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Omgevingsvisie
De antwoorden op dit soort vragen leggen we vast in de 
Omgevingsvisie Nijmegen. Dit betekent dat zaken als 
woningbouw, wegen, energie, water, lucht, bodem en natuur 
(de fysieke leefomgeving) voortaan samenkomen in één visie, 
die afgestemd is op andere onderwerpen, zoals zorg en 
economie. De Omgevingsvisie geeft de gemeente, project
ontwikkelaars, ondernemers, particulieren en inwoners van 
Nijmegen een kompas voor het inrichten van de stad.  
Met al deze partijen worden stadsgesprekken gevoerd;  
op 19 november zijn de inwoners aan de beurt. 

Programma Expeditie 2030

19.00 - 19.15 uur: Ontdek Nijmegen in 2030
Wethouder Vergunst vertelt over de toekomst van Nijmegen 
vanuit vier belangrijke invalshoeken: Wat maakt de stad 
aantrekkelijk? Wat maakt de stad duurzaam? Wat maakt  
de stad economisch veerkrachtig? Wat maakt de stad sociaal 
en gezond?

19.15 - 20.00 uur: Ga mee op expeditie
We nemen u mee in een rondgang door het stadhuis;  
van kerker tot bestuurskamer. Tijdens deze expeditie wordt  
u op inspirerende tussenstops bijgepraat over de genoemde  
vier belangrijke thema’s voor Nijmegen.

20.00 - 20.40 uur: Zoek de verdieping
Aan  de hand van een concrete situatie gaat u met alle 
deelnemers in gesprek over de toekomst van de stad.  
Welke kansen zijn er? Waar moeten we rekening mee houden? 
Waar wilt u invloed op hebben? Het woord is aan u.

20.40 - 21.10 uur: Uit uw Hartenkreet
Na alle indrukken is het tijd voor de hartenkreet. Wat is uw 
indruk, waar bent u door geraakt of heeft u een boodschap  
die u anderen mee wilt geven?

21.10 – 21.30 uur: Geniet van een warme afsluiter
We sluiten de expeditie af met een hapje en een drankje,  
én met een bijdrage van een bekende Nijmegenaar...  
Ook ontvangt u een leuk aandenken. 

Wij geven (om) de ruimte, U ook? 
Doe dan mee met de expeditie en meld u  aan via:   
nijmegen.nl/wijgevenomderuimte-aanmelden. 

Wij willen u tijdens deze avond informeren 
over de nieuwe Nijmeegse Omgevingsvisie: 
een toekomstvisie op de inrichting van de 
stad. We zijn benieuwd naar uw kennis,  
ideeën en wensen over waar Nijmegen  
over tien jaar moet staan. 

Wat betekent het groeiende aantal inwoners 
bijvoorbeeld voor de huizen die we gaan 
bouwen en de aanleg van onze wegen? Hoe 
richten we de stad zo in, dat hier voldoende 
mensen willen werken? Hoe kunnen onze 
voorzieningen, zoals wijkcentra, de openbare 
ruimte en woningen bijdragen aan minder 
eenzaamheid?  

Omgevingsvisie Nijmegen

Wij geven (om) de ruimte

Wat vindt u 
belangrijk voor 
de toekomst van 

Nijmegen?

Graag nodigt de gemeente Nijmegen u uit 
voor de ‘Expeditie 2030’ op maandagavond 
19 november van 18.30 tot 21.30 uur in het 
stadhuis. De expeditie bestaat uit een 
gesprek met stadsgenoten over de 
toekomst van Nijmegen en een wandeling 
langs bijzondere (historische) plekken in 
het stadhuis. 
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Wij geven 
(om) 

de ruimte

ontmoetingsplekken in de buurt

sociale binding

eenzaamheid
woonvormen

gezonde woonomgeving

sport en spelen in de wijken

scholen
veilige buurt

vergrijzende wijken

gezondheid

arm en rijk

voldoende werkgelegenheid

inspraak en participatie

betaalbare woningen

verhouding student – gezinnen

bereikbare stad

bevolkingsgroei

cultuur

schone stad

schone stad

evenementen
concertenschoon straatbeeld

binnenstad

de Waal

woonklimaat in wijken

bewegen

sport

veiligheid

recreatiegebieden

parken

vrije tijd en plezier

geschiedenis van de stad

identiteit van de stad

winkels en supermarkten

toerisme

studentenstad

Balans vinden 
tussen 

bereikbaarheid 
en een 

schoon milieu

Balans vinden 
tussen 

groei en 
aantrekkelijke 
woonwijken

Balans vinden 
tussen levendigheid 

en goed woonklimaat

Balans vinden tussen 
bedrijvigheid 
en leefbaarheid

hergebruik van (bouw)materialen

‘groene’ vervoersmiddelen

reistijd woon-werkverkeer

groen en recreatie

omgaan met warmte

omgaan met droogte

energietransitie: woningen van het gas af

omgaan met afval: plastic-soep

ruimte voor de rivier

bevolkingsgroei

schone lucht & bodem

aantrekkelijke bedrijfslocaties

mogelijkheden tot groei

bereikbare bedrijven

werken in je eigen wijk

bouw en aanbod van woningen

veranderende binnenstad

toerisme

cultuur en evenementen

reistijd van werk naar huis

aansluiting tussen werkzoekenden en bedrijven

studentenstad

kantoren en winkels
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