gemeenteraad met de invoering van ‘staand spreken’. 

Meebeslissen: meer directe invloed op besluitvorming 

Elke burger heeft het recht om invloed uit te oefenen op zijn eigen leefomgeving. Op de 
eerste plaats gebeurt dat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Vaak vindt besluitvorming 
echter plaats op momenten en manieren buiten het gezichtsveld van de meeste mensen. 
Niet altijd is er voorzien in mogelijkheden om mee te beslissen. Ook kunnen er thema’s zijn 
waarvan burgers vinden dat de gemeente die moet oppakken. D66 vindt dat Nijmegenaren 
meer kansen moeten krijgen om zelf mee te beslissen. 
 
Voorstellen D66: 
- In Nijmegen starten met een burgerbegroting. Een deel van het jaarlijkse budget van de 

gemeente Nijmegen wordt door de inwoners van Nijmegen zelf verdeeld over de 
onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden. In landen als Brazilië, Nieuw-Zeeland en 
Duitsland werkt dit erg goed. 

- Burgers kunnen in Nijmegen al burgerinitiatieven – concrete voorstellen – indienen. D66 
wil dat burgers daarnaast een burgerforum kunnen aanvragen over een bepaald 
onderwerp dat speelt in de stad of hun wijk. Het burgerforum heeft als doel om via 
dialoog tussen buurt en gemeente tot een gedragen oplossing te komen. 

- De gemeente stelt tweejaarlijks een budget beschikbaar voor een goed initiatief of 
project om de stad aantrekkelijker te maken. Het project wordt via een stemming door 
de inwoners van Nijmegen uitgekozen. 

Meedoen: inwoners als partner in de uitvoering 

Inwoners van Nijmegen kunnen niet alleen meepraten en meebeslissen maar ook bijdragen 
aan de uitvoering van de gekozen oplossing. Op elk terrein vraagt D66 zich dan ook af: wat 
kunnen mensen onderling zelf? Vaak zijn mensen zelf of samen met de buren veel beter in 
staat om iets uit te voeren dan de gemeente.  
 
Voorstellen D66: 

- Buurtbewoners en verenigingen worden uitgedaagd om waar mogelijk een deel van 
de uitvoering zelf op te pakken, bijvoorbeeld op het terrein van groenonderhoud, 
zorg en welzijn of preventieve veiligheid. 
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MODERNE OVERHEID 

Overbodige regels afschaffen en procedures versnellen 

D66 zet in op een moderne overheid. Dat heeft in Nijmegen geleid tot een nieuwe houding 
van de gemeente. Niet meer alle taken zelf doen, maar inzetten op het vergroten van de 
eigen kracht van mensen en slim samenwerken met private partijen. Dit proces is nog niet 
voltooid en vraagt ook de komende periode volop aandacht. 
 
Voorstellen D66 
- Een kleine en slagvaardige gemeente die slim samenwerkt met private partijen. 
- Afschaffen van overbodige en belemmerende regelgeving. 
- Bij nieuw beleid en nieuwe regels wordt een einddatum vastgelegd. Bij het bereiken van 

de einddatum worden regels alleen voortgezet na een evaluatie en een nieuw besluit. 
- Het college moet bij nieuwe regelgeving onderbouwen waarom nieuwe regels nodig zijn 

en aangeven welke bestaande regelgeving komt te vervallen. 
- De dienstverlening van de gemeente verder digitaliseren. 

Een 8 voor de dienstverlening van de gemeente 

De gemeente Nijmegen verleent allerlei diensten. Van het ophalen van een paspoort tot het 
aanvragen van een vergunning, de gemeente is het loket van de overheid. D66 staat voor 
een servicegerichte overheid, die de dienstverlening zoveel mogelijk aanpast aan de wensen 
van burgers, bijvoorbeeld met andere openingstijden van de Stadswinkel. Bij dienstverlening 
voor verenigingen, instellingen en ondernemers moet de gemeente zich opstellen als een 
partner met als motto: laten we samen iets mogelijk maken. 
 
Voorstellen D66: 
- De openingstijden van de gemeente aanpassen aan de wensen van de Nijmegenaren. 

Dat kan betekenen dat de Stadswinkel vaker ’s avonds of in het weekend opengaat in 
plaats van overdag. 

- De website van de gemeente Nijmegen en de Digitale Balie beter toegankelijk maken, 
ook voor mensen die slechtziend zijn. 

- Een thuisservice voor mensen die door omstandigheden niet zelf naar de gemeente toe 
kunnen. 

- Gemeentelijke data openstellen voor algemeen gebruik (Open Data), bijvoorbeeld voor 
de ontwikkeling van apps over de stad. 

- Instellen van een gemeentelijke ombudsman die burgers en bedrijven kan bijstaan als zij 
tegen ambtelijke en bureaucratische muren oplopen. 

Betere samenwerking tussen de gemeentes in de regio 

Meer dan de helft van de gemeentelijke taken moeten op regionaal niveau worden 
uitgevoerd. Dat vraagt om betere samenwerking met andere gemeenten. De plaatsen in de 
regio Rijk van Nijmegen zijn van oudsher met elkaar verbonden. Dit maakt het Rijk van 
Nijmegen een logische schaal van intensieve samenwerking. D66 vindt het belangrijk dat er 
één niveau is waarop op meerdere thema’s wordt samengewerkt. Dat zorgt voor een 
herkenbaar openbaar bestuur. Niet tien verschillende samenwerkingsverbanden met telkens 
een andere samenstelling, maar één duidelijk verband. 
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Sommige thema’s overstijgen de grenzen van het Rijk van Nijmegen: economie, wonen en 
bedrijventerreinen. Deze thema’s vragen om intensieve afstemming in een grotere regio: op 
de schaal van Arnhem-Nijmegen. Gemeenten in deze stadsregio moeten elkaar niet 
beconcurreren en vliegen afvangen, maar de handen ineenslaan. 
 
Voorstellen D66: 
- De regio Rijk van Nijmegen is een logische schaal voor intensieve samenwerking. Met de 

andere gemeenten in deze regio ontwikkelen we een toekomstvisie die erop gericht is 
om de economische, culturele en sociale kracht van de regio te behouden en te 
versterken. 

- Ambtelijke uitvoering van beleid wordt zoveel mogelijk samen met alle gemeenten van 
het Rijk van Nijmegen georganiseerd. Zo garanderen we een betaalbare en effectieve 
overheid voor alle inwoners van onze regio. Het politieke primaat blijft bij de individuele 
gemeenteraden liggen. Zo waarborgen we de keuzevrijheid en democratische legitimiteit 
van elke gemeente. 

- Nijmegen werkt op economisch vlak intensief samen met de regio’s Arnhem, 
Wageningen, Eindhoven, Venlo en het Ruhrgebied.  

Een open blik naar Duitsland en Europa 

Nijmegen ligt tussen de Randstad en het Ruhrgebied in. Door slim samen te werken met 
onze Nederlandse en Duitse buren in de Euregio Rijn-Waal kunnen we de kansen van onze 
geografische ligging beter benutten. Samenwerking over de grens, maakt het mogelijk om 
Europese subsidies te investeren in onze economie, natuur en cultuur. De Europese Unie 
investeert in grensregio’s die de handen ineen slaan.  
 
Voorstellen D66: 

- Coördinatie van internationale betrekkingen en initiatieven beleggen bij één wethouder.  

- Vanuit een op te zetten “Europahuis” de stedenband met nabije steden als Kleve, Neuss, 
Duisburg en Düsseldorf ontwikkelen. 

- Internationale initiatieven zoals het WOII-museum met het battlefield-toerisme en  
Liberation Route meenemen in de samenwerking binnen de Euregio.  

- In het denken en de communicatie over de bereikbaarheid van Nijmegen meer aandacht 
geven aan de aanwezigheid en bereikbaarheid van Düsseldorf Intl. Airport (naast 
Düsseldorf Weeze) en de aansluiting met ICE vanuit Arnhem.  

- Zichtbaar maken van positieve effecten van “Europa” door het plaatsen van plaquettes 
bij gebouwen, bruggen en wegen, en vermelding in jaarverslagen en de website van de 
gemeente.  
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Dankwoord 
 
Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen dankzij de inzet van tientallen leden van 
D66 Nijmegen. Leden die zich de afgelopen vier jaar hebben ingezet voor de Permanente 
Programmacommissie van onze afdeling, maar ook leden die specifiek voor dit 
programma hun input hebben geleverd. Wij danken al deze leden voor hun kennis, 
inzichten en inzet. 
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