
Q&A Mijn wijkplan 

 Voor wie is het wijkbudget bedoeld? 

o Het wijkbudget is bedoeld voor iedereen in de wijk die belang heeft bij de openbare ruimte in de 

wijk. Dit zijn bewoners, maar ook ondernemers. Belangrijk is dat er draagvlak is in de wijk. 

 Waar komt het geld vandaan? 

o Het wijkbudget is onderdeel van het bestaande budget voor onderhoud en beheer van de 

openbare ruimte. Voorheen werd dit budget volledig door de gemeente ingezet. Nu kunnen 

bewoners zelf voorstellen doen. Daarmee heeft u de mogelijkheid om direct mee te denken en mee 

te beslissen. 

 Waar is het bedrag op gebaseerd? 

o Het bedrag is gebaseerd op een combinatie van het aantal bewoners en oppervlakte openbare 

ruimte in de wijk. 

 Wat is openbare ruimte? 

o Openbare ruimte is ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Hieronder valt het groen, het grijs en 

spelen. Het wijkbudget kan besteed worden in de gemeenschappelijke openbare ruimte. Dit is alle 

openbare ruimte, behalve de stadsparken (Kronenburgerpark, Goffertpark en park Brakkenstein) 

en de hoofdstructuren (de grote wegen en bomenrijen). 

 Wat zijn extra’s? 

o Extra’s zijn alle zaken die niet door de gemeente geprogrammeerd worden, of een upgrade van dit 

programma. Het programma bestaat uit de groen- en grijslijsten die de gemeente opstelt. Deze 

lijsten komen tot stand door input van de bewoners en de technische aspecten van beheer en 

onderhoud. 

 Waarom een website? 

o Alles wordt steeds meer digitaal, dus ook de wijkplannen. De website is een middel naast de 

bestaande middelen. Er zal dus altijd ruimte zijn voor persoonlijk contact. Voordeel van de website 

is dat de informatie altijd voor iedereen toegankelijk is. Dit vergroot de transparantie.  

 Wat te doen bij grensgevallen? 

o Het gaat om maatwerk. Woont u op de grens van verschillende wijken, neemt u dan contact op 

met uw wijkregisseur openbare ruimte.  

 Hoe dien ik een wens in op Mijn Wijkplan? 

o Wanneer u ingelogd bent op Mijn Wijkplan heeft u de mogelijkheid om uw wens in te dienen in de 

module wensen en ideeën. U geeft uw idee een naam en kunt een afbeelding toevoegen van 

bijvoorbeeld de plek of een plaatje van hoe het er uit kan komen te zien. Op de kaart geeft u aan 

om welke plek het gaat. Vervolgens geeft u een omschrijving van het idee en kiest u  een categorie. 

In de handleiding zijn de verschillende categorieën toegelicht. Bij het indienen van uw idee kunt u 

aanvinken dat u gebruik wil maken van het wijkbudget. Vervolgens slaat u het idee op en kunnen 

andere bewoners op uw idee reageren.  

 Wanneer is er voldoende draagvlak? 

o Dit hangt  van uw wens of idee. Er is sprake van maatwerk. De criteria waaraan voldaan moet 

worden, worden in samenspraak met de bewoners bepaalt. Hierbij geldt altijd dat een wens of 

idee moet voldoen aan bestaande wet- en regelgeving. De wijkregisseur bepaalt uiteindelijk of een 

wens of idee verder uitgewerkt kan worden. In de uitwerkingsfase wordt getoetst op wetten en 

regels, veiligheid, haalbaarheid (kan het idee daadwerkelijk gerealiseerd worden?), en draagvlak. 

 Waarom heb ik een account nodig? 

o Iedereen kan Mijn Wijkplan bezoeken en wensen en ideeën bekijken. Wanneer u  zelf wensen of 

ideeën in wilt dienen kunt u  een account aanmaken. Wanneer u ingelogd bent kunt u ook andere 

ideeën liken en op andere ideeën reageren. Voor het aanmaken van een account wordt gevraagd 

om uw naam,  e-mailadres, wijk en postcode .U kiest zelf een wachtwoord waarmee u inlogt. 



Optioneel kan een foto toegevoegd worden. Er worden geen aanvullende persoonlijke gegevens 

gevraagd. De gevraagde gegevens zijn nodig om toegang te krijgen tot de juiste wijk. 

 Waarom is er een wijkbudget? 

o Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat u als bewoner direct invloed uit kunt oefenen op de 

plannen van de gemeente. Vanaf nu geeft de gemeente Nijmegen u hier ook financieel de mogelijk 

voor. 

 Waarvoor kan ik het wijkbudget inzetten? 

o Voor inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte in uw wijk. Een plek in uw wijk die 

extra aandacht verdient. Hierbij kunt u denken aan het mooier maken van deze plek door (andere) 

beplanting. Het kan ook zijn dat u de plek graag anders zou gebruiken. Bijvoorbeeld voor 

ontmoeten, spelen of bewegen.  Om aanspraak te maken op het wijkbudget dient u een wens of 

idee in via Mijn Wijkplan. 

 Wie bepaalt uiteindelijk of het wijkbudget wordt ingezet? 

o De bewoners zetten samen met de wijkregisseur openbare ruimte het wijkbudget in. Mocht er geen 

overeenstemming zijn, bepaalt de wijkregisseur waar het budget naartoe gaat. 

 Wat als de kosten van een wens/idee de hoogte van het budget overstijgen? 

o In overleg wordt gekeken of het project in verschillende delen over meerdere jaren  uitgevoerd kan 

worden en of hier voldoende draagvlak voor is. De wijkregisseur beslist uiteindelijk óf en hoe het 

project uitgevoerd wordt. 

 Wat als er budget overblijft? 

o Wanneer bewoners samen met de wijkregisseur het wijkbudget niet (volledig) inzetten, zal de 

wijkregisseur het wijkbudget inzetten. Het wijkbudget gaat dan naar extra onderhoud. Het is niet 

mogelijk om wijkbudget mee te nemen naar het volgende jaar. 

  Wat is het verschil met de huidige situatie? 

o In de huidige situatie wordt eens in de 4 á 5 jaar input opgehaald bij bewoners op 

bewonersavonden. Deze input wordt verwerkt in het programma dat door de gemeente opgesteld 

wordt. Hierbij wordt allereerst gekeken naar wat technisch noodzakelijk is. Nu is het budget bij 

voorbaat opgesplitst. Een deel wordt door de gemeente ingevuld en een deel kan door bewoners 

ingevuld worden. 

 Blijft de papieren versie bestaan? 

o Het streven van de gemeente Nijmegen is om digitaal te werken. Mijn Wijkplan wordt voorlopig 

gebruikt naast de bestaande middelen. Wensen en ideeën in de openbare ruimte zijn altijd 

maatwerk. Persoonlijk contact zal naast digitaal contact altijd blijven. 

 Waarom is gekozen voor Mijn Wijkplan?   

o Bij het ontwikkelen van een nieuwe totstandkoming van het wijkbeheerplan zijn verschillende 

initiatieven gestart. 50/50, de buurtbegroting en Mijn Wijkplan. Uiteindelijk is gekozen voor Mijn 

Wijkplan, omdat dit platform een brede doelgroep aanspreekt en bewoners hier wensen en ideeën 

kunnen plaatsen. Kritiek op de buurtbegroting was dat bewoners het gevoel hadden dat zij het 

huishoudboekje van de gemeente bij moesten gaan houden. Daarom is besloten de pilot van Mijn 

Wijkplan uit te breiden. 

 Hoe heeft de pilot er uit gezien? 

o De Pilot heeft gedraaid in vijf wijken; Hengstdal, Brakkenstein, Hazenkamp, Hatertse Hei en 

grootstal. Er is aandacht geweest voor Mijn Wijkplan op de bewonersavonden. Op die manier is 

gestart met een kleine groep mensen om de ervaring te meten. Mijn Wijkplan is vooral vanuit de 

wijkregisseurs gevuld met informatie over de wijken. Met de komst van de wijkbudgetten en de 

vernieuwde site nijmegen.nl is Mijn Wijkplan in een sneltreinvaart terecht gekomen.  

 Wat zijn de voordelen van Mijn Wijkplan? 

o Op Mijn Wijkplan heeft u als bewoners altijd toegang tot de plannen voor uw wijk op het gebied 

van de openbare ruimte. U kunt zich niet alleen informeren over de plannen, maar zelf actief 

meedenken en meedoen. De website geeft verder inzage in het wijkbudget. U ziet wat de hoogte 



van het wijkbudget is en waar het wijkbudget aan besteed wordt. Op deze manier wil de gemeente 

de transparantie vergroten. 


