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In 2018 is Nijmegen Europese duurzame hoofdstad (‘European Green Capital’). Naast het neerzetten 

van een geweldig jaar is het ook onze opdracht om de ‘nalatenschap’ vast te leggen. De Europese 

Commissie (EC) stelt de eis om effecten van het EGC-titeljaar te tonen, inclusief een nulmeting 

voorafgaand aan het titeljaar. Centraal staat wat wij willen delen met - en nalaten aan andere 

Europese steden. Daarnaast kijken we naar stedelijke effecten op bijvoorbeeld duurzaamheid en 

citymarketing. Deze ‘city-effects’ worden vooral vanuit de bestaande stadsmonitor in beeld gebracht, 

maar ook met een peiling onder Nijmegenaren. 

In een compacte vragenlijst zijn aan het Nijmeegse digitaal stadspanel, ruim 3.700 betrokken 

Nijmegenaren, vraagpunten en stellingen voorgelegd in verband met: 

- bekendheid en draagvlak 
- imago-effecten 
- betrokkenheid 

 
De respons bedroeg 1.468 respondenten (40% van 3.705 panelleden). Situatie mei 2017. 

1. Bekendheid en draagvlak; situatie mei 2017 
Volgend jaar (in 2018) is Nijmegen “Europese hoofdstad” op het gebied van duurzaamheid: ‘European 

Green Capital’. Een jaar lang is er van alles te zien en te doen in Nijmegen rondom het thema 

duurzaamheid. 

Heeft u al iets meegekregen van ‘Nijmegen European Green Capital’? 

Al iets meegekregen? Aantal Percentage   

ja 152 10%   

een beetje 409 28%   

nee 905 62%   

 

De gemeente hoopt dat andere steden van ons kunnen leren, en wij van hen; duurzaamheid en 

milieuzaken in de stad flink op de agenda komen; burgers en bedrijven geïnspireerd raken; de 

reputatie van Nijmegen als groene, duurzame stad wordt gevestigd. Wat vindt u in het algemeen van 

een dergelijke aanpak? 

Mening over aanpak Aantal Percentage   

een goed idee 1119 77% |    

neutraal 229 16% |    

geen goed idee 57 4% |    

weet niet / geen mening 49 3% |    

 

  



Ik verwacht dat Nijmegenaren geïnspireerd worden tot milieuvriendelijker gedrag 

Verwacht inspiratie Nijmegenaren Aantal Percentage   

eens 745 52%   

neutraal 393 28%   

niet eens 175 12%   

weet niet 109 8%   

 

Ik verwacht zelf inspiratie te kunnen opdoen tot milieuvriendelijker gedrag 

Verwacht zelf inspiratie Aantal Percentage   

eens 648 46%   

neutraal 461 33%   

niet eens 199 14%    

weet niet 107 8%   

 

De award zal een positief effect op het leefmilieu in Nijmegen hebben 

Positief leefmilieu Aantal Percentage   

eens 580 41%   

neutraal 494 35%   

niet eens 168 12%   

weet niet 175 12%   

 

2. Imago 
Bent u trots op de uitverkiezing van Nijmegen als European Green Capital in 2018? 

Trots op Nijmegen als Green Capital Aantal Percentage   

ja 557 39%   

een beetje 476 33%   

nee 205 14%   

weet niet / geen mening 198 14%   

 

Heeft u door de verkiezing tot Europese duurzame hoofdstad in 2018 een positiever of negatiever 

beeld van Nijmegen gekregen? 

Ander beeld Nijmegen? Aantal Percentage   

positiever beeld 427 30%   

negatiever beeld 27 2%   

beeld is niet veranderd 887 62%   

weet niet / geen mening 95 7%   

 



Is het belangrijk de reputatie van Nijmegen als groene, duurzame stad te versterken? 

Versterken stadsreputatie belangrijk Aantal Percentage   

eens 909 64%   

neutraal 383 27%   

niet eens 99 7%   

weet niet 29 2%   

 

3. Betrokkenheid 
Ik ben benieuwd naar de activiteiten rond Green Capital 

Benieuwd naar activiteiten Aantal Percentage   

eens 1043 74%   

neutraal 268 19%   

niet eens 83 6%   

weet niet 24 2%   

 

Wil actief betrokken zijn bij de organisatie of bij bepaalde activiteiten 

Wil actief betrokken zijn Aantal Percentage   

eens 133 9%   

neutraal 491 35%   

niet eens 601 42%   

weet niet 190 13%   

 


