
Bewoners uit de Dukenburgse wijk Zwanenveld zijn sinds juni in actie voor een 
beter huis zonder tocht, vocht en schimmel. De SP ontdekte tijdens bezoeken aan 
de buurt dat veel bewoners met dezelfde problemen zitten. Er is dringend groot 
onderhoud nodig. De SP bracht de huurders samen en al snel was er een groep 
bewoners die met enthousiasme en vol vertrouwen samen met de SP het probleem 
aan wilde pakken. Na verschillende acties richting verhuurder Portaal kwam er al 
snel een toezegging. De woningen worden opgeknapt, de huur gaat niet omhoog en 
bewoners worden betrokken bij de plannen.  
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‘WAT WE ALLEEN NIET VOOR ELKAAR   
 KREGEN, HEBBEN WE SAMEN  
 WÉL BEREIKT’
SP MET HUURDERS IN ACTIE VOOR BETERE WONINGEN

SOCIAAL WONEN IN NIJMEGEN 
VOLGENS DE SP:
• Voor iedereen een goed huis in een 

schone en veilige buurt.
• Nijmegen is de beste stad voor huurders. 

Door inzet van de SP betalen huurders 
geen gemeentelijke belastingen en 
dat blijft zo. De belasting (OZB) voor 
koopwoningen moet ook flink omlaag.

• Huren zijn de afgelopen jaren in Nijmegen 
niet verhoogd. Komende periode moeten 
de huren worden verlaagd.

• Tussen 2014 en 2018 bouwden we meer 
dan 2000 sociale huurwoningen erbij en 
3000 nieuwe koopwoningen. 

• Er moeten jaarlijks minimaal 1.500 
woningen bij komen om de woningnood 
op te lossen. En we stoppen met de 
verkoop van huurwoningen.

• Stop de verkamering van bestaande 
woningen, bouw meer studentenkamers. 
Dat is goed voor studenten en de wijken.

• Iedereen verdient een goed geïsoleerde en 
energiezuinige woning.

• Verhuurders worden aangesproken op 
slecht onderhoud van hun woningen. 
Huisjesmelkers worden hard aangepakt.

Bewoners Melat en Esther zijn twee van 
de huurders die samen met de SP in actie 
zijn gekomen. Melat: ‘Tot voor kort dacht 
ik dat ik de enige was met zorgen over mijn 
woning. Wanneer ik naar Portaal belde over 
de gebreken en slecht onderhoud, werd ik 
steeds afgewimpeld. Doordat de SP hier aan 
de deur kwam, ontdekte ik dat ook anderen 
in de buurt hier iets aan wilden doen. In 
mijn eentje was het me niet gelukt om dit te 
bereiken.’ Esther: ‘Toen we bij de mensen 
langs gingen, was het bij iedere deur bingo. 

HUURDERS ALARMLIJN 
Heeft u ook zorgen over uw buurt of 
woning? Neem dan contact met ons 
op. De SP alleen kan het niet voor u 
oplossen, maar samen kunnen wel 
veel bereiken. 

T (024) 322 93 88 
E nijmegen@sp.nl

Mensen tekenen graag voor een beter huis. 
Deze actie brengt ons samen. Nu voor een 
beter huis, maar we gaan verder voor een 
betere buurt.’ De toezegging van woningcor-
poratie Portaal om de huizen op te knappen 
is volgens de bewoners meer dan welkom. 
Melat: ‘Dit is mijn huis, waar ik zuinig op 
ben en dat ik netjes wil onderhouden. Maar 
dan moet Portaal dat ook doen. Portaal heeft 
geld genoeg, ze krijgen iedere maand huur 
van mij en van de hele buurt. Hoogste tijd 
voor een grote opknapbeurt.’ •
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Een deel van het bewonerscomité Zwanenveld met vlnr. Marloes, Jacqueline, Esther en Melat.



Op initiatief van de SP is er het afgelo-
pen jaar flink geïnvesteerd in sport. Zo 
is er drie miljoen euro extra uitgetrok-
ken voor het opknappen en moderni-
seren van Nijmeegse sportvelden en 
gebouwen. Voor SP-wethouder Renske 
Helmer (foto) is sport geen bijzaak: 
‘Sport is belangrijk voor iedereen. Voor 
kinderen tijdens hun ontwikkeling, 
voor volwassenen om gezond te blijven 
en sociale contacten op te doen.’ 

Ook is de gemeente een campagne gestart 
om meer kinderen aan een zwemdiploma te 
helpen. Wethouder Helmer: ‘Dit is een groot 
succes! Het is goed om te zien dat er flink 
meer kinderen hun school verlaten met een 
zwemdiploma. Nu gaan we ons richten op 
leerlingen in het speciaal onderwijs.’ •

SP, SUPPORTER VAN SPORT
MILJOENEN ERBIJ VOOR SPORTCLUBS EN ZWEMLES

In Nijmegen-West, waar voorheen 
de kolencentrale Electrabel stond te 
roken, wil ENGIE een biomassacentrale 
neerzetten die stroom opwekt en het 
warmtenet voedt. Maar om de behoefte 
aan biomassa te voeden is geen bos in 
Gelderland groot genoeg. Bovendien 
zijn er vragen over de uitstoot van deze 
nieuwe centrale. Op initiatief van de SP 
heeft Nijmegen zich uitgesproken tegen 
het verbranden van biomassa. De SP wil 
af van dit soort fossiele brandstoffen. 
Het is beter om te investeren in écht 
schone energie zoals zonne- en 
windenergie.

SP-gemeenteraadslid Matthias van Hunnik: 
‘De nieuwe biomassacentrale van ENGIE zal 
een capaciteit hebben van 70.000 ton per 
jaar. Dat is ongeveer 23.000 hectare bos. Zo-
veel biomassa kan onmogelijk uit de buurt 
gehaald worden. Binnen anderhalve week 
zou heel Heumensoord al opgestookt zijn. 
De leefomgeving in Nijmegen-West loopt bo-
vendien risico. Bewoners en milieugroepen 
strijden daar al jaren tegen milieuvervuiling. 
Toch is er een vergunning verleend voor een 
biomassacentrale die meer giftige stoffen 
uitstoot dan bijvoorbeeld de vuilverbranding 
van de ARN. De lage schoorstenen die de 
centrale moet krijgen, kunnen veel stank- en 
rookoverlast in Nijmegen-West veroorzaken. 
Met het verbranden van bossen en importe-

ren van brandhout bewijzen we het milieu 
en de CO2-vermindering geen goede dienst. 
Laten we ons geld steken in écht schone 
energie. Laat gemeente en woningcorpora-
ties aan de slag gaan om de vele lege daken 

in de regio vol te krijgen met zonnepanelen 
en om woningen te verduurzamen. En laten 
we investeren in onderzoek naar echt duur-
zame warmtebronnen. Daar is een wereld te 
winnen.’ •

GEEN BIOMASSACENTRALE IN NIJMEGEN-WEST
INVESTEER IN ÉCHT GROENE ENERGIE! 
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Het wordt tijd dat de bus in Nijmegen 
weer vooruit gaat! Afgelopen jaren 
zijn meerdere buslijnen minder vaak 
gaan rijden of helemaal wegbezuinigd. 
De prijzen zijn voor veel mensen flink 
gestegen. Het provinciebestuur gaat 
over het openbaar vervoer maar de 
bestuurspartijen VVD, CDA, D66 en 
PvdA lijkt het openbaar vervoer alleen 
maar verder uit te kleden. De SP is de 
enige partij die het altijd opneemt voor 
de busreizigers. Drie voorbeelden:

1. EÉN BETAALBAAR BUSTARIEF VOOR 
DE HELE STAD
Op initiatief van de SP heeft de gemeente-
raad zich uitgesproken voor één bustarief 
voor de hele stad. SP-gemeenteraadslid 
Matthias van Hunnik: ‘Het is toch eigenlijk 
van de zotte dat mensen uit Lindenholt, 
Dukenburg, Lent en Nijmegen-Noord dub-
bel zoveel betalen voor een los kaartje naar 
de stad.’

2. GRATIS BUS VOOR 65+  
GROOT SUCCES
Sinds de SP als grootste partij in het stads-
bestuur zit kunnen Nijmeegse ouderen weer 
gratis met de bus. Van Hunnik: ‘Heel veel 
ouderen in Nijmegen zijn hartstikke blij met 
de gratis bus voor 65+. In een jaar tijd zijn 25 
procent meer ouderen de bus gaan gebrui-
ken. Dat is goed voor de sociale contacten; 
het goedkoopste medicijn tegen eenzaam-
heid. Het is ook goed voor het milieu, omdat 
de auto voor de deur kan blijven staan. En 
het is goed voor de Nijmeegse middenstand 

In Nijmegen worden massaal gezinswo-
ningen door huisjesmelkers opgekocht 
en ‘verkamerd’ – dat wil zeggen: opge-
deeld in kleinere kamers die apart ver-
huurd worden, meestal aan studenten. 
Deze huizen zijn daar vaak niet geschikt 
voor. Dat leidt tot onveiligheid voor de 
kamerbewoners en overlast voor de 
buurt. De SP wil een einde maken aan de 
verkamering van gezinswoningen. Dat 
kan alleen als er voldoende studenten-
kamers worden bijgebouwd.

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft (foto): 
‘Huisjesmelkers maken op een slimme 
manier misbruik van de woningnood. Snel 
een wandje in de woonkamer en alle kamers 
kunnen voor een fors bedrag verhuurd wor-
den aan studenten of anderen die snel een 

STOP DE VERKAMERING, BOUW KAMERS
plek zoeken. De woningeigenaren vangen 
een mooie winst, maar de rest van Nijmegen 
betaalt de rekening. De leefbaarheid voor 
gezinnen in de buurt gaat achteruit en de 
studenten krijgen ook geen waar voor hun 
geld.’

De SP vindt dat er een eind moet komen aan 
de verkamering en dat er voldoende studen-
tenwoningen bij moeten komen. Maar de 
Nijmeegse politiek is verdeeld. Partijen als 
D66, GroenLinks en VVD sluiten hun ogen 
voor de problemen en laten de boel liever op 
z’n beloop. Van Hooft: ‘We hebben niks aan 
halfbakken maatregelen. Meer dan 2.200 
panden worden illegaal verhuurd. Daar moet 
meer controle op komen. En er moet een 
stop op de verkamering komen. Studenten-
huisvesting en woningcorporaties moeten 

fatsoenlijke en betaalbare studentenwo-
ningen op passende locaties bouwen. Dat is 
goed voor de portemonnee van studenten 
en goed voor de leefbaarheid in de wijken.’ •

EEN GOEDE EN BETAALBARE BUS VOOR IEDEREEN

doordat ouderen de bus pakken voor een 
boodschap of een kopje koffie. ‘

3. BUS IN CENTRUM HOUDT DE STAD 
VOOR IEDEREEN BEREIKBAAR
De SP is niet blij met de plannen om een 
deel van de bussen uit het stadscentrum te 
weren. Het college stelt voor om na de reno-
vatie van de Waalbrug de buslijnen door de 
Burchtstaat en de Waalkade op te heffen en 
deze om te laten rijden via de singels. Van 
Hunnik: ‘Als je de bus weghaalt uit het cen-
trum, dan wordt het centrum minder goed 

bereikbaar. Van dit plan worden reizigers en 
winkeliers in het centrum de dupe en daar 
verzetten wij ons tegen.’ •
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Het komend jaar spreekt de SP met 1 miljoen 
mensen. In honderden buurten, bedrijven en 
scholen. Om ons land te verbeteren. Van veilige 
buurten tot goede zorg zonder eigen risico.

Van betere buslijnen tot goed onderhouden 
woningen. Samen kunnen we wat gisteren nog 
onmogelijk leek vandaag realiseren. 1 ding staat 
vast: vooruitgang voor velen komt niet uit de 
lucht vallen.

Daar zullen we samen voor moeten knokken. 
En dus hebben we uw hulp nodig.

Doet u mee?

Met vriendelijke groet, 

Emile Roemer

STEUN 
ONS! 

Meld u aan op sp.nl/word-lid

SP-lid bent u al voor € 5 per kwartaal.

Geen internet? Bel (088) 243 55 40

naam  

adres en huisnr. 

postcode en woonplaats  

email 

telefoonnummer 

De SP wil 1 miljoen mensen spreken in 300 buurten. Wilt u ook meedoen om 
uw buurt te verbeteren? Ga dan naar doemee.sp.nl

Of vul uw gegevens in en dan nemen wij snel contact met u op. 

  Ik wil lid worden van de SP

Met vriendelijke groet, 

Emile Roemer

VOORUITGANG VOOR ELKAAR


