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Beste kiezers, 

Nijmegen heeft vier bewogen jaren achter de rug. Er zijn een aantal zware politieke dossiers langsgekomen, zoals het Hilckmann-debacle, het bouwen op 
de bedrijventerreinen in Nijmegen-Noord en de nog steeds niet voltooide aanleg van de Dorpensingel-Oost. Daar staat tegenover dat er veel huizen zijn 
gebouwd, nieuwe wijken zijn verrezen en het inwonertal blijft groeien. 

Ondanks de concrete zorgen van mensen, zoals werkloosheid, het ondernemersklimaat en de bereikbaarheid van onze stad, heeft de politiek het nog te 
vaak over cijfers in plaats van mensen. Het CDA wil voorbij die oppervlakkigheid en duidelijk stelling nemen over de écht relevante thema's in onze mooie 
stad. 

Daarom blijven we ons inzetten voor een bereikbaar Nijmegen waarin het goed wonen en werken is en waar verenigingen en vrijwilligers alle ruimte krijgen 
We kiezen voor onze wijken en stemmen daar onze plannen op het gebied van veiligheid, openbare ruimte en mobiliteit op af. Dit programma is daarmee 
geen uitgebreide catalogus van plannen op ieder mogelijk terrein, maar een duidelijk overzicht van wat wij de komende vier jaar in Nijmegen willen 
bereiken . 

Het is zodoende ook een programma met concrete keuzes, ook als die niet populair zijn. Als we Nijmegen de stad willen houden waar Nijmegenaren zich 
thuis voelen, moeten we ook die keuzes durven maken. We nemen onze verantwoordelijkheid en proberen de overheid zoveel mogelijk te laten luisteren 
naar inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Want de wijsheid ligt niet perse in het stadhuis. Daarom staan we voor een politieke lijn 
voor die dichtbij de Nijmegenaren staat. Het CDA wil hierin de komende vierjaar het voortouw nemen en zo de kernwaarden van de christendemocratie 
ook lokaal handen en voeten geven. 

Dank gaat uit naar de programmacommissie, de CDA-leden en andere Nijmegenaren die hebben meegedacht bij de totstandkoming van dit programma. Zij 
hebben getoond wat het CDA overal in onze stad wil uitstralen: samen krijgen we meer voor elkaar! 

Mark Buck 
Lijsttrekker CDA Nijmegen 



:directe invloed op hun eigen leefomgeving, met meer ruimte 
voor  eigen keuzes Dat betekent minder regels van bovenaf , 

Vrijwilligers en verenigingen vormen een 
onmisbare schakel in de binding en 
leefbaarheid van onze wijken. Wij vinden dat 
hierop niet bezuinigd kan worden en trekken 
daarom meer geld uit voor de 
Vrijwilligerscentrale en organisaties die 
afhankelijk zijn van het werk van vrijwilligers. 

Verenigingen zijn er niet alleen om (gemeentelijke) 
projecten uit te voeren. Ze zijn van groot belang 
voor de binding in onze samenleving. Het CDA 
subsidieert daarom, naast projecten, ook onderhoud 
van verenigingsgebouwen- en velden. Zo behouden 
we deze verenigingen. 

Uw wijk moet een prettige plek zijn om te 
wonen. Daarom is het belangrijk dat u en uw 
buren sâmen in de wijk kunnen wonen. 
Burenoverlast moet worden opgelost en als 
het nodig is, wordt u hierbij geholpen. 
Buurtbemiddeling speelt hierbij een belangrijke 
rol. 

Wij stimuleren het inzetten van wijkbudgetten: 
hiermee kunnen inwoners zelf acties, 
voorzieningen of diensten organiseren voor hun 
eigen wijk of straat. De eigen kenmerken en 
tradities in wijken kunnen zo blijven bestaan. 

is 
Verenigingen, wijkcentra en onze inwoners 
hebben het recht om publieke taken zelf uit te 
voeren en worden hierin gefaciliteerd. Inwoners 
worden zo uitgedaagd om mee te denken over 
beleid voor hun wijk. 
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Ieder kind moet de mogelijkheid hebben om zijn 
of haar talenten te kunnen ontwikkelen. Daarom 
vinden wij dat het subsidiebeleid voor 
cultuurinstellingen moet blijven bestaan. 

Het CDA wil de maatschappelijke stage weer 
invoeren. Tijdens deze maatschappelijke 
diensttijd kunnen jongeren hun steentje 
bijdragen in Nijmegen én leren ze andere 
vaardigheden dan in de schoolbanken. 

Het CDA wil dat elke Nijmegenaar de 
mogelijkheid heeft om te bewegen. De 
openbare ruimte moet hiervoor gebruikt kunnen 
worden. In elke wijk moeten er voorzieningen 
zijn zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en 
samen kunnen sporten. 

Een samenleving 'van ieder voor zich' valt dit 
elkaar. Individuen, bedrijven, verenigingen en 
de politiek hebben een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om mensen te verbinden 
en polarisatie tegen te gaan. Dit betekent ook 
dat de gemeente zich actief beweegt in de regio 
Arnhem-Nijmegen, het Rijk van Nijmegen en de 
Euregio Rijn-Waal. 



Eerlijk Wonen in 
Niimecien 

Wijken vormen de kern van de samenleving. Het is 
belangrijk dat verschillende soorten mensen met 
elkaar in harmonie kunnen leven. Het is daarom 
wenselijk om mensen van verschillende leeftijden, 
achtergronden en inkomens bij elkaar te laten wonen. 
Zo versterken we elkaar. Onze bouwprogramma's 
dienen daarop te worden afgestemd. 

Wijken maken we groener, speeltuintjes 
'groeien' mee met de wijk en worden geschikt 
gemaakt voor buitensporten zoals bootcamp en 
fitness. 

1. 
Iedereen die wacht op een sociale huurwoning 
heeft gelijke kansen. Bij de verplichting om 
statushouders een woonruimte te geven, wordt ook 
nadrukkelijk rekening gehouden met starters, 
gezinnen en andere groepen die wachten op een 
sociale huurwoning. 

Het CDA kiest voor de bouw van huur- en 
koopwoningen voor gezinnen in een 
gezinsvriendelijke omgeving met aandacht voor 
groen- en speelvoorzieningen, verkeersveiligheid, 
kinderdagverblijven en kleine bedrijven aan huis. 
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Leegstaande (kantoor- en winkel)panden bieden 
kansen voor toekomstige woningbouw (inbreiding) 
met daaraan gekoppelde woonbehoefte. De 
gemeente is flexibeler in het tijdelijk aanpassen 
van de bestemming op panden. 
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Je oude dag moet je zoveel mogelijk in je eigen 
omgeving kunnen doorbrengen. Het CDA wil de 
aanpassing van particuliere woningen 
vereenvoudigen en de blijverslening uitbouwen. 
Daarnaast bouwen we meer seniorenwoningen. 

'LI 
De doorstroming op de huurmarkt moet 
verbeteren. Scheefhuur wordt aangepakt. Ook 
moeten er meer middeldure huurwoningen 
komen in Nijmegen. Hiermee neemt de druk op 
sociale huurmarkt af en kunnen mensen in hun 
eigen wijk blijven wonen, in betaalbare woningen. 

Je bouwen voldoende betaalbare koopwoningen 
voor iedereen De bouw laten we aansluiten op de 
behoefte van de (toekomstige) bewoners. Er is 
ruimte voor collectief particulier 
opdrachtgeverschap. Op deze manier komt er ook 
'veer beweging op de koopmarkt. 

1.3 
De hypotheekrente is laag, maar het krijgen van 
een hypotheek is lastig voor starters. De 
gemeente blijft daarom de Starterslening 
aanbieden. 



Om meer bedrijven en werk naar onze stad te 
trekken gaan we startups en jonge ondernemers 
vanuit de gemeente actief begeleiden en 
stimuleren. We faciliteren we bijvoorbeeld 
bedrijfsverzamelgebouwen. 
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Goede internetverbinding, specifiek een 
glasvezelnetwerk, is noodzakelijk voor 
ondernemers, bedrijven op bedrijventerreinen, 
maar ook om thuis te werken. In 2022 is de gehele 
gemeente Nijmegen aangesloten op supersnel 
internet. 
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De economie is op stoom. Veel mensen hebben 
echter nog geen baan. We zetten in op omscholing 
naar veelgevraagde functies, zoals ambachten, zorg-, 
data- en IT-gerelateerde beroepen. Met extra 
aandacht voor de groep 45-plussers. Onze focus 
hierbij vooral op de onderkant van de arbeidsmarkt. 
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Bedrijven kunnen lastig gespecialiseerde 
medewerkers vinden in de regio. Het CDA zet in op 
het aantrekkelijk maken van de stad als woonstad 
voor gezinnen en afgestudeerden. Hiermee 
bereiken we dat werknemers in onze gemeente 
willen wonen en dat startende ondernemingen 
(start-ups) zich hier willen vestigen. 

Geen kind mag in armoede opgroeien. We 
zorgen er als gemeente voor dat kinderen in 
armoede voldoende eten krijgen en ondersteund 
worden bij het kunnen deelnemen aan sport 
inclusief zwemles, cultuur en onderwijs. Het CDA 
pleit voor snelle schuldhulpverlening om grotere 
problemen te voorkomen. 

Samenwerking van het onderwijs (ROC, HBO en 
Universitair) met de overheid en het bedrijfsleven is 
cruciaal om studenten op te leiden voor de banen 
in de stad zoals de zorg, IT en techniek. We gaan 
weer gerichter opleiden voor en door de 
arbeidsmarkt. 

1 
Het CDA faciliteert ook buiten het toekomstige 
winkelcentrum Hof van Holland voldoende 
voorzieningen in Nijmegen-Noord. 

Een groter deel van de OZB die ondernemers 
opbrengen wordt in het Ondernemersfonds 
gestort. Met dit fonds zorgen we voor een beter 
ondernemersklimaat in onze gemeente. 
Ondernemers gaan zelf over de investeringen van 
dit fonds. 

Onze stad is aantrekkelijk voor toeristen. Dat 
willen we vasthouden en versterken door te 
investeren in evenementen, toeristische 
trekpleisters en meerdaags toerisme samen met 
de regio. De Spiegelwaal is het uithangbord van 
onze gemeente. Hier willen we meer recreatie en 
horeca faciliteren. 
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p Een bereikbaar centrum is in het belang van 
alle Nijmegenaren. We maken ons sterk voor 
gratis parkeren voor mantelzorgers en zorgen 
dat bezoekers weer voor de deur kunnen 
parkeren bij ondernemers en aanwonenden in 
de ringstraten. 

4.t 
Het CDA staat voor een integraal 
parkeerbeleid per wijk. De afgelopen jaren is 
er te vaak betaald parkeren ingevoerd zonder 
draagvlak in de wijk. Dit schaadt inwoners en 
ondernemers. Het CDA wil passend 
parkeerbeleid met ruimte voor blauwe zones. 

Het is belangrijk dat onze wegen in goede staat 
zijn. Dat is echter niet het geval in alle wijken. 
Het CDA wil investeren in de wegkwaliteit in 
Nijmegen. Tevens moet het voor inwoners 
transparant worden wanneer welke straat 
opgeknapt wordt. 
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Het CDA staat voor goede verkeers-doorstroom 
in Nijmegen. Wij willen groene golven instellen 
op de hoofdwegen van Nijmegen, zoals de St. 
Annastraat en de Oranjesingel. 

Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand 
met goede verkeersveiligheid. Het CDA staat 
voor veilige verkeerssituaties bij scholen en 
andere maatschappelijke locaties. Wij 
stimuleren het gebruik van (vrijwillige) 
verkeersbrigadiers. 

De Dorpensingel, die de verbinding met 
Bemmel moet vormen en regionaal verkeer uit 
Lent moet houden, komt er binnen afzienbare 
tijd. Het CDA staat ervoor dat de afspraken 
daarover worden nagekomen 

c1, t 

Het is CDA is tegen de te haastig 
doorgevoerde versmalling van de Graafseweg. 
Het CDA zorgt voor een oplossing die veilig is 
voor fietsers, automobilisten en voetgangers. 
Ook de oversteek op de Graafseweg willen we 
verbeteren, bijvoorbeeld door een 
voetgangerstunnel. 

Ons station verdient een waardige ingang aan 
de Westzijde. Op die manier kunnen we ook 
verkeersdrukte in en om het station beter 
aanpakken en maken we een mooie entree voor 
het westen van de stad. 

Nijmegen is gezegend met mooie fietspaden en 
een goed 0V-netwerk. Toch blijven de 
voorzieningen soms achter. Wij willen meer 
fietsvoorzieningen in het centrum. Tevens 
pleiten wij hier voor een (betaalde) nachtelijke 
fietsvoorziening. Ook in de wijken willen we 
voldoende fietsvoorzieningen. 



ieden en te verstevigen. Veel van deze organisaties - die 
Is een vliegwiel werken binnen het sociaal domein - 
intvangen subsidies. Hierop mag van het CDA niet 
ezuinigd worden. 
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Het CDA kiest voor verduurzaming door zonne-
energie, boven windenergie. Zonnepanelen, 
zonneweiden en radicale verduurzaming van 
onze maatschappelijke voorzieningen zijn 
daarvoor nodig. Haalbare particuliere initiatieven 
kunnen steun krijgen van de gemeente. 

De warmtenetten in onze stad zijn inefficiënt. 
Stadsverwarming is te duur en naar de toekomst toe 
onvoldoende duurzaam. Het CDA is daarom tegen de 
aanleg van nieuwe en kostbare warmtenetten. Wij 
zetten in op modernere, schonere en goedkopere 
technieken, zoals warmtepompen. 

Onze kinderen leren we dat we de aarde nodig 
hebben voor ons voedsel. Om verspilling tegen te 
gaan, starten we met moestuinen in de openbare 
ruimte, bij scholen en kinderdagverblijven. 

De gemeente stelt duurzaamheidsleningen 
beschikbaar en maakt het aantrekkelijk om 
duurzaamheidsmaatregelen te treffen, zoals het 
leggen van zonnepanelen of aanbrengen van 
isolatie voor particulieren aantrekkelijk te maken. 

Het CDA biedt inwoners, die geen mogelijkheden 
hebben om zelf zonnepanelen te plaatsen de 
mogelijkheid een aandeel te nemen in 
zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Zo 
nemen we een aandeel in elkaar. 

Het CDA zet in op meer ondergrondse containers. 
Dit komt de afvalscheiding (ook in de hoogbouw) 
ten goede. Afvalscheiding moet daadwerkelijk 
duurzaam zijn en iets opleveren voor het milieu. 

b3 E 
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het 
besparen van energie en recycling. Bijvoorbeeld 
door Ledverlichting te gebruiken in de openbare 
ruimte, door zonnepanelen op gemeentelijke 
panden én meer laadpalen voor elektrische 
fietsen en auto's. We onderschrijven het 
landelijke initiatief tot aardgasvrje nieuwbouw. 

De scheepvaart op de Waal hoort bij onze stad. 
Tegelijkertijd is het een belangrijke bron van 
luchtverontreiniging. We treden met het Rijk in 
overleg om hiertoe op korte termijn passende 
maatregelen te nemen. 

De luchtkwaliteit in onze gemeente is 
onvoldoende. Dit moet verbeteren. Het CDA zorgt 
ervoor dat er in het centrum milieuzones voor 
zwaar vervuilend verkeer worden ingesteld. We 
weren oude en vervuilende voertuigen, zodat de 
uitstoot wordt verminderd. 
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