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MANIFEST
NIJMEGEN
EUROPEAN GREEN
CAPITAL 2018

Nijmegen is in 2018 als eerste stad van Nederland European Green Capital. We hebben de titel
verdiend door jarenlang hard te werken aan vergroening en verduurzaming. En met ‘we’ bedoelen
we de hele stad. Jong en oud, in grote en kleine initiatieven. We laten Nederland en Europa zien
dát het kan en hóe het kan! Hoe we investeren in voedsel, gezondheid en een groene leefomgeving
– en evengoed in duurzame business en technische innovaties.
Nijmegen, de oudste stad van Nederland, is meer dan ooit
ook een stad van de toekomst. Koploper van een grote groene
beweging. Anderen komen kijken hoe wij het hier aanpakken.
En wij willen natuurlijk leren van anderen. Als duurzame
hoofdstad van Europa zorgen we ervoor dat deze titel ook op
lange termijn verschil maakt. We gaan mensen en bedrijven
inspireren, activeren en groene projecten uitvoeren. Dat doen
we samen met de regio.
Wij werken samen in het ‘Netwerk Nijmegen 2018’.
Wij leveren een bijdrage aan Nijmegen European
Green Capital 2018:
in de vorm van een project, een evenement of een
bijzondere plek die wordt getoond.
De partijen die dit manifest onderschrijven zijn concreet
en aantoonbaar bezig met duurzame ontwikkeling van
hun organisatie en de omgeving. Zij spannen zich in om:
• Bij te dragen aan een EGC-programma in 2018 vol
duurzame activiteiten, evenementen en groene routes;
• Nijmegen te profileren als duurzame stad in een
duurzame regio;
• Kennis te delen met elkaar en met professionals uit
Nederland en Europa;
• Meer mensen mee te krijgen in de groene beweging
door een inspirerend voorbeeld te zijn;
• Duurzaamheid ook ná 2018 naar een hoger plan te tillen;
• Het eigen netwerk en creativiteit in te zetten voor de
inwoners van Nijmegen, Gelderland, Nederland en Europa.

Samen maken we een EGC-programma vol duurzame
activiteiten, evenementen en groene routes door de stad.
Vijf thema’s vormen hierbij de rode draad:
Vitale stad

Samen gezond en groen
Energietransitie

Blij met zon en wind
Klimaatadaptatie

Leven met water
Circulaire economie

Alles is van waarde
Slimme mobiliteit

Duurzaam op weg

