Doe maar ‘Gewoon Nijmegen’
Gewoon Nijmegen (gN) is een plaatselijke partij die zich niet verschuilt achter de brede
rug van landelijke partijbazen in Den Haag. gN zet zich gewoon op eigen kracht in voor
de belangen van inwoners en inwonersgroepen in Nijmegen. Ze staat vooral pal voor de
‘gewone mensen’ in de ‘gewone wijken’. Ze wil ‘de luis in de pels’ zijn in het Nijmeegse
politiek bestuurlijke circus. En wil miskleunen en misstanden aan de kaak stellen. gN zal
daarom haar stem scherp en kritisch laten horen. Maar gaat ook mee met partijen in de
raad als voorstellen en ideeën voor ‘onze’ mensen voordelig zijn. gN denkt zwart-wit, dat
zie je ook aan de huisstijl, maar ze geeft wel kleur aan de keuzes die de politiek in
Nijmegen maakt.
De partij is in 2006 ontstaan door een spontane actie van zijn onafhankelijke boegbeeld:
Jo Janssen, ondernemer uit Nijmegen. Afkerig van (achterkamertjes)politiek, overbodige
regels en onverantwoorde verspillingen, nam Jo daarom toen het heft in eigen hand. Nu
bezet gN twee zetels in de gemeenteraad. ‘En dat moeten er meer worden, als we wat
willen bereiken’, aldus Jo.
De laatste jaren kreeg Jo met zijn kritische volkse debatstijl, ja dus in het Nijmeegs, de
handen van menig Nijmegenaar op elkaar. Toch kreeg de partij, als het erop aan kwam,
nog niet echt de kans om te scoren. De collegepartijen hielden elkaar in een ijzeren
greep en weigerden ideeën van gN te verzilveren. En voor sommige andere partijen was
gN een buitenbeentje, dat niet echt werd gepruimd. Naar de inhoud van de boodschap
van de partij werd nauwelijks geluisterd. Ja, taal- en stijlfoutjes van Jo, daar werd fel op
gereageerd. Lekker belangrijk!
De komende jaren vaart gN dezelfde koers, dat zeker, maar ze wil met resultaten wel
scoren voor onze kiezers en waarmaken waar ze voor staat. Zonder overigens met loze
beloften te komen die achteraf niet nagekomen worden. Daarom is naar vernieuwing
gezocht in de fractie om de boodschap van gN zonder pardon uit te dragen. Jo is en
blijft als fractieleider natuurlijk het boegbeeld van de partij. En hij blijft ook in de
toekomst zeker de knuppel in het hoenderhok gooien. Maar de partij heeft ook nieuwe
gezichten gezocht en gevonden. Echte Nijmegenaren die weten hoe het er aan toe gaat
in de politieke arena. En de ervaring en kennis hebben om over de belangrijke
onderwerpen ook het inhoudelijke debat aan te gaan.
Wat nog ontbreekt is het aantal zetels in de raad om Gewoon Nijmegen ook echt een
vuist te laten maken. Ons verkiezingsprogramma 2014-2018 en de manier waarop we dat
in de raad voor het voetlicht gaan brengen moeten die verbinding leggen.

Doe maar ‘Gewoon Nijmegen’ is ons motto, dan doe je…………
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Verkiezingsprogramma Gewoon Nijmegen 2014-2018
Gewoon Nijmegen wil eraan meewerken dat het gemeentebestuur betrouwbaar open en
transparant is naar onze inwoners. Dat zij verantwoorde (financiële) keuzes maakt met
en voor onze inwoners. Dat ze ervoor zorgt dat iedereen zich welkom, thuis en veilig
voelt in onze stad en dat niemand uitgesloten wordt. Dat ze staat voor ‘samen leven’,
voor zorg en geborgenheid op maat. Dat ze aan onze inwoners, verenigingen,
instellingen en ondernemers kansen, ruimte en faciliteiten biedt voor ideeën en
initiatieven. Zonder allerlei overbodige regels. Maar ook dat ze onze inwoners wijst op
hun verplichtingen. En dat ze een compact en deskundig ambtenarenkorps in stand
houdt waar de gemeenschap op kan bouwen en waar onze inwoners tevreden mee zijn.
In ons verkiezingsprogramma hebben we vanuit deze visie vier algemene speerpunten
benoemd, die bepalend zijn voor onze rol. Wij leggen ons verder niet volledig vast op
allerlei mooi ogende ideeën en loze beloften, waarvan we later moeten concluderen dat
ze niet haalbaar zijn. Wel slaan we, naast deze algemene speerpunten, een aantal
concrete piketpaaltjes bij onderwerpen die wij belangrijk vinden voor onze inwoners. Niet
uitputtend, dan worden het 50 pagina’s, want we hebben overal wel een mening over.
Wij blijven scherp op onze uitgangspunten en houden in de komende jaren onze oren en
ogen goed open om te beoordelen wat er leeft onder onze inwoners. En we laten onze
stem dan horen als zij dat nodig vinden.

Algemene speerpunten
1. TRANSPARANT, OPEN EN TOEGANKELIJK ZIJN VOOR INWONERS

Het gemeentebestuur gaat ervan uit dat onze inwoners niets te verbergen hebben en dat
het dus niet uitmaakt dat aan onze inwoners steeds meer informatie wordt gevraagd.
Omgekeerd moet dit dan ook zo zijn. Een betrouwbare gemeente maakt informatie
openbaar, toegankelijk en begrijpelijk.
gN is wars van achterkamertjespolitiek en dringt aan op:
-

Open en begrijpelijke communicatie over inhoud en voorbereiding van besluiten;
periodieke verantwoording naar de raad, zodat de raad zaken op de voet kan volgen;
periodieke verantwoording naar de inwoners in begrijpelijke taal;
snelle tussentijdse informatie via social media en het organiseren van
(forum)discussies ter plaatse.

2. BETROKKENHEID INWONERS VERGROTEN

Bestuurders en ambtenaren denken dat zij de wijsheid in pacht hebben en dat zij wel
weten wat goed is voor onze inwoners, terwijl wijsheid en creatieve ideeën in de
Nijmeegse samenleving vaak ‘op straat’ liggen.
gN vindt dat de inwoners nog meer en direct betrokken moeten worden door:
-

Inwonersgroepen zelf (wijk)beleid en -plannen te laten ontwikkelen;
inwonersgroepen zelf te laten bepalen welke zaken belangrijk zijn;
inwonersgroepen mee te laten bepalen hoe het beschikbare geld besteed wordt;
(snel)peilingen houden bij veranderingen in de wijken;
in uitzonderingssituaties bij complexe veranderingen zo nodig referenda houden.
2

3. MINDER BEMOEIENIS EN REGELDRUK

Inwoners, instellingen en ondernemers zijn prima in staat om taken uit te voeren die nu
door de gemeente worden gedaan. Er kan nog meer aan inwoners rechtstreeks worden
overgelaten. De gemeente moet veel meer faciliteren en minder zelf doen. Niet alleen
scheelt dat veel werk, maar het versterkt de zelfwerkzaamheid en de betrokkenheid van
de inwoners en het verbetert de verhouding tussen gemeente en inwoner.
Procedures en regels kosten inwoners en ondernemers veel tijd en geld. De vraag is of
die regels wel altijd nodig zijn en of er geen andere manier van werken te overwegen is.
gN vindt dat meer zichtbaar gemaakt moet worden:
- Welke taken de gemeente echt aan de samenleving over kan laten;
- waar de bemoeienis van de gemeente een onsje minder kan zijn;
- hoe regels door slimme oplossingen verminderd worden, met gebruik van de kennis
en ideeën van de inwoners en ambtenaren;
- op welke manier kritisch gekeken wordt naar de noodzakelijke vergunningen.
4. GEMEENTELIJKE FINANCIËN OP ORDE

Langzamerhand klauteren we uit de crisis, maar we zijn er nog lang niet. In de komende
jaren staan weer grote bezuinigingsoperaties vanuit het Rijk op de rol. Daarmee wordt
opnieuw een aanslag gepleegd op de gemeentelijke inkomsten. Terwijl er wel nieuwe
taken bijkomen. Het gemeentebestuur moet op zijn hoede zijn en blijven, ook in de
komende jaren. Dus inkomsten op peil houden en sober omgaan met de beschikbare
middelen. Scherpe keuzes maken en zorgvuldig vaststellen waar de schaarse middelen
naar toe gaan.
gN vindt dat de raad zijn controlerende rol op het te voeren financiële beleid scherper ter
hand moet nemen. Ook hier hoort een periodieke verantwoording bij, die helder, open en
begrijpbaar moet zijn, zowel in de boezem van de raad als voor onze inwoners.
Belangrijke aandachtspunten voor de gemeentelijke financiën zijn:

- Compact en deskundig ambtenarenkorps realiseren, met minder gebruikmaken van
dure onderzoeksbureaus; aantal ‘spookambtenaren’ in beeld brengen en reduceren;
- balans brengen in het huishoudboekje, dus niet meer uitgeven dan er binnenkomt,
dat doen we thuis ook niet als het goed is; begrotingsoverschrijdingen zichtbaar
maken en opvangen binnen de eigen begroting;
- geen investeringen doen waarvan de consequenties op termijn niet te overzien zijn;
- onverantwoorde verspillingen met ‘de gele of rode kaart’ bestraffen;
- gemeentelijke projecten beter monitoren en effectiever begeleiden;
- inkomsten uit doelbelastingen voor zelfde doel gebruiken, niet om gaten te dichten;
- periodiek subsidies heroverwegen voor die organisaties die nauwelijks
levensvatbaarheid hebben of zich met private middelen kunnen bedruipen.

Piketpaaltjes belangrijke onderwerpen
Zorgzaam en Sociaal Nijmegen
- Eerlijke verdeling van de lasten door rekening te houden met de minst draagkrachtigen.
- Ouderen zo lang mogelijk in eigen (aangepaste) omgeving huisvesten.
- Dagopvang ouderen stimuleren en blijven faciliteren.
- Dus Nieuw Doddendaal moet blijven.
- Terugdringen van problematische schulden bij huishoudens.
- Verbeteren afstemming van alle vormen van zorgaanbod.
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Veilig en Leefbaar Nijmegen
- Hard optreden tegen overlast in wijken en hufterig gedrag.
- Scherpe veroordeling van agressie tegen hulpverleners en homohaters.
- Huiselijk geweld stevig aanpakken.
- Vervuiling en verloedering in wijken tegen gaan.
- Voldoende ‘blauw’ in de wijken en direct bereikbaar via social media.
- (Geen reductie op) subsidies voor wijkactiviteiten en evenementen die de stad leefbaar
houden, zoals carnaval, zomerfeesten.
- Voorkomen bouwplannen (industrie) die de leefbaarheid in die wijk verstoren op terrein
Elektrobel. De wijk heeft lang genoeg die last ondervonden. Voorkeur woningbouw.
Werkend en Ondernemend Nijmegen
- Werk houden of vinden blijft van groot belang voor iedereen. Speciale aandacht voor
schoolverlaters en voor (moeilijk plaatsbare) ouderen (50+) is topprioriteit.
Ondernemers motiveren en faciliteren om hier ruimte voor te vinden.
- Verbeteren communicatie ondernemers en samenwerking met bedrijfsleven.
- Bij aanbestedingen Nijmeegse bedrijven voorkeur bieden, binnen bestaande wetgeving.
- Reductie OZB voor MKB, ter voorkoming van leegstand en motivatie starters.
- Waalkade herontwikkelen, met uitbreiding horeca en detailhandel en directe verbinding
met de binnenstad.
- Winkelcentrum Dukenburg uitbreiden (voorbeeld Kronenburg, Arnhem).
Mobiel Nijmegen
- Reductie op parkeertarieven tijdens zon – en feestdagen en koopzondagen.
- Reductiepasje parkeren invoeren voor minder draagkrachtigen.
- Parkeerverbod op singels, bus daar laten rijden en fietspaden realiseren.
- Bussen weren uit de Burchtstraat.
- Gratis busvervoer voor ouderen en zorgbehoevenden.
- Lift plaatsen van Waalkade naar Valkhof.
- Treintje laten rijden op vaste tijden, haltes maken in de zomer en bij evenementen.
- Parkeergarage maken onder de wedren.
- Stationsplein verkeersveilig maken.
- Achterstallig onderhoud fietspaden en wegennet inlopen.
Cultureel Nijmegen
- Aandacht en financiële ondersteuning voor behoud en onderhoud historisch erfgoed,
vooral aandacht voor historische gebouwen in de binnenstad en de benedenstad.
- Archeologische vondsten koesteren en zichtbaar maken.
- Kunstenaars ondersteunen en een ‘plek’ bieden.
- Jonge kunstenaars aan Nijmegen binden.
- Steviger samenwerking zoeken in de regio (ook Kleef en Weeze) op het gebied van
cultuur en planning evenementen. Daarmee bevordering van toerisme in de regio.
- Overwegen van een camping in Nijmegen.
Schoon en Net Nijmegen
- Afvalstort (ook drugs) in wijken en rond parken controleren en streng tegen optreden.
- Prijs gemeentelijke vuilniszakken reduceren.
Sportief Nijmegen
- Sportverenigingen faciliteren en stimuleren met plannen te komen en deze niet
onmogelijk maken door formele regels te hanteren.
- Openhouden zwembaden.
- Aandacht voor specifieke groepen die om allerlei redenen niet aan sport doen.
- Reductie OZB voor sportverenigingen.
- NEC, belangrijk voor veel Nijmegenaren, faciliteren met (uitbreidings)plannen als deze
(financieel) haalbaar en realistisch zijn en passen binnen de eigen begroting.
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