
Stadsbegroting 2023

IN GESPREK MET DE STAD

KLIMAAT EN BIODIVERSITEIT CULTUUR EN ERFGOED

ENERGIE EN WARMTE-TRANSITIE EERLIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN

MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID ONDERNEMERSCHAP EN MISMATCH ARBEIDSMARKT

GOED WONEN EN LEVEN VOOR IEDEREEN ZORG EN WELZIJN 

BINNENSTAD

nijmegen.nl

ENKELE GROTE UITGAVEN (IN MILJOENEN)

Participatie 
We willen inwoners beter en actiever 
betrekken bij onze plannen en uitvoering 
ervan. We gaan opzoek naar nieuwe 
manieren om bewoners te betrekken.

Klimaatbestendigheid 
Wordt vast uitgangspunt
bij ruimtelijke projecten
en beheer: meer groen
en schaduw en betere
waterberging.

10.000 woningen 
aardgasvrij 
We gaan de komende 
vier jaar aan de slag 
met acht concrete 
projecten.

Winkelsteeg
500 tijdelijke woningen 
voor de zomer.

Stimuleren en faciliteren elektrisch 
rijden
We bepalen locaties voor openbare laadpalen 
waarbij inspraak door inwoners mogelijk is.

Actieplan Binnenstad
We investeren € 15 miljoen 
extra in de ontwikkeling 
van de binnenstad. We 
willen de leefbaarheid en 
levendigheid versterken. 

Romeinse Erfgoed 
Uitvoering van het Masterplan 
voor het behoud en de 
zichtbaarheid van het Romeinse 
Erfgoed waaronder de Limes.

Meedoenregeling 
Meer mensen hebben hier recht op.

Welzijn voor ouderen 
We investeren in het welzijn van 
het groeiend aantal ouderen. 
Dit doen we met ouderen-
adviseurs, laagdrempelig 
ontmoeten in de wijk en 
toegankelijke dagbesteding.

Hulp aan ondernemers 
met schulden 
We zetten in op een 
OndernemersPunt 
Geldzorgen.

Verbeteren toegankelijkheid van onze 
dienstverlening 
Alle producten en diensten hebben een digitaal 
en analoog alternatief. 

Schone Lucht Akkoord
Zorgen voor subsidies om vervuilende 
vervoersmiddelen te laten vervangen.

1,7 miljoen voor 
energiebesparing 
Met campagnes en collectieve 
acties helpen we bewoners 
en bedrijven om energie te 
besparen door te isoleren.  

Via-T op het NYMA-terrein 
We investeren 1 miljoen in vakmanschap, 
innovatie, circulariteit en duurzaamheid in 
de bouw-, installatie- en elektrotechniek.

Verkeersregel-
installaties (VRI) 
We vervangen stoplichten 
voor slimme stoplichten. 
Hiermee regelen we het 
verkeer beter en veiliger.

Vlaams Kwartier 
Ontwikkelingen in 
Vlaamsegas/Tweede 
Walstraat, Molenpoort-
passage, Elckerlyc en het 
voormalige V&D-pand.

Museum het Valkhof 
Het museum wordt in 2023 opgeknapt. 

Zorgen dat jongeren zo snel 
mogelijk schuldenvrij zijn. 

Mentale gezondheid 
jongeren

tot meer psychische 
problemen bij jongeren. 
We zetten hier extra op in.

Begeleiden naar werk 
We investeren extra 
om mensen met 
bijstandsuitkering 
te begeleiden naar 
werk. We starten met 
maatwerkbanen.  

MODERNE 
OVERHEID

Wat betalen we in 2023Inkomsten in miljoenen

Waar komt het geld vandaan

Overig
95

Gemeentelijke  
belastingen
151

(Nieuw)bouwprojecten
153

Rijksoverheid
593

Welzijn, 
Wijkontwikkeling 
en Zorg

265
Uitkeringen
109

(Nieuw)bouw 
projecten

112
Verkeer en 
vervoer

58
Arbeids-
participatie

43 Woonlasten in 2023
Gemiddelde woning € €

39
Huur-

woning

1.095 
Koop-

woning

OZB € 819
Riool € 237
Afval € 39
Totaal € 1.095

DE SPEERPUNTEN (ENKELE HIGHLIGHTS)

991
miljoen


