IN DEBAT OVER NIJMEGEN EN UW WIJK IN 2020
Hoe ziet Nijmegen eruit in 2020? Wat is de kracht van de stad nu en welke kansen biedt dat
voor de toekomst? Op welke trends en ontwikkelingen moet en kan Nijmegen inspelen? Dit
zijn vragen die centraal staan in de Stadsvisie 2020, die de gemeente samen met bewoners,
ondernemers en andere betrokkenen bij onze stad wil opstellen.
Een belangrijke plek is daarbij ingeruimd voor de wijken. Op 13 september en van 17 t/m
21 september trekt de’wijkenkaravaan’ door de stad. In deze week trekt de gemeente met
een afwisselend programma letterlijk door de wijken om met u te praten over uw ideeën,
wensen en zorgen voor de toekomst. Dit geeft richting aan de agenda van de toekomst
voor de wijken en levert input voor de Stadsvisie 2020.
De wijkenkaravaan staat in die zin niet op zichzelf, maar vormt een onderdeel van het
doorlopende gesprek in en met de wijken. Al met al zijn het de mensen die met elkaar de
stad ‘zijn’, en zorgen voor het leefklimaat in de wijk. Wie kan daar op een goede manier
iets aan bijdragen? Wat heb je daarvoor nodig, van de gemeente of van anderen? Hoe
kunnen we elkaar helpen met gerichte oplossingen? Hopelijk levert de karavaan ook
daarvoor veel energie en nieuw maatschappelijk initiatief op.
Het debat over de Stadsvisie 2020 vindt behalve in de wijken ook plaats op de website
www.nijmegen.nl/stadsvisie en in een stedelijk debat op 25 september. Een bezoek aan de
website is de moeite waard voor meer informatie over de activiteiten en ook om uw stem
te laten horen over de debatvragen en –stellingen. Praat mee over de toekomst van de
stad en de wijken, uw toekomst!

Kalender wijkenkaravaan:
Donderdag 13 september: Noord

Woensdag 19 september: Zuid en in Oost (dag)

Maandag 17 september: Centrum

Donderdag 20 september: Dukenburg en Lindenholt

Dinsdag 18 september: Oud-West

Vrijdag 21 september: Midden, Zuid en Oost (avond)
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