Amendement SP:

Bewonersinitiatieven en -activiteiten: altijd ruimte
beschikbaar op loopafstand in de wijk
Raadsvergadering: 23 september 2020
Agendapunt: Vaststelling uitgangspunten beleidskader wijkaccommodaties Ruimte voor
Ontmoeting
1e indiener: Biljana Markovic (SP)
2e indiener: Youke Osinga (GL)
3e indiener: Marjolijn Mijling (CDA)
De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 23 september 2020
Constaterende, dat:
• Het beleidskader wijkaccommodaties Ruimte voor Ontmoeting de basis waaruit de
wijkaccommodaties getransformeerd gaan worden;
• Er gestreefd wordt naar het bereiken van een evenwichtige voorzieningenstructuur in de
stadsdelen. Om continuïteit en kwaliteit in het voorzieningenaanbod te borgen, garandeert
het college in alle stadsdelen minimaal één, en waar nodig meer, toereikende en bereikbare
wijkaccommodaties waarin we de drie basisfuncties realiseren.
• De ruimte voor uitvoering van het beleid afhankelijk is van de vrijgespeelde
exploitatiemiddelen uit de transformatiemiddelen. Indien het niet, of onvoldoende, lukt om de
exploitatielasten van de bestaande wijkaccommodaties te verminderen, zijn er geen
middelen beschikbaar het beoogde beleid te realiseren.
Overwegende, dat:
• Het wenselijk is dat bewonersinitiatieven en -activiteiten voorrang krijgen in hun eigen buurt
of wijk;
• Het wenselijk is dat in iedere buurt of wijk altijd ruimte is voor (incidentele) buurtinitiatieven
en -activiteiten;
• Het wenselijk is dat bewonersinitiatieven en -activiteiten op loopafstand voor elke
wijkbewoner te bereiken zijn (10- 15 minuten);
• Het wenselijk is dat de bezettingsgraad, in beginsel, van een wijkaccommodatie verhoogd
wordt in plaats van het sluiten van deze wijkaccommodatie;
• Sluiting van een of meerdere wijkaccommodaties alléén acceptabel is als er voor de buurt of
wijk elders alternatieve ruimte beschikbaar is voor buurtinitiatieven en -activiteiten.
Besluit aan uitgangspunt 1a “De focus verschuift van exploitatie en beheer van vastgoed
(wijkaccommodaties) naar aandacht en ruimte creëren voor ontmoeting en
inwoners(initiatieven)”,
de volgende zinsnede toe te voegen:
met dien verstande dat
1. er in alle wijken op loopafstand ruimte beschikbaar moet zijn voor bewonersinitiatieven en activiteiten (en)
2. sluiting van een wijkaccommodatie alleen acceptabel is als er alternatieve ruimte in de wijk
beschikbaar is.
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