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Voorwoord 
D66 is in Wageningen al sinds jaar en dag vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Vanaf die plaats werken we hard 
aan de democratische, sociale, duurzame en liberale agenda. 
 
D66 kijkt met tevredenheid terug op de samenwerking met de coalitiepartijen in de raadsperiode 2010-2014, en 
de ruimte die de gekozen open bestuursstijl gaf aan de oppositiepartijen, die daar constructief mee om zijn 
gegaan. Het in de openbaarheid onderhandelen over het coalitieakkoord heeft daarvoor de toon gezet. Deze door 
D66 geïnitieerde transparante bestuursstijl heeft Wageningen veel goeds gebracht en D66 wil daar dan ook mee 
doorgaan. 
 
De fractie heeft zich in de afgelopen vier jaar ingezet om de idealen van de partij te realiseren. Luisteren, afwegen, 
ideeën opdoen, voorstellen doen en soms ook lastige besluiten nemen. Draagvlak en overeenstemming zijn voor 
D66 belangrijke pijlers, maar ook besluitvaardigheid. 
D66 heeft mede de verantwoordelijk genomen om tot de noodzakelijke forse bezuinigingen en ombuigingen te 
komen. Vrijwel alle Wageningers hebben daar helaas iets van gemerkt. Van cultuurbeleid tot het leerlingenvervoer 
en van de sportvoorzieningen tot arbeidsparticipatiemogelijkheden: Het moest allemaal met minder geld. Omdat 
het Rijk minder geld over heeft voor gemeenten, konden we niet anders dan snijden in de uitgaven. D66 heeft 
daarbij ingezet op zoveel mogelijk behoud van doelen die die wij belangrijk vinden, via het zoeken naar slimme 
verbindingen en efficiency. 
Steeds meer zaken gebeuren op eigen kracht door Wageningers zelf. Vaak vanwege de bezuinigingen, maar we 
hebben er wel voor gezorgd dat er een stevige basis is gelegd voor de toekomst door meer te vertrouwen op en 
ruimte te geven aan de eigen kracht van de samenleving. 
 
Door de goede samenwerking met PvdA en GroenLinks in het college is veel tot stand gekomen. Zo hebben we een 
enorme slag gemaakt om tot samenhangend beleid te komen, bijvoorbeeld in het sociale domein. We hebben een 
einde gemaakt aan de eindeloze plannenmakerij en is er meer zeggenschap over sportaccommodaties naar de 
verenigingen gegaan. Ook is D66 trots op de tweede plaats voor Wageningen op de lijst van gemeenten met het 
hoogste aantal m

2
 zonnepanelen per inwoner, op de realisatie van gebouwen en locaties voor 

studentenhuisvesting, de realisatie van Nieuw Kortenoord, diverse woningbouwlocaties, de aanpak Nijenoord 
Allee en een forse stap voorwaarts in de inzichtelijkheid en juistheid van de begroting en de aanzienlijke afname 
van financiële risico’s.  
 
Met trots presenteren we u het verkiezingsprogramma D66 Wageningen 2014-2018. Een programma dat uitgaat 
van een positieve kijk op de toekomst. D66 heeft vertrouwen in de toekomst. D66 neemt besluiten op basis van 
inhoudelijke argumenten. Stem daarom D66! 
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Samenwerken 
D66 is een partij die inzet op betrokkenheid van burgers bij het vormen van beleid in de stad. Wageningen kan als 
stad alleen tot grote bloei komen als de gemeente de mogelijkheid geeft aan burgers, organisaties en bedrijven 
zich actief op te stellen bij de totstandkoming van beleid en de uitvoer daarvan. Als D66 hebben we vertrouwen 
dat die betrokkenheid uit mensen zelf komt. Het is daarbij wel van groot belang dat er ruimte wordt gegeven aan 
burgerparticipatie De gemeentelijke organisatie en de politieke besluitvorming moeten daarvoor goed ingericht 
worden. De gemeente dient burgers actief uit te nodigen, te stimuleren en te verbinden. 
 
De besluitvorming in de gemeente moet transparanter en de burger moet niet het gevoel krijgen dat er niets meer 
aan te doen valt. U mag van ons verwachten dat wij de inwoners actief gaan betrekken bij het maken van beleid en 
plannen. In eerste instantie kost burgerparticipatie en meer directe invloed van burgers de ambtenaren meer tijd. 
Maar een gunstig neveneffect daarvan is ook dat het draagvlak toeneemt en het aantal gevallen van bezwaar en 
beroep tegen besluiten vermindert, waardoor er uiteindelijk tijdwinst ontstaat in de voorbereiding en uitvoering 
van gemeentelijke plannen. 
 
Goed voorbeeld is de directe invloed die inwoners in Tilburg hebben op de heffing van de OZB. Dit zou wat D66 
betreft ook goed in Wageningen ingevoerd kunnen worden. Inwoners kunnen dan online aangeven wat de 
specificaties zijn van hun huis, waardoor de WOZ waarde beter bepaald kan worden. Dit geeft ook meer inzicht in 
de opbouw van de heffing. Het aantal bezwaren kan daardoor dalen en daarmee ook de druk op het 
ambtenarenapparaat. 
 

D66 zet zich in voor een versterking van de participatie van burgers bij het maken van beleid 
en plannen 

 

Overheidsparticipatie 

Initiatief en ideeën samenleving 

D66 hecht er grote waarde aan dat burgers zelf zaken kunnen aanpakken en oplossen in de stad en eigen buurt. 
Wanneer samenwerking tussen de gemeente, burgers en maatschappelijke organisaties gevraagd wordt, moet 
hier met een positieve blik naar gekeken worden. Bij burgerinitiatieven is een positieve insteek van de gemeente 
namelijk essentieel. Burgers willen serieus genomen worden en willen weten dat er iets met hun ideeën wordt 
gedaan. Het creëren van eerlijke, duidelijke en concrete verwachtingen bij inwoners en belanghebbenden, evenals 
goede argumentatie bij afwijzing of toewijzing van zaken is van groot belang, om teleurstellingen te voorkomen.  
D66 is van mening dat op burgerparticipatie niet moet worden bezuinigd. Door in een vroeg stadium de juiste 
begeleiding te geven en de ruimte te geven aan burgerinitiatieven zal de gemeente besparen op ambtelijk inzet 
later in het proces. Daarbij heeft volgens D66 de overheid tegenkracht nodig om scherp te blijven en goed te 
kunnen functioneren. 
 

Volgens D66 heeft de overheid tegenkracht nodig om scherp te blijven 
 
Hoe meer de gemeente zich bezighoudt met burgerinitiatieven en ervaring opdoet met een 
voorwaardenscheppende rol, hoe beter zij in de loop van de tijd zal zijn toegerust om signalen op te vangen. Ze 
kan dan passend reageren op de behoeften die er in de samenleving bestaan aan hulp van en samenwerking met 
de gemeente. Wel moet de overheid opletten dat de burger niet wordt overgevraagd en dat het creëren van 
teveel procedures en regels vertraging en belemmering van de inzet van burgers veroorzaakt. Vaak geldt wanneer 
eenmaal een burger is teleurgesteld in het proces de kans niet groot is dat deze later nog eens actief terug komt 
om weer mee te doen. Bij participatietrajecten moet ambtelijke taal en onnodig veel informatie zoveel mogelijk 
vermeden worden. 
 
Onderzoek naar de rol van de gemeenteraad in burgerparticipatieprocessen leert ons dat burgerparticipatie vooral 
een taak is van het college. De raad kan de kaders voor projecten waar de burger actief in wil meedoen vaststellen 
en achteraf controleren. In Wageningen moet beleid voor het actief meedoen in het ontwikkelen en toepassen van 
beleid opnieuw helder en duidelijk worden opgesteld. 
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De wijken in 

D66 blijft voorstander van het behoud van wijkbezoeken door de gemeenteraad. Het is een grote bron van 
informatie vanuit de wijken en een zeer goed contactmoment tussen bewoners en de raadsleden. Van beide 
kanten is het leerzaam en over een langere periode wordt zichtbaar of werkzaamheden die gedaan moesten 
worden ook zijn opgepakt.  
 
D66 vindt dat bewoners zelf mogen bepalen op welke punten de leefbaarheid aangepakt wordt en waar het 
wijkbudget aan besteed wordt. Het uitgangspunt hierbij is dat de inwoners ervaringsdeskundige zijn en daarom de 
geschikte personen zijn om de problemen in de wijk te signaleren. De stad wordt bestuurd door het bestuur met 
behulp van de burgers. Bij het wijkgericht werken dienen regelmatig bewonersonderzoeken plaats te vinden, 
waarin de vraag moet worden gesteld op welke beleidsterreinen de burgers zelf de ruimte willen krijgen om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen.  
 

D66 wil dat inwoners van wijken zelf kunnen aangeven wat ze het liefst zelf willen oppakken 
 

Slimme verbindingen 

D66 vindt dat de gemeente gebruik moet maken van de kennis en ervaring die in de stad aanwezig is. Wageningen 
heeft betrokken en creatieve inwoners, organisaties en bedrijven die ieder hun eigen kennis en ervaring kunnen 
inzetten om doelstellingen te behalen. De gemeente dient een actieve rol te spelen om de verschillende betrokken 
partijen met elkaar in contact te brengen. Niet alleen organisaties, bedrijven of inwoners kunnen van elkaar leren, 
maar zeker ook de gemeente. Een actieve houding voor het ontvangen van kennis en het samenwerken met de 
samenleving is van groot belang voor het halen van gemeenschappelijke doelstellingen. 

Vraaggerichte gemeente 

D66 wil de gemeente Wageningen nog verder omvormen tot een vraag- in plaats van een aanbodgerichte 
gemeente. Niet alle aangeboden diensten zijn nodig als er maar weinig vraag naar is. Wanneer op een 
vraaggerichte wijze wordt gewerkt kan de burger zelf onderwerpen aandragen voor nieuw of herontwikkeling van 
beleid. De burger wordt initiatiefnemer en de gemeente ondersteuner en regisseur. De nadruk komt dan meer te 
liggen op burgerinitiatieven en zelfbestuur in de wijken zonder dat het uitmondt in een “u vraagt, wij draaien” 
overheid. De gemeenteraad dient altijd het algemeen belang in de gaten te houden. 
 
Een vraaggerichte gemeente verleent op een andere manier service aan inwoners en bedrijven. Dit vraagt een 
cultuuromslag van de ambtelijke organisatie, waaronder ook de communicatieafdeling. Het stadshuis en haar 
medewerkers dienen hier op ingericht te worden. Inwoners hebben recht op informatie en adequate antwoorden 
op vragen. D66 ziet graag dat iedereen die een vraag stelt, daar binnen één werkweek antwoord op krijgt of weet 
wat het vervolgproces is. Vragen dienen deskundig te worden beantwoord door medewerkers van de 
gemeentelijke afdeling die over het onderwerp gaat. Het adequaat en vroegtijdig beantwoorden van vragen kan 
later tijdswinst opleveren voor de gemeente. Een goed functionerend informatiseringsysteem (en onder andere 
‘Het Nieuwe Werken’) is daarbij een noodzakelijke voorwaarde. Met een paar drukken op de knop het juiste 
antwoord verkrijgen dient standaard te worden. Ambtenaren moeten daarom ook meer affiniteit met 
informatietechnologie krijgen.  
 

D66 wil dat alle vragen van burgers binnen één werkweek deskundig beantwoord worden 
 

Bestuurlijke besluitvorming 

Inwoners van Wageningen moeten kunnen begrijpen wat er in de gemeenteraad wordt besloten, ze willen 
duidelijkheid. Politieke partijen moeten naar onze mening niet bang zijn om keuzes te maken. Door dit te ontlopen 
worden ondoorzichtige en ingewikkelde compromissen gesloten of wordt een keuze soms zelfs helemaal 
uitgesteld. Natuurlijk is het onmogelijk om iedereen tevreden te stellen, maar mensen hebben volgens D66 het 
recht te weten waar ze aan toe zijn. Inwoners moeten kunnen weten waar de gemeente wel en waar ze niet voor 
kiest. Daadkrachtig en transparant bestuur zijn daarvoor essentieel.  
Bij het meedoen van de burger is politiek draagvlak van groot belang voor het slagen daarvan. De gemeenteraad 
dient consistent te zijn in wat ze willen, anders is het onduidelijk voor burgers. Als er door de gemeenteraad en/of 
het college gekozen wordt burgers actief te betrekken bij beleid, dan moet ze hierop niet later terugkomen of 
bijdrages van burgers zonder duidelijke argumentatie naast zich neerleggen.  
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D66 zet in op transparante politieke besluitvorming waarin heldere keuzes worden gemaakt 
 

Transparantie  

Overheden zijn vaak veel bezig met hun eigen taken, verantwoordelijkheden en budgetten, waardoor het soms 
lang duurt voordat er actie ondernomen wordt bij problemen of vragen. Ook leidt dit ertoe dat 
overheidsorganisaties ontoegankelijk overkomen, waardoor burgers niet weten waar ze terecht moeten. 
Het belangrijkste in de samenwerking tussen gemeente, burgers, organisaties, en het bedrijfsleven is de 
communicatie onderling om elkaar op de hoogte te houden van veranderingen in de omgeving. D66 wil dat via de 
gemeentelijke website met behulp van een kaart zichtbaar wordt wat er allemaal in de directe omgeving van een 
locatie speelt aan openbare bezwaren, aanvragen, projecten, bestemmingsplannen en evenementen. Met daarbij 
de mogelijkheid om direct actie te ondernemen, zoals bezwaar maken, inschrijven of reageren. Bij vragen en 
problemen is het prettig als een ambtenaar later aan de burger of organisatie terugkoppelt wat er aan is gedaan, 
ook bij kleine zaken. Het is de eerste indruk van de gemeente die naar tevredenheid moet zijn. 
 

D66 wil dat via een interactieve kaart inzichtelijk wordt gemaakt wat er allemaal aan 
openbare zaken speelt in de stad  

 
D66 ziet ook graag dat de gemeenteraadsvergaderingen online gevolgd en teruggekeken kunnen worden.  
 

Gemeenteraadsvergaderingen moeten online gevolgd en teruggekeken kunnen worden 
 

Samenwerking en advisering 

Woningstichtingen, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties, ondernemers en andere organisaties in onze 
gemeente zijn hard nodig om doelen zoals het klimaatbeleid, veiligheidsbeleid en sociaal beleid te realiseren. Als 
we van hen verwachten dat ze meedenken, meewerken en mee-investeren, mogen ze ook een stem hebben bij 
het opstellen van beleid. Dit betekent dat geluisterd en overlegd moet worden met burgers, instellingen en 
ondernemers.  
Andersom betekent dat ook dat Wageningen op regionaal, provinciaal, landelijk of zelfs Europees niveau proactief 
moet zorgen dat onze belangen en ideeën gehoord worden. Een proactieve houding zal ertoe leiden dat besluiten 
door hogere overheden worden genomen samen met de gemeente Wageningen, in plaats van zonder de 
gemeente. Hierdoor kunnen we wél invloed uitoefenen op de besluitvorming en wachten we niet af wat er over 
ons wordt besloten. Die houding biedt ook betere kansen voor het binnenhalen van subsidies.  
Een goed voorbeeld doet volgen. Het is ongeloofwaardig als de gemeente hoge eisen stelt aan andere partijen en 
tegelijkertijd zelf het verkeerde voorbeeld geeft. Dat geldt bijvoorbeeld voor het onderhoud aan onze panden, 
maar ook het onderhoud aan de openbare ruimte, wegen en riolen. 
 

D66 staat voor een proactieve gemeente die de samenwerking zoekt 
 

Coalitievorming 

D66 is van mening dat een coalitieakkoord op hoofdlijnen, zoals we dat ook vier jaar geleden hebben opgesteld, 
het meeste recht doet aan de invloed van alle partijen binnen de gemeenteraad op beleid. Niet alles moet tussen 
de coalitiepartijen worden vastgezet, maar alleen de richting van het beleid. Zodoende hebben oppositiepartijen 
de ruimte om voorstellen te doen naar hun believen en hier mogelijk een meerderheid voor te krijgen, doordat het 
niet meteen wringt met het coalitieakkoord. 
In Nederlandse gemeenten worden voor het vormen van een coalitie politieke partijen bij elkaar gebracht om te 
onderhandelen over verschillende thema’s. Hierdoor zijn partijen vaak genoodzaakt hun tijdens de verkiezingen 
uitgesproken standpunten af te zwakken. D66 zal er net als bij de vorige coalitieonderhandelingen op aandringen 
dat dit zo transparant mogelijk en in de openbaarheid plaats dient te vinden. Zodoende kunnen de inwoners van 
de stad zien hoe de coalitie is gevormd en welke standpunten van belang zijn voor bepaalde partijen. 
 

D66 zal er op aandringen dat net als vier jaar geleden de coalitieonderhandelingen in de 
openbaarheid plaatsvinden en er een coalitieakkoord op hoofdlijnen wordt vastgelegd  
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Referenda 

D66 wil het voor burgers beter mogelijk maken een correctief referendum te organiseren. De huidige verordening 
maakt een zinvol referendum eigenlijk onmogelijk en daarom willen we de verordening aanpassen.  

 D66 wil het aantal raadsbesluiten waarover een correctief referendum door de burgers kan worden 
aangevraagd verruimen. Nu is het slechts mogelijk een referendum aan te vragen over verordeningen en niet 
over raadsbesluiten die zeer leven onder de Wageningse bevolking. 

 Ook wil D66 de aantallen benodigde handtekeningen voor het aanvragen van een referendum sterk verlagen, 
omdat het momenteel praktisch onmogelijk is om succesvol een referendum aan te vragen.  

 De opkomstdrempels zou D66 net als bij een gewone verkiezing het liefst helemaal willen schrappen, omdat 
de aanvraagdrempels reeds verzekeren dat er draagvlak is voor het houden van een referendum. Hierdoor 
wordt ook voorkomen dat partijen ondemocratisch burgers gaan oproepen om helemaal niet te gaan 
stemmen, zoals bijvoorbeeld recentelijk in Arnhem is gebeurd met het referendum over het Kunstcluster. 

 

D66 wil het voor burgers beter mogelijk maken een correctief referendum te organiseren  
 

Regionale samenwerking 

D66 wil de regionale samenwerking binnen FoodValley (gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Nijkerk, 
Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) blijven versterken. Een gezamenlijke aanpak van de werkgelegenheid, 
economische ontwikkeling en bereikbaarheid is hard nodig. De regio FoodValley is ook de aangewezen 
samenwerkingspartner met de provincies Gelderland en Utrecht, waardoor we aanspraak kunnen maken op 
provinciale gelden. Daarnaast werkt FoodValley samen met onderwijsinstellingen en ondernemers. De 
samenwerking binnen FoodValley is echter nog pril en moet nog groeien. De focus ligt op economische 
ontwikkeling en leefomgeving. Door de vestiging van bedrijven en programma’s voor woningbouw regionaal af te 
stemmen voorkomen we onderlinge competitie tussen gemeenten. Die focus vindt D66 belangrijk en we waken er 
dan ook voor dat deze focus zich niet verruimt.  
 
D66 is van mening dat voor de AWBZ en jeugdzorg, aansluiting bij de regio Arnhem (de G12) meer voor de hand 
ligt. De visie op de wijze van samenwerking, uitvoering en het stimuleren van innovatieve samenwerkingen en 
slimme verbindingen, past goed bij Wageningen. De meeste van deze taken worden bovendien lokaal uitgevoerd, 
wat extra pleit voor een aanpak die bij de eigen gemeente past. 
 
Wij denken dat de verschillende Wageningse samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen, 
teruggebracht kunnen worden tot enkele. Dat vermindert de bestuurlijke drukte. Uitgangspunt is dat met die 
partners wordt doorgegaan, die afhankelijk van het onderwerp, het beste aansluiten bij Wageningen. 
 

Democratische legitimering 

D66 gaat uit van democratisch opgezette regionale samenwerkingen, waarbij de macht bij de gemeenteraden blijft 
liggen. De gemeenteraad moet over regionale vraagstukken die Wageningen aangaan, kunnen besluiten. 
D66 vindt dat het democratische gehalte van de regionale samenwerkingen zoals binnen FoodValley tekort schiet 
en dat de besluitvorming transparanter moet. De individuele gemeenteraden hebben te weinig invloed en de 
verhoudingen binnen het bestuur zijn niet representatief. Ook de intergemeentelijke regiocommissie - waarin van 
elke gemeente twee raadsleden vertegenwoordigd zijn - heeft onvoldoende middelen het bestuur te controleren 
of te corrigeren. Het creëren van een extra bestuurslaag met verkozen vertegenwoordigers acht D66 echter 
onwenselijk. Dat veroorzaakt veel bestuurlijke drukte en stuit op pragmatische bezwaren. Daarom willen we vol 
inzetten op transparantie en het slagvaardiger maken van de individuele raden en het verkrijgen van een vetorecht 
voor de gemeenteraden. 
 
D66 actieplan voor regionale samenwerking 
1) Strategische Agenda 

Eens in de vier jaar stellen de gemeenteraden elk de Strategische Agenda vast. D66 wil dat in dit 
document concrete en afrekenbare doelen komen te staan waar we het bestuur aan kunnen houden. 

2) Kadernota 
Ieder jaar wordt door de raden de begroting vastgesteld. D66 wil graag zien dat de raden voorafgaand aan 
de begroting een regionale kadernota vaststellen. Dit biedt de mogelijkheid als gemeenteraad meer 
invloed uit te oefenen op het beleid van de regio. 

3) Rol regiocommissie 
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De regiocommissie wordt nu nog te veel ingezet als doorgeefluik en ambassadeursclubje van het bestuur. 
De commissie zou meer een agendacommissie moeten zijn die agendapunten aandraagt bij het 
regiobestuur. 

4) Raden onderling 
Gemeenteraden onderling moeten beter met elkaar communiceren. Alleen met een meerderheid van 
raden hebben de raden iets te zeggen. Daarvoor is het essentieel te weten wat er in andere raden speelt 
en wanneer er besluiten worden genomen.  

5) Verantwoording afleggen 
Vertegenwoordigers van iedere gemeente in het bestuur en de regiocommissie moeten verantwoording 
afleggen aan de eigen gemeenteraad. D66 wil daarom een vast agendapunt ‘terugkoppeling externe 
vertegenwoordiging’ op de raadsagenda. 

 

D66 pleit voor een hervorming van regionale samenwerking om de democratische legitimatie 
te verbeteren 
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Zorg en participatie 

D66 is een sociaal-liberale partij. Dit betekent onder andere dat D66 vindt dat iedereen een eigen 
verantwoordelijkheid heeft om voor zichzelf te zorgen, maar zeker ook dat zorg voor anderen van belang is. D66 
wil daarom zelfredzaamheid stimuleren en ondersteuning bieden waar dat echt nodig is. De komende jaren zal 
een grote verandering plaatsvinden in de zorg. De zorg zal meer gemeentelijk georganiseerd worden. D66 ziet 
kansen om deze taken beter uit te voeren dan nu het geval is. We zien kansen op meer maatwerk, betrekken van 
de buurt, samenwerking maatschappelijke partijen, minder bureaucratie en nieuwe manieren zoals 
buurtzorgconcepten om de taken op lokaal niveau uit te voeren. Zo brengen we de zorg dichterbij de mensen en 
komt de burger centraal te staan.  
 
D66 ziet de kosten van de zorg de afgelopen jaren hard stijgen. D66 is voorstander van het terugbrengen van de 
zorgkosten en ziet kansen om de verplichte zorguitgaven van de burger kleiner te maken. Daarom pleiten we 
zowel landelijk als gemeentelijk voor het meer doelmatig besteden van de zorgkosten. Dit wil niet zeggen dat er 
zonder enige visie moet worden gesneden, maar wel moet worden gekeken naar alle zorguitgaven en of deze 
eventueel slimmer kunnen worden gedaan. Zo kunnen we de zorg voor iedereen betaalbaar houden.  
 
Veel regelingen in de zorg zijn gebaseerd op de leeftijd van de burger. Afgelopen jaren werden veel discussies over 
de zorg gekenmerkt door de vraag of leeftijd wel een goede graadmeter is om de zorgbehoefte te bepalen. D66 
stelt dat het in de zorg moet draaien om de kwaliteit van leven en pleit daarom voor het afschaffen van 
leeftijdsafhankelijke regelingen. 
 
Voor de transities van de jeugd- en ouderenzorg wordt door de gemeente Wageningen samenwerking gezocht 
met andere gemeenten om de (specialistische) zorg efficiënt te organiseren en in te kopen. D66 zal er op toezien 
dat de aanbestedingen transparant plaatsvinden. Dat er ruimte is voor nieuwe aanbieders met creatieve ideeën en 
voor cliëntenorganisaties om input te leveren in deze procedures. Ook zal D66 ervoor waken dat de 
handelingsvrijheid voor de gemeente groot blijft, zodat we niet teveel afhankelijk worden van besluiten in de 
samenwerkingsregio’s waarop democratische controle lastig is. 

Zorg 

Jeugdzorg 

De komende raadsperiode zal de gemeente verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de zorg voor 
hulpbehoevende jongeren en hun gezinnen. D66 ziet volop kansen in deze decentralisatie die beoogt jeugdhulp 
dichterbij de kinderen en hun sociale omgeving te organiseren. Vroegere signalering van problemen en preventie 
door een gerichte aanpak wordt nu veel beter mogelijk.  
 
D66 vindt het van groot belang dat de belangen van de ontwikkeling van het kind te allen tijde voorop staan. 
Toegankelijkheid is van het grootste belang. Momenteel zijn veel gezinnen huiverig om aan te kloppen bij Bureau 
Jeugdzorg voor hulp, omdat ze bang zijn de controle over hun kind te verliezen. D66 zal er op toezien dat bij het 
nieuwe gemeentelijke loket (of de loketten) niet dezelfde situatie zich zal voordoen. Het is immers van het 
grootste belang dat kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben, die hulp vroegtijdig en effectief krijgen. Om dit 
te bewerkstelligen is o.a. de onafhankelijkheid van de hulpverleners van cruciaal belang om het vertrouwen van 
het kind en het gezin te winnen.  
 
De reden dat kinderen in aanraking komen met jeugdzorg is nooit leuk en kinderen verdienen ondersteuning in het 
verwerken van wat hen overkomen is. Het doel moet zijn om de toekomst van het kind ten positieve te 
beïnvloeden. Jeugdhulp moet een menselijk karakter hebben en geen bureaucratische, zoals in het huidige 
systeem vaak het geval is.  
 
D66 ziet ook dat er in de jeugdzorg sprake is van (te)veel hulpverleners, die vaak langs elkaar heen werken en zich 
uitsluitend richten op de werkzaamheden voor hun eigen instantie. In geval van zogenaamde ‘multi-problem’ 
gezinnen komt er daarom één regisseur, die dicht bij het kind en het sociale netwerk van het gezin staat. Die 
regisseur stemt de verleende zorg van de soms wel meer dan tien hulpverleners af en is hierdoor in staat de 
effectiviteit in te schatten en snel bij te sturen als behandelingen niet werken of als er zich nieuwe ontwikkelingen 
voordoen. Dit zorgt voor meer stabiliteit voor het gezin en meer mogelijkheden voor zelfsturing, met professionele 
ondersteuning indien nodig.  
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Het vertrouwen in de eigen kracht van de ouders en het kind om met hulp van professionele ondersteuning en het 
inschakelen van het sociale netwerk het leven van het kind en het gezin ten positieve bij te sturen, staat voor D66 
voorop. Tevens is de verwachting dat er, vooral op de langere termijn, geld kan worden bespaard doordat de hulp 
vroegtijdiger, effectiever en efficiënter kan worden uitgevoerd.  
 
D66 wil graag dat de drempel voor vragen over kinderen omlaag gaat, zodat het beeld kan worden weggenomen 
dat kinderen snel uit de vertrouwde omgeving worden gehaald. Dat voorkomt ook dat dat weghalen plaatsvindt, 
omdat meer preventief wordt gewerkt. Vanwege privacyoverwegingen is D66 geen voorstander van 
preventieteams die op basis van gegevens uit verschillende bronnen ongevraagd aankloppen bij gezinnen. D66 zet 
vol in op de beste hulp voor hen die daar om vragen, in plaats van gezinnen maatregelen ongevraagd en ineffectief 
op te leggen. Behalve natuurlijk als er serieuze signalen van acute en gevaarlijke situaties uit het sociale netwerk 
van het gezin komen.  
 
Aangezien ook de medische kant van de jeugdzorg, zoals de psychiatrische zorg, de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten wordt, pleit D66 voor een belangrijke rol van de huisartsen en wijkverpleegkundigen in de verwijzing 
naar specialistische medische zorg. Deze medische behandelingen moeten echter niet, zoals nu vaak het geval is, 
op zichzelf staan. Onder regie van het gezin en de gezinsregisseur zal er in samenwerking met bijvoorbeeld de 
school en sportvereniging een totaalplan gedefinieerd worden om ervoor te zorgen dat het kind zo normaal 
mogelijk te kan functioneren in de maatschappij. Soms ook is aanvullende hulp aan de ouders van belang om een 
situatie te normaliseren.  
 
Samenwerking met alle partners die zich met een situatie bezighouden, wordt wat D66 betreft verder uitgewerkt, 
waarbij duidelijk wordt wie waarvoor verantwoordelijk wordt en verantwoordelijkheden niet worden afgeschoven. 
Dit is een belangrijk aspect van het lokaal maatwerk, dat in verreweg de meeste gevallen gelukkig voldoende is 
voor adequate jeugdzorg.  
 

D66 ziet volop kansen om met meer vraagsturing de jeugdzorg effectiever en dichter bij het 
gezin te organiseren 

 

WMO en AWBZ 

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van delen van de AWBZ (Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten). Uitgangspunt moet zijn dat de gelden voor de AWBZ en daarnaast ook de WMO 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zoveel mogelijk ten goede komen aan de mensen die dat nodig hebben. 
Dit houdt onder meer in dat we de WMO-gelden niet nodeloos gaan oppotten of besteden aan andere doelen. 
D66 hecht waarde aan een sociaal karakter van de uitgaven van de WMO-gelden. De besteding ervan moet echter 
wel doelmatig zijn. De vergoedingen voor de WMO/AWBZ worden wat D66 betreft inkomensafhankelijk. 
 
Door de zorgregelingen WMO en AWBZ bestaat er nu nauwelijks een markt voor tweedehands zorgartikelen. Tot 
nu toe had iedereen immers recht op een al dan niet op maat gemaakte, nieuwe traplift of rolstoel. D66 wil 
onderzoeken of het mogelijk is deze artikelen her te gebruiken. Dat is duurzamer omdat er minder goed bruikbare 
artikelen worden afgedankt en kan een besparing opleveren. Wat D66 betreft zou er dus een tweedehands markt 
moeten komen voor zorgartikelen. 
 
Wageningen is een stad met relatief veel alleenstaande inwoners. D66 realiseert zich dat het huishouden van een 
alleenstaande op vele vlakken anders is dan die van gezinnen. Financiële huishoudboekjes zien er anders uit en 
een aantal belastingen is voor deze groep lager. Deze groep vraagt wel in toenemende mate om extra aandacht in 
het kader van de WMO/AWBZ, omdat de zelfraadzaamheid en afhankelijkheid anders is dan in het geval er sprake 
is van meerpersoonshuishoudens.  
 

D66 vraagt speciale aandacht voor alleenstaanden die behoefte hebben aan langdurige zorg 
 

Levensloopbestendig wonen 

D66 wil dat woningen zoveel mogelijk levensloopbestendig zijn. Dit houdt in dat ze voor alle generaties 
bewoonbaar zijn, zonder ingrijpende aanpassingen. Nieuwe woningen moeten nu al levensloopbestendig worden 
gebouwd en bestaande woningen kunnen bij renovatie zo veel mogelijk levensloopbestendig worden gemaakt. 
Voor ouderen of mensen met een beperking worden adequate voorzieningen geboden vanuit de gemeente om 
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woningen aan te passen, indien zij dat niet zelf kunnen opbrengen. Met als doel dat ze zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven wonen. 
In sommige gevallen zal ook het versterken van de sociale omgeving in de wijk mede ondersteund moeten worden 
door de gemeente om het langer thuis wonen succesvol te laten verlopen. 
 
Ook spreekt D66 de ambitie uit om zoveel mogelijk te voorzien in ‘aanleunwoningen’ bij verpleeg- en 
verzorgingshuizen. Op deze manier kan bijvoorbeeld een echtpaar waarvan één van beiden naar een verpleeg- of 
verzorgingshuis moet, toch dicht bij elkaar blijven wonen. 
 

D66 ziet een actieve rol van de gemeente om levensloopbestendig wonen te organiseren door 
middel van aanpassingen aan woningen en versterken van de sociale omgeving. 

 

Mobiel zijn, mobiel blijven 

D66 wil vraagafhankelijk vervoer behouden voor mensen die hiervoor een indicatie hebben. Dit zorgt ervoor dat 
mensen deel kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Omdat er vermoedelijk behoorlijk op OV zal 
worden bezuinigd door Rijk en provincie, zullen alle bestaande aanbieders van ‘bijzonder’ OV, zoals de regiotaxi, 
Valys, Pertax en plusbus, meer moeten samenwerken. 

Schuldhulpverlening 

Wij pleiten voor meer maatregelen ter preventie van schuldenproblematiek. Schulden zijn voor niemand leuk en 
moeten daarom actief bestreden worden. Indien schuldenproblematiek dreigt, dient de gemeente zo snel mogelijk 
in actie te komen om in overleg een passende oplossing te zoeken. 
Schulden gaan vaak samen met andere problemen. D66 pleit ervoor om in geval van zogenaamde ‘multi-problem’ 
huishoudens contact te leggen met relevante instanties om gezamenlijk en in overleg met het gezin een oplossing 
te bieden. D66 wil dat de gemeente ook bekijkt of het financieel deels tegemoet komen bij het aflossen van 
schulden, bijdraagt aan het sneller op de rit krijgen van hun leven. 
 

D66 wil schuldhulpverlening intensiveren en mogelijkheden van schuldenverlichting bekijken 
 

Participatie 

Sociale Werkvoorziening 

Permar, de regionale sociale werkvoorziening, is nu enkele jaren helaas een financieel zorgenkind. Hoewel na de 
laatste ingrepen in de organisatie de signalen in de goede richting wijzen, zeker als je dat tegen andere 
werkvoorzieningen afzet, moet er nog veel gebeuren. Over enkele jaren kan Permar weer een gezonde organisatie 
zijn met een voorspelbare en betrouwbare financiële basis, door nog verder samen te werken met de Sociale 
Diensten van de deelnemende gemeenten.  
Meegaan met de verwachte nieuwe wetgeving en daar tijdig en adequaat op reageren zijn daarbij noodzakelijk. 
Gevolg daarvan is dat Permar minder mensen zelf aan het werk kan houden. Permar zal veel meer als makelaar 
voor sociaal zwakkere werknemers enerzijds en werkgevers die ze werk bieden anderzijds, gaan optreden. 
Daarenboven wil D66 dat de drie functies die Permar nu nog uitvoert op dit terrein (intake en selectie, uitvoering 
van de gekozen lijnen en controle op de uitvoering) ontvlecht worden. Intake zou door de gemeentelijke Sociale 
Dienst moeten gebeuren en controle door een los daarvan opererend gemeentelijk onderdeel.  
Subsidies, weliswaar van beperkter omvang dan eerder, zullen noodzakelijk blijven om de essentie van de Permar; 
het bieden van een veilige en beschermde werkomgeving voor diegenen die dat nodig hebben, overeind te 
houden. D66 is zich bewust van de belangrijke sociale functie die Permar heeft voor de sociaal zwakkeren in de 
gemeente. Wij denken door deze aanpak meer grip te houden op het realiseren van de begroting en het 
uiteindelijk terugdringen van tekorten. 
 

D66 wil de sociale werkvoorziening (Permar) ontvlechten, maar de belangrijke sociale functie 
wel overeind houden om een veilige en beschermde werkomgeving te bieden aan diegenen 

die dat nodig hebben. 
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Vrijwilligers en mantelzorg 

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn de smeerolie van de maatschappij en verdienen waardering voor de inzet die ze 
leveren. Nu verenigingen en instellingen steeds moeilijker aan vrijwilligers kunnen komen en mensen steeds 
minder bereid lijken om voor elkaar te zorgen, dient de ondersteuning en facilitering van vrijwilligers en 
mantelzorgers optimaal te zijn. Te denken valt aan intensievere ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers 
of verdere professionalisering van het vrijwilligerssteunpunt.  
 

Arbeidsparticipatie 

Wij vinden dat de gemeente meer dan nu moet inzetten op preventieve maatregelen om te voorkomen dat 
mensen afhankelijk worden van een uitkering. Het erkennen en waarderen van bepaalde taken die door 
vrijwilligers worden vervuld, kan daarvan een onderdeel zijn. D66 vindt dat mensen met een uitkering niet gekort 
mogen worden als zij in het kader van hun re-integratietraject vrijwilligerswerk doen. Door tijdelijk 
vrijwilligerswerk te doen, kan iemand ervaring opdoen die men in een toekomstige baan wellicht kan gebruiken. 
Daarnaast voorkomt het dat mensen in een isolement raken.  
Economische crisistijden kunnen voor personen en gezinnen rampzalig zijn wanneer het inkomen vermindert of 
wegvalt. De periode van werkloosheid moet benut worden om bij of om te scholen en om in het vakgebied actief 
te blijven. Door als gemeente werkzoekenden tegemoet te komen voor het volgen van cursussen en omscholing, 
kan een snellere terugkeer op de arbeidsmarkt worden gerealiseerd. 
De werkloosheid is in Wageningen in de afgelopen jaren ongeveer stabiel gebleven. D66 is van mening dat 
minimabeleid zeker voor de doelgroep ingezet dient te worden, maar is tegen het nodeloos oppotten van reserves 
voor minima. 
 

D66 pleit voor erkenning en waardering van uitkeringsgerechtigden die vrijwilligerswerk 
verrichten 

 

Vergrijzing  

Ondanks het jonge karakter van onze stad heeft ook Wageningen te maken met een steeds ouder wordende 
bevolking. De gemeente dient zowel financieel als in de aangeboden voorzieningen rekening te houden met de 
gevolgen van deze (demografische) verandering. Een vergrijzende bevolking vraagt om een veranderende vraag 
naar voorzieningen en diensten van de gemeente. D66 wil zich de komende jaren actief richten op de 
bewustwording rond de veranderende vraag naar gemeentelijke diensten in de breedste zin van het woord. 
 

D66 wil dat de gemeente Wageningen haar dienstverlening aanpast aan de steeds ouder 
wordende bevolking van de stad 
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Ontwikkelen, economie en ondernemen 
D66 wil dat mensen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen. Hiervoor willen wij een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van mensen, zowel als het gaat om persoonlijke ontplooiing als om loopbaanontwikkeling. Dit begint 
met de ontwikkeling van de jongste Wageningers. 
 
Ondernemen betekent risico nemen, kansen benutten en correct timen. Dit vraagt om een gemeentelijk en 
bestuurlijk apparaat dat hierin mee durft te gaan. Ondernemerschap moet meer gestimuleerd worden. D66 
stimuleert innovatie en ziet innovatie en techniek als belangrijke middelen voor het aanpakken van de 
hedendaagse uitdagingen.  

Ontwikkeling van mensen 

Voor- en vroegschoolse educatie en opvang 

Kinderopvang biedt - onder ander door de veelheid aan sociale interacties op jonge leeftijd - een uniek 
opvoedingsmilieu. D66 zet zich in voor voldoende aanbod en een hoge kwaliteit voor kinderopvang, en hiermee 
ook een deel van de opvoeding van onze kinderen. Ditzelfde geldt voor de buitenschoolse opvang. D66 wil de 
verscheidenheid aan opvang in Wageningen behouden en waar wenselijk vergroten. D66 is voorstander van een 
kinderopvanglocatie op de Wageningen UR campus.  
 
Voor- en vroegschoolse educatie op kinderopvang en peuterspeelzalen heeft als doel om de ontwikkeling van al 
onze kinderen, en kinderen in achterstandsituaties in het bijzonder, te stimuleren. Zo worden hun kansen op een 
goede schoolloopbaan en uiteindelijk maatschappelijke carrière vergroot. Ook kunnen op deze manier sociaal-
emotionele problemen of taalachterstand vroegtijdig gesignaleerd worden.  

Onderwijs 

Onderwijs is de motor van nieuwe duurzame welvaart en persoonlijke groei. Onderwijs zorgt ervoor dat mensen 
hun weg vinden naar en op de arbeidsmarkt. Goed onderwijs bereidt mensen voor op een steeds meer 
internationale samenleving. D66 zet zich in om meer te doen aan talentontwikkeling van kinderen. D66 is van 
mening dat er voldoende schoolgebouwen zijn in Wageningen en zet vooral in op het snel opknappen van een 
aantal scholen om de kwaliteit en duurzaamheid van de huisvesting te verbeteren.  
 
D66 hecht eraan dat de gemeente zich optimaal inzet om goed onderwijs te faciliteren, en vindt tegelijkertijd dat 
de politiek zich terughoudend dient op te stellen ten aanzien van de inhoud van het onderwijs. D66 gaat aandacht 
besteden aan de ondersteuning van schoolorganisaties om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.  
 
D66 wil graag een internationale school in Wageningen gerealiseerd zien die voor iedereen toegankelijk is. 
 

D66 investeert in de kwaliteit van (internationaal) onderwijs en kinderopvang 
 

Samenwerken 

De decentralisatie van de jeugdzorg biedt wat D66 betreft dé aanleiding om de samenwerking tussen organisaties 
verder te verbeteren. D66 vindt het belangrijk dat kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs, jeugdzorg en 
welzijnsorganisaties samen optrekken, bij voorkeur binnen het concept van de brede-wijkschool of het integrale 
kindcentrum. Een integraal kindcentrum is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, 
buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Om schooluitval 
te voorkomen pleit D66 voor een preventieve aanpak door een intensieve samenwerking tussen de begeleiding op 
school en de zorg- en hulpverlening.  
Een stevige school met een breed concept is een opstap richting het integraal kindcentrum. Zo’n brede school kan 
ook beter inspelen op de verwachte daling van het aantal basisschoolleerlingen. 
 

D66 zet in op brede samenwerking tussen onderwijs en welzijnsorganisaties in een integraal 
kindcentrum 
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Cultuureducatie 

Onderdeel van ontwikkeling is cultuureducatie. Cultuureducatie levert meer inzicht op in de eigen en in 
andermans achtergrond. Het levert hiermee een bijdrage aan begrip en tolerantie in de samenleving. Daarom 
vinden wij dat de activiteiten laagdrempelig dienen te zijn, voor jongeren en volwassenen.  
D66 is voorstander van een gratis lidmaatschap van de bibliotheek voor schoolgaande jeugd tot 17 jaar en 
volwassenen die deelnemen aan een re-integratietraject om zo de toegang tot literatuur, cultuur en kennis 
gemakkelijker te maken.  

Economie en ondernemen 

Ondernemerschap 

Wij vinden dat de gemeente startende ondernemers moet steunen. Zo is D66 voorstander van het oprichten van 
labruimtes als broedplaats voor startende ondernemers. Ook dient het ´Ik Start Smart´ programma te worden 
voortgezet.  
 

D66 geeft ruimte aan (startende) ondernemers, maar ziet ze wel graag zelf 
verantwoordelijkheid nemen in verenigingsverband 

 
D66 is voorstander van een vereniging in plaats van een stichting (Stichting Ondernemerfonds Wageningen) voor 
het bevorderen van de aantrekkelijkheid van het centrum, met invulling en inkomsten door 
binnenstadondernemers zelf.  
D66 is tegen de reclamebelasting. De hoge kosten voor het heffen van deze belasting slaan een gat in besteedbare 
middelen. Ook worden ondernemers, door het niet langer opleggen van een reclamebelasting, gestimuleerd 
samen aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad te werken, in plaats van dat de gemeente verantwoordelijk is 
als inningsloket.  
Marktkooplieden en eenmanszaken zijn belangrijk voor de veelzijdigheid en de levendigheid van Wageningen. Wat 
ons betreft krijgen ze zoveel mogelijk ruimte om de consument te bedienen. Hun vernieuwende ideeën moeten 
uitgewerkt kunnen worden. De gemeente speelt wat ons betreft hier een faciliterende rol en neemt regels weg. 

 
D66 is tegen de reclamebelasting 

  

Een levendige binnenstad 

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat economische groei niet vanzelfsprekend is. Wij denken dat de groei 
van de afgelopen decennia niet meer zal terugkeren en op een structureel lager niveau zal zijn. Mobiliteit zal meer 
en meer geld gaan kosten, het internet wordt veel sneller en is zeven dagen per week 24 uur per dag beschikbaar. 
Doordat er minder tussenhandel, voorraad en mensen nodig zijn, zal het online winkelen blijvend goedkoper zijn. 
Het is belangrijk om als gemeente en ondernemers samen te kijken hoe we het beste met deze veranderingen om 
kunnen gaan. Een levendig centrum is hierin voor D66 van groot belang.  
 

D66 heeft geloof in een nieuwe toekomst van de binnenstad 
 
De Wageningse binnenstad heeft de potentie een aantrekkelijk winkelgebied te blijven, maar moet dan wel veel 
herkenbaarder worden als oude vestingstad. Dat maakt een bezoek aan Wageningen interessanter, waardoor de 
leegstand kan worden teruggedrongen.  
D66 wil dat de bolwerken en bastions beter zichtbaar worden en dat de stadsgracht wordt hersteld. Het zicht op 
het centrum kan worden aangepakt door de Stationsstraat historiserend terug te bouwen en op termijn wellicht 
ook de Gerdesstraatflats te vervangen. De gebouwen op de hoek van de Gerdesstraat en de Stationsstraat dienen 
te worden opgeknapt. Ook Duivendaal kan zodanig ontwikkeld worden, dat het beter aansluit bij de binnenstad. 
Parkeergelegenheden verplaatsen van de binnenstad naar de rand van de binnenstad is één van de 
mogelijkheden. D66 pleit er verder voor het Noordplantsoen ten zuidwesten van Junushoff te laten terugkeren. 
Hiermee wordt ook het zicht op de singel hersteld. 
 

D66 wil investeren om Wageningen als vestingstad beter op de kaart te zetten 
 
De hoeveelheid winkeloppervlak voor de hele gemeente kan wat D66 betreft teruggebracht worden, in het belang 
van een vitale binnenstad. Daar kan dan indien nodig wat oppervlak bij. Voor de ondernemers aan de Churchillweg 



Verkiezingsprogramma D66 Wageningen Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 16 

 

zullen geschikte locaties in de binnenstad worden gezocht. De Bergstraat en de Bevrijdingsstraat dienen een 
impuls te krijgen. Alternatief is ook hier een verhuizing van de ondernemers naar de binnenstad.  
 

D66 wil winkels concentreren in de binnenstad 
 
D66 pleit voor een vermindering van het aantal auto’s in het centrum en herkenbare looproutes tussen de 
parkeerplaatsen en het centrum. Bezoekers van buiten Wageningen moeten de auto goed kwijt kunnen. Er zijn 
voldoende parkeerplaatsen. Betere bewegwijzering moet helpen deze ook snel te vinden.  
 
Graag zouden wij via een Wageningse boodschappenservice de mogelijkheid zien ergens een boodschappenlijst in 
te leveren en de boodschappen bezorgd te krijgen. Allemaal ingekocht bij Wageningse bedrijven. Klanten die 
gezellig een aantal uurtjes in het centrum komen, zullen daar blijven komen. Dit geeft winkeliers echter de 
mogelijkheid om ook naar de klant toe gaan, in plaats van alleen andersom. 
 

D66 ziet graag een boodschappenservice voor lokale Wageningse producten gerealiseerd 
worden  

 

Bedrijventerreinen 

Om te bereiken dat enkel naar behoefte gebouwd wordt, wil D66 dat gemeenten betere regie voeren en perverse 
ruimtelijke en financiële prikkels die leegstand bevorderen, wegnemen. Wij zijn voor herstructurering in plaats van 
uitbreiding: Geen groei maar beheer, ook als dat betekent dat Nudepark II er uiteindelijk niet komt. 
 

D66 wil voorkomen dat er bedrijventerreinen gebouwd worden voor leegstand 
 
Vervoer over water is relatief milieuvriendelijk. D66 vindt dat de haven door bedrijven beter benut kan worden. In 
de haven horen in de eerste plaats bedrijven die een bijdrage leveren aan een duurzame economische 
ontwikkeling van Wageningen en FoodValley. Onze haven wordt dan onderdeel van de poort tot FoodValley. Dit 
vraagt wel om een goede infrastructuur met het oog op voldoende verkeersveiligheid en het voorkomen van 
overlast door het verkeer. De haven moet in een regionaal havenschap worden ondergebracht, omdat de lusten 
van de haven in belangrijke mate in de regio liggen en de lasten nog teveel bij de gemeente Wageningen. Een 
recreantenhaven dicht bij het centrum zou daarbij ook een goede kans zijn meer bezoekers naar Wageningen te 
halen. 
 

D66 wil een recreantenhaven dicht bij het centrum en een veilige duurzame regionale 
toegangshaven van FoodValley 
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Wonen en leefomgeving 
De kleinste studentenstad van Nederland, Wageningen, heeft grootstedelijke kenmerken. Het autobezit is laag, er 
wordt veel gefietst en gereisd met OV. Naast de studentencomplexen zijn er veel eenpersoonshuishoudens. Dit 
zijn landelijke trends in universiteitssteden en die ontwikkeling is van belang voor de woonbehoeften. De 
financiële ruimte van eenpersoonshuishoudens is doorgaans beperkter dan van gezinnen, wat gevolgen heeft voor 
de mogelijkheden voor koop en huur van woningen, maar ook voor bijvoorbeeld het bezit van een auto.  
Ouderen willen of moeten steeds langer thuis wonen of - zoals in Duitsland - intrekken bij kinderen om samen met 
hen oud te worden. Ook dat vraagt om aanpassing van de woningvoorraad. 
Jongeren en studenten die zelfstandig willen gaan wonen, moeten betaalbare woningen kunnen vinden, ook als ze 
niet in aanmerking komen voor sociale huur. Bijvoorbeeld in Centraal Wonen projecten en projecten met 
gemeenschappelijke tuinen.  
 

D66 wil dat het aanbod van woningen aansluit op veranderende trends van woonbehoeften 
 

Wonen 

Woningmarkt 

D66 vindt dat de Wageningse woningmarkt niet op orde is. Er wordt te weinig rekening gehouden met 
bovengenoemde trend. De bouw van woningen wordt vertraagd door de crisis en er wordt niet vraaggericht 
gebouwd. Wij zijn ervan overtuigd dat momenteel niet overal de juiste huizen op de goede plek komen te staan. 
D66 vindt dat de crisissituatie juist benut moet worden om de vraag naar en de bouw van woningen beter af te 
stemmen op de woonwensen. Minder standaardbouw en meer wonen op maat. Mensen moeten meer hun eigen 
huis en omgeving zelf kunnen ontwerpen. Zowel individueel of gezamenlijk in groepsverband.  
Het woonbeleid en de bouwplannen in Wageningen moet ook worden afgestemd met de buurgemeenten. 
Woningen moeten er zijn voor mensen die graag naar Wageningen komen en er willen blijven. Teveel leegstand is 
niet goed voor de huizenmarkt. 
 

D66 wil dat mensen hun eigen huis en omgeving meer zelf kunnen ontwerpen 
 

Sociale woningbouw 

D66 ondersteunt de woningtoewijzing van sociale huurwoningen in regionaal verband. Mensen moeten immers 
kunnen wonen waar ze graag willen wonen, zeker in onze regio. D66 vindt de strengere criteria waaraan huurders 
moeten voldoen om een woonvergunning te krijgen een slechte zaak. Wat ons betreft kan de woonvergunning 
worden afgeschaft, omdat steeds minder mensen in aanmerking komen voor sociale huurwoningen en er daarom 
minder druk op de sociale woningen zal ontstaan. 
Een vast percentage sociale woningbouw voor iedere nieuwe wijk is niet nodig; in de ene wijk kan het percentage 
hoger zijn dan in de andere wijk als daar een goede reden voor is. D66 zet zich in voor een fonds waar geld in 
gestort wordt door de ontwikkelaar als die op de te ontwikkelen locatie, geen sociale woningbouw realiseert. 
De wet- en regelgeving voor huurders is recent behoorlijk gewijzigd. De gemeente moet het voortouw nemen om 
te bekijken of zittende huurders niet goedkoper uit kunnen zijn door hen aan een goedkopere koopwoning te 
helpen. Dat is goed voor de doorstroming en de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. 
 

D66 wil teveel sturende regels zoals vaste percentages sociale woningbouw en 
woonvergunningen voor huurders afschaffen 

Huisvesting voor studenten en promovendi 

Ondanks de vele extra kamers die de afgelopen jaren gerealiseerd zijn, zijn er nieuwe studentencomplexen nodig 
om de verdere groei van studenten- en promovendi-aantallen op te vangen. D66 wil dat alle studenten en 
promovendi de kans krijgen in Wageningen te wonen. Wat D66 betreft mogen er extra woningen komen in de 
buurt of op de Campus, maar liever ziet D66 dat extra huisvesting wordt gerealiseerd in of rondom het centrum. 
Dat mogen woningen zijn die later omgebouwd kunnen worden voor andere doelgroepen als het aantal studenten 
en promovendi afneemt. Voorbeeld daarvan is de Rijnveste.  
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Leegstaande complexen en kantoren kunnen wat D66 betreft omgebouwd worden voor tijdelijke studenten- en 
promovendihuisvesting. D66 vindt dat niet alleen Idealis, maar alle aanbieders van studentenkamers een eerlijke 
kans moeten krijgen die te realiseren.  
 

D66 wil dat alle studenten en promovendi de kans krijgen in Wageningen te wonen 
 

Bouwen voor de toekomst 

D66 wil bouwen naar behoefte; betaalbaar wonen en zelf je eigen woning ontwerpen en bouwen. Dat is de bouw 
van de toekomst. Appartementencomplexen buiten het stadscentrum lijken niet in een behoefte te voorzien. D66 
vindt dat er in het verleden teveel appartementen zijn gebouwd. Ook staan er nu teveel te koop. 
 
Voor toekomstgericht en duurzaam bouwen ziet D66 mogelijkheden op Duivendaal en op de Dreijen. Duivendaal 
en de Dreijen mogen ontwikkeld worden voor bijzondere woonmilieus met eventueel andere functies, als die niet 
concurrerend zijn voor de binnenstad. D66 vindt dat er op deze locaties vooral naar behoefte gebouwd moet 
worden, waarbij Duivendaal vooral voor ouderen interessant is. D66 is van mening dat de toekomstige bewoners 
zo goed mogelijk bij het ontwerp betrokken moet worden en eventueel ook zelf hun woning kunnen bouwen. 
 
D66 gunt mensen meer vrijheid bij het bouwen van hun woning. Wij willen aan ten minste 20% van de kavels in 
bouwplannen die door middel van particulier opdrachtgeverschap of gezamenlijk particulier opdrachtgeverschap 
worden gerealiseerd.  
 

D66 wil dat toekomstige bewoners meer invloed hebben op het ontwerp van hun woning 
 

Vrijgekomen locaties buiten het centrum mogen wat D66 betreft alleen voor grondgebonden woningen benut 
worden. Bij sloop van flats vinden wij dat er zoveel mogelijk woningen met een tuin teruggebouwd moeten 
worden. In nieuwbouwprojecten moet daarbij ruimte zijn voor (startende) woongroepen. Dat sluit beter aan bij de 
woonbehoeften, zeker als de toekomstige bewoners zelf mee mogen ontwerpen. 
 
Het welstandsbeleid is toe aan een grondige herziening. Alleen in die delen van de stad met een algemeen 
erkende ruimtelijke kwaliteit is een welstandsbeleid wenselijk. Wij denken dan in elk geval aan het centrum, 
Veluvia, Hamelakkers, de oude buurtschappen (zoals de Harn) en de Julianastraat. Welstand moet zich wat D66 
betreft ook dan beperken tot datgene wat vanaf de openbare weg zichtbaar is; de achterkant is welstandsvrij. 
 

D66 wil het welstandsbeleid grondig herzien en meer vrijheden voor burgers creëren 
 

D66 constateert dat nog vooral gezinnen intrek nemen in de nieuwe huizen met tuin. Wageningen zal echter 
steeds meer groeien door onder andere (buitenlandse) studenten en gastmedewerkers. Ook steeds meer 
afgestudeerde studenten, die soms nog een baan zoeken, blijven in Wageningen wonen. Daarbij komt dat – in 
vergelijking met andere gemeenten - veel Wageningers alleen wonen. Ouderen willen ook graag in een woning 
met kleine tuin en zonder trappen wonen. Nieuwe wet- en regelgeving maakt dat ouderen ook steeds langer thuis 
blijven wonen, met zorg aan huis. 
 
D66 kijkt tevens naar landen als Duitsland en Italië, waar verregaande stappen worden gemaakt in het creëren van 
woonvormen die voorzien in het verzorgen van medeburgers. De komende vier jaar zullen we ons inzetten om de 
thema’s wonen en verzorgen te verbinden. Burgers moeten meer de mogelijkheid krijgen hun geliefde of 
medeburger te verzorgen als men dit wil.  
 
D66 vindt dat de nieuwbouwplannen veel beter op deze doelgroepen afgestemd moeten worden. 
Leegstaande gebouwen vooral rond het centrum moeten ontwikkeld worden voor zowel ouderen als studenten, 
om het centrum aantrekkelijk en levendig te houden. 
 

D66 ziet een stijgende behoefte aan woningen specifiek voor studenten en ouderen 
 

Bij nieuwbouw van scholen, wijkcentra en zorgcentra vindt D66 het belangrijk dat deze toekomstbestendig zijn. 
Dat wil zeggen dat er gemakkelijk omgebouwd moet kunnen worden naar bijvoorbeeld woningen, of in de buurt 
passende kantoren, studio’s of kleine bedrijfsruimten.  
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Daarnaast wil D66 leegstaande gebouwen ter beschikking stellen voor culturele activiteiten, tijdelijke 
bedrijfshuisvesting en andere burgerinitiatieven. 

 
D66 wil dat nieuwbouw van scholen, wijkcentra en zorgcentra toekomstbestendig is, zodat de 

bestemming later gemakkelijk aan te passen is 
 

Rechten en plichten bij wonen 

Iedere Wageningse burger heeft recht op een dak boven zijn hoofd. D66 wil geen onderscheid maken tussen 
mensen. Iedereen die - om welke reden dan ook - zelf niet kan voorzien in onderdak, kan daar bij de gemeente een 
beroep op doen.  
 

D66 vindt dat iedereen recht heeft op een dak boven het hoofd 
 
In Wageningen zijn vooral de corporaties Woningstichting en Idealis actief. Ten aanzien van het huurbeleid is de 
gemeente tot nu toe grotendeels van hen afhankelijk. Wij vinden, ook met het oog op doorstroming, dat de 
gemeente meer ruimte moet geven aan particulieren om (delen van) hun huis te verhuren, zeker nu de markt voor 
verkoop van woningen problematisch is. Andere corporaties kunnen wat ons betreft de ruimte krijgen als zij 
kunnen voorzien in de gewenste woningen. 
 

Er moet meer ruimte komen voor particulieren en nieuwe corporaties voor verhuur van 
woning(delen) 

 
Wij vinden dat iedereen een zorgplicht heeft ten aanzien van het beheer van zijn/haar koop- of huurwoning. 
 

Leefomgeving 

Lege bouwgrond slim benutten 

D66 is van mening dat het einde van de inbreiding in zicht is: speelterreinen en grasveldjes  in de stad worden wat 
ons betreft niet verder volgebouwd. Inbreiding dient zich te beperken tot herontwikkeling van locaties die door 
Wageningen UR en bedrijven worden verlaten.  
 
Uitbreiding van de stad met woonwijken is wat D66 betreft voorlopig ook niet nodig. 
 

Verdere uit- en inbreiding van Wageningen is wat D66 betreft voorlopig niet nodig 
 
Lege gebouwen en braakliggende bouwterreinen zijn zonde. Het oogt niet aantrekkelijk en bovendien wordt goede 
bouwgrond niet benut. D66 wil daar zo snel mogelijk van af!  
 
In bestemmingsplannen moet de mogelijkheid komen een sloopvergunning te weigeren als de bouwvergunning 
nog niet is verleend. Als een gebouw niet wordt gesloopt terwijl het leegstaat, moet het tijdelijk gebruikt kunnen 
worden.  
 
De gemeente moet wat D66 betreft een plan maken, waarbij inrichting van braakliggende grond aantrekkelijk 
wordt gemaakt, bijvoorbeeld als stadspark of stadslandbouwgebied. En als het kan, moet dit worden afgedwongen 
zolang de bouwontwikkeling niet doorgaat. Wij vinden dat de gemeente actief bouwvergunningen moet intrekken 
wanneer deze te lange tijd niet zijn benut. Specifiek voor de locatie Kirpestein moet worden gekeken naar 
onteigening als de eigenaar de locatie zelf niet voor een goede functie ontwikkelt. Ons doel is deze locatie 
ontwikkeld te krijgen tot zorgappartementen of studentencomplex.  
 

D66 wil ontwikkeling van braakliggende grond aantrekkelijk maken en in het uiterste geval 
afdwingen 
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Bouwen met respect voor cultuurhistorie 

Wageningen ligt op de overgang van het Binnenveld, de uiterwaarden en de Veluwe. De verscheidenheid aan 
landschapstypen vormt de basis voor de aantrekkelijkheid van Wageningen. De landschappelijke kwaliteiten en 
verschillen willen wij behouden en ontwikkelen. Wageningen blijft dan een uniek gebied om in te vertoeven! 
 
Oude structuren mogen wat ons betreft hersteld worden. Voorbeelden zijn het verbinden van de Oude 
Bennekomseweg en het benadrukken van de voormalige buurtschappen als zelfstandige eenheid. D66 pleit voor 
archeologisch onderzoek voordat er wordt gebouwd of op grotere schaal wordt gegraven. 
 
Als gevolg van de oorlog zijn veel fraaie gebouwen in het centrum verloren gegaan. Helaas zijn er na de oorlog nog 
meer gebouwen en structuren vernield. Herstel van de gracht ter hoogte van de Hoogstraat is uitgangspunt voor 
de herontwikkeling van de noordelijke entree van de binnenstad. Nieuwe gebouwen moeten hier de historische 
structuur van de vestingstad benadrukken of herstellen. Het zicht op de oude vesting moet beter worden, zodat er 
meer aantrekkingskracht van het centrum uitgaat. 
 
Nieuwe bebouwing moet met respect voor de stedenbouwkundige en historische kwaliteit van de omgeving 
gerealiseerd worden. D66 vindt dat met hoogbouw in het centrum kritisch omgegaan moet worden.  
 

D66 wil graag het Wageningse karakter als vestingstad herstellen en het zicht hierop 
herstellen. Wij zijn daarom kritisch op hoogbouw in het centrum 

 

Groene openbare ruimte 

Plezierig wonen vindt niet alleen in iemands woning plaats; ook de omgeving moet aantrekkelijk zijn. Groen in de 
stad heeft voor D66 dan ook prioriteit.  
Betreffende het gemeentelijk vastgoed wordt gekeken hoe een groener aanzicht verkregen kan worden door 
groene daken, gevels, daktuinen of door herinrichting van bestaande tuinen.  
De aanleg van groenstroken, parken, dak- gevel- en moestuinen kan worden vergemakkelijkt door versoepeling 
van regels. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar inheemse soorten die zich hier zelf in stand kunnen houden. Het 
groen rond de stadsgracht dient zo ingericht en beheerd te worden, dat het zicht op het stadscentrum wordt 
verbeterd. De oude vesting van de stad wordt ook hierdoor beter zichtbaar gemaakt.  
 

Groen in de stad heeft voor D66 prioriteit 
 
Het onderhoudsniveau van het groen in de hele gemeente is laag. Dat is slecht voor de uitstraling, het gevoel van 
veiligheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor onder meer toeristen. D66 vindt dat groen beter 
onderhouden moet worden.  
 
Waar mogelijk worden burgers, bedrijven en publiek private samenwerking uitgedaagd om zelf invulling te geven 
aan de realisatie en het beheer van openbaar groen. D66 wil geld en mensen vrijmaken om het onderhoud samen 
met inwoners goed op te zetten. Dit kan door het wijkgericht werken verder te ontwikkelen zodat de 
gemeentelijke plantsoenen door de omwonenden kunnen worden onderhouden. Als een wijk dit doet krijgen ze 
daarvoor als wijk een vergoeding. Het samenwerken aan de openbare ruimte maakt ook dat omwonenden zich 
meer verantwoordelijk voelen voor de leefomgeving. Daarbij zal de uitstraling van de stad verbeteren.  
 

D66 wil burgers en bedrijven uitdagen en stimuleren om groenbeheer mede op zich te nemen 
 
D66 wil de nieuwe groenbeheervisie verder uitwerken. In de hele stad kan bekeken worden of er op groenbeheer 
en onderhoud bespaard kan worden door de openbare ruimte opnieuw aan te leggen. Dit kan uiteindelijk 
goedkoper zijn dan nu elk jaar onderhoud plegen. D66 wil in een tweetal wijken, zoals de Tarthorst en de Nude, 
waar het groenonderhoud nu duur is en waar het groen er niet goed uit ziet, het groen opnieuw aanleggen. In 
deze wijken moet dat concreet leiden tot een nieuwe inrichting, die de wijken aantrekkelijker maakt. Dat vergt nu 
een investering die op termijn terugverdiend wordt door de besparing op het onderhoud.  
 

D66 wil groen in een tweetal wijken opnieuw aanleggen om de leefomgeving te verbeteren 
en te besparen op het groenonderhoud 
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Natuur, energie en milieu 
 

Natuurbeleid: Het groene karakter van Wageningen behouden 

 
D66 wil het groene karakter van Wageningen behouden en versterken, zowel in de stad als aan de stadsranden. 
Wageningen ligt op een strategische positie tussen het open Binnenveld, de uiterwaarden en de randen van de 
Veluwe. D66 vindt dat al die kwaliteiten behouden, hersteld en ontwikkeld moeten worden.  
 

D66 wil het groene karakter van Wageningen behouden en versterken 
 

Handhaving open karakter buitengebied 

Recreëren kan in Wageningen in de prachtige natuur die ons omringt. De uiterwaarden zijn populair, maar ook het 
Binnenveld, de Eng en de bossen op de Wageningse berg bieden volop mogelijkheden. Hier moeten we zuinig op 
zijn.  
 
D66 bepleit een voorzichtige aanpak van de handhaving van het bestaande specifieke karakter van het 
buitengebied, waar dat karakter gevaar loopt. Daarbij moet verschil gemaakt worden tussen die gebieden die 
vallen onder de Ecologische Hoofd Structuur en Natura 2000 enerzijds en de overige gebieden anderzijds. In 
gebieden van de eerste categorie moeten de wettelijke beperkingen onverkort blijven gelden. Voor overige 
gebieden wil D66 niet overal maar (laten) bouwen, plattelandskernen niet ongebreideld laten uitbreiden, 
terughoudendheid met hoogbouw (meer dan 3 à 4 verdiepingen) en dergelijke. Anderzijds is D66 zich bewust dat 
een al te strakke inperking van dergelijke ontwikkelingen die buitengebieden in feite tot openluchtmusea maakt 
waarin elke economische ontwikkeling wordt afgeknepen.  
 
Waar het evenwicht ligt, is in zijn algemeen niet op voorhand te zeggen. Elk buitengebied heeft zijn specifieke 
gebiedseigen bijzondere eigenschappen, die de moeite waard zijn om zo goed mogelijk te bewaren, maar die ook 
per buitengebied anders zijn. Dat maakt ze immers specifiek. D66 pleit er dan ook voor om per gebied regels op te 
stellen die een zo goed mogelijk compromis mogelijk maken tussen ontwikkeling en behoud van het bijzondere 
karakter. Daarbij moet niet alleen aangegeven worden wat niet mag, maar moeten tijdig indicaties en 
uitgangspunten worden gegeven van mogelijkheden en ontwikkelingen die wel mogen, rekening houdende met de 
landschappelijke kwaliteit. Dat geldt voor bijvoorbeeld de golfbaan en de schuilhutten op de Eng. 
 

D66 bepleit een voorzichtige ontwikkeling van de buitengebieden waarbij handhaving van 
het open karakter voorop staat 

 
Ecologische verbindingszones versterken de soortenrijkdom in de drie gebieden. Voor de bezoekers moet de 
visuele relatie tussen de gebieden worden behouden en verder worden ontwikkeld. Een logisch systeem van 
routes en paden draagt bij aan de toegankelijkheid vanaf het ene naar het andere gebied.  
 
De uiterwaarden lenen zich goed voor agrarisch natuurbeheer en natuurontwikkeling, in combinatie met recreatief 
medegebruik.  
Op de Eng dient de openheid te worden hersteld. Het kleinschalige karakter is een prima basis om het gebied 
recreatief te gebruiken, zoals padenstructuren, landgoederen en volkstuincomplexen. Kleinschalige landbouw en 
het houden van dieren (paarden, schapen) geven de Eng een afwisselend karakter. Bomen en boomgroepen voor 
beschutting van de dieren zijn toegestaan voor zover dit de openheid niet aantast. 
Het Binnenveld dient open te blijven. Hiervoor is een goede regionale samenwerking van groot belang. D66 ziet 
vooral kansen voor agrarisch gebruik en agrarisch natuurbeheer. Recreatief gebruik blijft vooral beperkt tot de 
bestaande wegenstructuur. De lokale ecologische verbindingszone in het Binnenveld, moet worden voltooid. 
 
In onze ogen is met name het Binnenveld een kwetsbaar gebied, omdat de verleiding groot is dit gebied te 
gebruiken voor stadsuitbreiding of de aanleg van wegen (denk aan een rondweg of het doortrekken van de A30). 
Gelukkig zijn zowel een stadsuitbreiding, een rondweg als het doortrekken van de A30 wat D66 betreft voorlopig 
niet aan de orde (zie hoofdstuk wonen en verkeer). 
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D66 vindt dat Wageningen niet langer de ontbrekende schakel in de ecologische ontwikkeling van de Veluwe mag 
zijn. D66 wil dat Wageningen samen met Renkum werkt aan een verbinding voor wild naar de uiterwaarden. De 
uiterwaarden moeten voor dieren vanaf de Veluwe makkelijker toegankelijk worden.  
 

D66 wil de ecologische verbindingszones tussen het Binnenveld, de uiterwaarden en de 
Veluwe versterken 

 

Landgoederen 

Landgoederen dienen openbaar toegankelijk te blijven, omdat anders vrijwel het hele bosgebied tussen 
Wageningen en Renkum niet meer te betreden is. Landgoederen dienen wel een goede bestaansbasis te krijgen. 
Nieuwe functies zijn wat D66 betreft bespreekbaar, passend in de landschappelijke omgeving en met versterking 
van de natuurwaarden. Aangetoond moet worden dat de extra functies noodzakelijk zijn voor het onderhoud 
en/of de exploitatie van het landgoed. In het project Gelders Arcadië zijn goede ideeën opgeschreven voor nieuwe 
functies en Wageningen kan zich met dat project ook als landgoederengemeente op de kaart zetten. 
 

 D66 vindt dat landgoederen openbaar toegankelijk moeten blijven 

Agrarische bedrijven 

D66 is van mening dat als agrarische bedrijven stoppen, zij de kans moeten krijgen andere functies te ontwikkelen 
om verpaupering tegen te gaan. Wij denken dan aan kleinschalige woonfuncties op het erf of recreatieve 
activiteiten om vooral het Binnenveld aantrekkelijker te maken. 
 

Het omvormen van stoppende agrarische bedrijven naar kleinschalige woon- en recreatieve 
functies kan volgens D66 het Binnenveld aantrekkelijker maken 

 

Het stadionterrein op de Wageningse berg 

D66 blijft kritisch staan tegenover de ontwikkeling van het stadionterrein op de berg. Als het Future Center 
doorgaat, moet het aan de door de raad vastgestelde randvoorwaarden voldoen en moeten er geen gemeentelijke 
kosten en risico’s zijn die de gemeente voor andere ontwikkelingen ook niet op zich neemt. D66 vindt dat de 
initiatiefnemers snel moeten doorpakken. Als het bestemmingsplan en de contracten na de verkiezingen niet rond 
zijn, kiest D66 voor sloop van het stadion en teruggave aan de natuur. 
 

Het stadionterrein op de Wageningse berg moet snel worden ontwikkeld of anders gesloopt 
 

Bomen en groenvoorziening 

De gemeente dient het goede voorbeeld te geven door daar waar mogelijk en zinvol de eigen bomen te laten 
staan. D66 wil kijken of door meer geld voor het groenonderhoud, bomen beter beheerd kunnen worden en ze 
minder gekapt hoeven te worden. Als groepen bomen of bomenrijen ‘op’ zijn, wil D66 een vervangingsplan, zodat 
ze niet allemaal tegelijk gekapt en opnieuw geplant worden, maar telkens een aantal ervan. 
D66 is blij met de aanwijzing van monumentale bomen. D66 wil graag monumentale bomen van particulieren 
beschermen en zorgt dat er een fonds komt om in het onderhoud van de bomen tegemoet te kunnen komen.  
 

D66 wil ervoor zorgen dat er een fonds komt voor onderhoud van monumentale bomen van 
particulieren 

 

Leren over natuur 

Natuur- en milieueducatie vergroot de beleving van en daarmee het respect voor natuur en milieu. D66 is daarom 
voorstander van natuur- en milieueducatie. Het kan echter niet meer volledig door de gemeente betaald worden. 
D66 is van mening dat het Groene Wiel goed werk doet, maar ziet graag een verdere samenwerking of nieuwe 
aanpak met andere partijen die een rol kunnen spelen bij de natuur- en milieueducatie. Wij denken aan 
Staatsbosbeheer, de Agrarische natuurvereniging of wellicht Het Depot. 
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D66 wil meer samenwerking zien bij het aanbod van natuur- en milieueducatie 
 

Arboreta 

D66 is blij dat arboretum de Dreijen nu bij Beeldengalerij Het Depot in goede handen is gekomen. We mogen ons 
gelukkig prijzen dat deze organisatie nu ook de oostelijke vijver weer bij het arboretum trekt. De oorspronkelijke 
omvang van arboretum de Dreijen wordt daarmee vrijwel geheel hersteld. Dat de noordelijke vijver geen 
onderdeel meer uitmaakt van de botanische tuin, neemt D66 voor lief. 
 
Arboretum Belmonte is samen met hotel ‘De Wageningsche berg’ omgeven van het door de gemeente beheerde 
bosgebied op de berg. Bos en arboretum zijn voor bezoekers vrij toegankelijk. D66 wil dat dat zo blijft. D66 weet 
van de financiële zorgen om het arboretum ook in toekomst te kunnen onderhouden en vindt, mits de vrije 
toegankelijkheid gewaarborgd blijft, een bijdrage van de gemeente bespreekbaar. Ook valt te denken aan vormen 
van gezamenlijk beheer, aan de inzet van vrijwilligers, en misschien aan het toestaan van een lichte 
horecavoorziening of aan andere vormen van passend medegebruik. Het groen op de Wageningse berg beschikt 
over hoge natuur- en landschapswaarden en het arboretum is een onderdeel daarvan. Dat moet zo blijven. 
 

D66 wil mogelijkheden scheppen om arboretum Belmonte toegankelijk te houden en te 
blijven onderhouden 

 

Dierenwelzijn  

Op het terrein van dierenwelzijn valt nog veel te verbeteren. D66 vindt dat mensen zorgvuldig met dieren dienen 
om te gaan. Wij zijn blij dat circussen geen wilde dieren meer mogen houden. Op verschillende gemeentelijke 
beleidsterreinen wordt als het aan D66 ligt meer rekening gehouden met dierenwelzijn. 
 
Zo moet de gemeente er voor zichzelf en anderen goed op toezien dat er rekening gehouden wordt met het 
broedseizoen. Zomaar bomen kappen in die periode, moet streng worden bestraft. Daarnaast moeten eigenaren 
van (landbouw)huisdieren de kans krijgen hun dieren goed te verzorgen. Schaduw en een goed onderkomen voor 
de dieren, naast uitloopruimte, is belangrijk, bijvoorbeeld op de Eng. 
 
Het gemeentelijk hondenbeleid moet gericht zijn op behoud van uitlaatveldjes. De uitlaatveldjes zijn namelijk de 
enige plek waar honden los mogen lopen. Honden mogen niet onaangelijnd door de stad. In grote delen van het 
buitengebied is dat ook niet toegestaan en D66 wil daar streng op handhaven, omdat andere dieren en de 
eigenaren van de grond daar last van hebben.  

Milieubeleid: Uitvoeringsgericht en concreet 

D66 gaat in het milieubeleid uit van het principe dat de vervuiler betaalt. Ook vinden wij dat de gemeente het 
goede voorbeeld moet geven.  
D66 wil een uitvoeringsgericht milieubeleid. Teveel tijd wordt besteed aan het opstellen van nota’s over het 
klimaatbeleid. Door tijdig te overleggen en af te stemmen met grootverbruikers van energie en/of 
afvalproducenten, zijn afspraken mogelijk over te leveren prestaties. D66 wil bekijken of het nakomen van die 
afspraken kan worden beloond en het niet-nakomen bestraft.  
Ook het uitwisselen van ideeën en het verbeteren van de samenwerking door marktpartijen om duurzame 
investeringen te promoten, vindt D66 belangrijk.  
 

D66 pleit voor een uitvoeringsgericht milieubeleid: Geen eindeloze plannen, maar concrete 
afspraken en een gemeente die het goede voorbeeld geeft 

  

Riolering 

Eindelijk is er geïnvesteerd in de Wageningse riolen. Het was D66 een doorn in het oog dat Wageningen een grote 
vervuiler van het Binnenveld was als gevolg van de overstort in het Nieuwe Kanaal. Nu Emmapark is aangepakt, 
zijn we er echter nog niet. Wij willen dat lekkende rioleringen aangepakt blijven worden. 
 

De aanpak van lekkende rioleringen is belangrijk voor D66 
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Afval 

Wij vinden dat het afvalbrengstation goed functioneert. Het eventueel invoeren van stortgeld voor inwoners leidt 
tot onevenredige bureaucratische rompslomp en illegaal dumpen. D66 vindt wel dat teveel nog bruikbare 
goederen bij het afval terecht komen, vanwege ondercapaciteit van kringloopwinkels. Wij pleiten daarom voor een 
Wageningse website met behulp waarvan afgedankte gebruiksgoederen gratis van eigenaar kunnen wisselen. Dit 
voorkomt ook dat de afvalcentrale onnodige kilometers maakt voor grof vuil dat intussen al door anderen is 
meegenomen. 
 

D66 wil dat het afvalbrengstation gratis beschikbaar moet blijven voor Wageningers 
 
Steeds meer afvalverwerkers gaan over op automatische sortering van afval bij de afvalcentrale. Het lijkt erop dat 
daarmee veel betere resultaten worden gehaald om recyclingdoelstellingen te halen. D66 vindt dat de Wageningse 
verwerker in een dergelijke installatie moet investeren. Dat is veel gemakkelijker voor burgers, omdat er meer bij 
elkaar gedaan mag worden, en het bespaart bovendien ook veel kosten bij het ophalen van het afval. Tot die tijd 
dienen vooral bij flats betere faciliteiten te komen voor afvalscheiding (bijvoorbeeld gesplitste stortkokers). 
 

D66 ziet graag automatische afvalsortering gerealiseerd worden voor het gemak van de 
burgers en om kosten te besparen 

  

Milieuvriendelijk beleid 

Wageningen heeft gekozen voor ecologische onkruidbestrijding. D66 wil dat handhaven. Ecologische bermen zijn 
een verrijking voor de biodiversiteit in de gemeente. D66 is bereid middelen uit te trekken om de biodiversiteit in 
het groen te vergroten. 
 
D66 wil dat bij evenementen duidelijk gemaakt wordt hoe ze omgaan met de belasting van het milieu (stroom, 
plastic, etc.). De organisaties van de evenementen moeten aantonen hoe ze de milieubelasting tot een minimum 
beperken. 
 

D66 eist dat organisatoren van evenementen aantonen dat de belasting van het milieu tot 
een minimum wordt beperkt 

 

Energie en klimaatbeleid  

Het klimaatbeleid en het extra geld van het rijk hebben Wageningen op de kaart gezet en veel initiatieven en 
investeringen voor klimaat opgeleverd. D66 is van mening dat de markt op enig moment deze aanpak moet 
overnemen en de rol van de overheid kan afnemen. 
 
D66 is voorstander van het afspreken van ambitieuze energieprestatienormen met ontwikkelaars van nieuw te 
ontwikkelen (woon)gebieden. Het is aan hen hoe ze tot die prestatie komen. Bewoners gaan profiteren van de 
afgesproken energieprestatie, door bijvoorbeeld lagere energierekeningen. Hierbij dienen wijken zoveel mogelijk 
klimaatneutraal opgezet te worden. D66 wil flexibele afspraken maken, zodat de eisen die worden gesteld niet al 
achterhaald zijn bij oplevering van de bouw. 
 

D66 wil ambitieuze energieprestatienormen voor nieuw te ontwikkelen (woon)gebieden 
 

Wageningen kan zelf meer energie gaan opwekken en besparen door mee te blijven werken aan de 
biomassacentrale bij de ACV in Ede. Ook initiatieven zoals warmte-koude koppelingen, aardwarmte, beter gebruik 
van hemelwater, warmte-lek scan van huizen en gebouwen in Wageningen, isolatie en aanschaf van 
zonnecollectoren dienen voor subsidie in aanmerking te (blijven) komen.  
 

D66 wil subsidies voor investeringen in duurzame energie behouden 
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Windturbines zijn voor D66 in Wageningen een lastig onderwerp door het kleine buitengebied. D66 wil dat 
Wageningen zich veel meer inzet voor innovatieve energieprojecten op het gebied van wind, zon en water, zoals 
kleinere windturbines die op daken van gebouwen kunnen, maar ook energie uit stroming (Nederrijn) en energie 
uit planten (plant-e). 
 

D66 wil vooral inzetten op innovatieve energieprojecten, zoals kleinere windturbines op hoge 
gebouwen 

 
Met het oog op besparing vinden wij dat alle werken, werkzaamheden en vervangingen door de gemeente 
getoetst moeten worden op duurzaamheid en energiebesparing. Led-verlichting biedt kansen voor de 
gemeentekantoren en de straatlantaarns. 
 
D66 kiest voor snelle transitie naar duurzame energie. Kernenergie en schaliegaswinning zijn wat D66 betreft 
onverstandige maatregelen die echte innovatie vooruitschuiven. D66 kiest voor centrale Warmte-
Koudeopslaginstallaties in plaats van elk gebouw een eigen installatie, omdat de systemen elkaar in de bodem 
negatief beïnvloeden en ze op termijn daardoor niet meer goed functioneren. 
 

D66 kiest voor snelle transitie naar duurzame energie, niet vooruitschuiven 

Duurzame mobiliteit: Wageningen als voorloper 

D66 wil het duurzame imago van Wageningen de komende jaren ook verder ontwikkelen op het vlak van verkeer 
en vervoer. Innovaties als rijden op (groen)gas, elektriciteit en waterstof moeten ondersteund worden. Wij willen 
dat het aantrekkelijker wordt de auto zoveel mogelijk te laten staan. D66 wil ook dat er meer parkeerplaatsen voor 
deelauto’s en elektrische auto’s beschikbaar komen. 
 
De doorgaande fietsverbindingen tussen de wijken en naar het centrum, moeten worden verbeterd en niet 
worden onderbroken. Ook het station Ede-Wageningen moet hooguit een half uurtje fietsen zijn. Fietsen moeten 
droog en veilig bij de haltes en op het station gestald kunnen worden. 
 
OV in Wageningen is belangrijk. D66 wil bekijken of door meer samenwerking tussen bijvoorbeeld zorginstellingen, 
organisaties als Solidez en de Regiotaxi het OV verder geoptimaliseerd kan worden. Dit ook omdat een bezuiniging 
vanuit de provincie in aantocht is. Anderzijds lijkt het verbeteren van het hoogwaardig OV naar Arnhem/Elst 
kansrijk en D66 wil daar voor gaan. Voor veel Wageningers is een rechtstreekse verbinding naar Arnhem 
interessant. 
 

D66 gaat krachtig inzetten op het verduurzamen van mobiliteit en verbeteren van fiets en OV 
verbindingen  
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Cultuur, sport en recreatie 

Kunst & Cultuur 

Bij kunst en cultuur denkt D66 niet alleen aan vrijetijdsbesteding. Kunst en cultuur zijn voor D66 bovenal grote 
inspiratiebronnen en zingevers. Kunst kan stimuleren om buiten de kaders te denken, creatieve oplossingen te 
vinden die buiten de bestaande paden gaan. Belangrijk voor innovatie dus. 
 
Ook prikkelen kunst en cultuur de fantasie en de verbeeldingskracht. En die vermogens zijn essentieel voor 
visievormers, voor beleidsmakers, politici of ondernemers. Zij moeten zich een voorstelling kunnen maken van de 
toekomst, zich een beeld kunnen vormen hoe de wereld van morgen eruit gaat zien. Daarnaast leren we 
bijvoorbeeld van verhalen in boeken, theater, film of opera hoe we ons inleven in de gevoelens van anderen en 
hoe te handelen bij morele dilemma’s. Essentieel voor een vreedzame samenleving. 
 
Cultuur is volgens D66 het verbindende element tussen mensen in een samenleving. Met een verscheidenheid aan 
nationaliteiten en interesses in de stad kunnen kunst en cultuur het bindmiddel zijn dat die verschillende groepen 
bij elkaar brengt. D66 maakt zich zorgen of er – met wellicht nog meer bezuinigingsrondes in het verschiet – nog 
genoeg middelen overblijven om kunst- en cultuurinstellingen vanuit de gemeente te blijven ondersteunen. 
Daarom wil D66 inzetten op het zoveel mogelijk concentreren van de culturele activiteiten op één plek. Culturele 
organisaties moeten ook op zoek naar andere bronnen van inkomsten en daar moet de gemeente ze alle ruimte 
toe geven. 
 

Kunst en cultuur verbindt mensen, stimuleert innovatie en geeft ons verbeeldingskracht om 
de toekomst vorm te geven 

 
D66 wil culturele activiteiten concentreren en ruimte bieden om toekomstbestendig te 

worden 
 

Bblthk, ’t Venster en Junushoff 

In Wageningen zijn er drie culturele instellingen waar de gemeente het overgrote deel van haar cultuurbudget 
voor over heeft. Dat zijn het Junushoff Theater, de bblthk en educatiecentrum ’t Venster.  
Voor deze drie organisaties liggen er volgens D66 kansen als ze zich clusteren in de binnenstad tot een cultureel 
centrum waar mogelijk ook museum de Casteelse Poort onderdeel van uitmaakt. Mogelijke locatie daarvoor zou 
rond het Junusplein en in het voormalig postkantoor kunnen zijn.  
D66 ziet daarbij een aantal mogelijke nevenactiviteiten die aan zo’n cultureel centrum gekoppeld kunnen worden. 
Zo kunnen er bijvoorbeeld multiculturele horeca-activiteiten plaatsvinden waarbij de internationale inwoners van 
Wageningen hun kookkunsten kunnen delen. Of (creatieve) kinderopvang aanbieden voor zowel werknemers in de 
binnenstad als kortdurend voor winkelend publiek. En faciliteiten zoals expositieruimtes, een VVV-punt of een 
overdekte fietsenstalling. Een dergelijk centrum kan een echte publiekstrekker worden in het centrum. 
 

D66 wil culturele en toeristische activiteiten bundelen in een cultureel centrum op een 
centrale locatie in het centrum 

 
Wageningen kan in onze ogen geen volwaardige universiteitsstad zijn zonder schouwburg. D66 wil het Junushoff 
Theater als schouwburg dus graag behouden. De schouwburg heeft een sterke regionale aantrekkingskracht en 
wellicht valt er op den duur dan ook met buurgemeenten zoals de gemeente Ede te praten over cofinanciering. 
Daarnaast kan er volgens D66 nog wel een professionaliseringsslag gemaakt worden. Zo zou er beter ingespeeld 
kunnen worden op wensen van bedrijven voor bijvoorbeeld personeelsuitjes en recepties. 
 

D66 wil het Junushoff Theater behouden in Wageningen en ruimte geven voor bredere 
exploitatie 

 
De bblthk is in Wageningen eigenlijk allang niet meer alleen een plek waar je boeken kunt lenen. Het is een plek in 
de stad die verbindt en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Met de verdergaande ontwikkelingen van e-
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readers, internet en e-boeken krijgen steeds meer bibliotheken het zwaar. Hun bestaansrecht wordt in twijfel 
getrokken. De bblthk in Wageningen heeft daar goed op ingespeeld en haar doelstellingen verbreed, maar wij 
blijven de ontwikkeling volgen. De bblthk heeft nu dan ook een voorbeeldfunctie voor bibliotheken in heel 
Nederland. D66 vindt dat de bblthk een belangrijke meerwaarde biedt voor de stad, mede dankzij deze nieuwe 
insteek. De bblthk als centrum voor informatie en cultuur moet wat ons betreft dan ook blijven. D66 sluit niet uit 
dat er bij de bblthk op de dienstverlening bezuinigd moet worden, of dat de bblthk zelf meer inkomsten moet gaan 
genereren. 
 

D66 is trots op de prestaties van de bblthk maar we vinden wel dat de bblthk in de toekomst 
meer op eigen benen moet gaan staan 

 
’t Venster biedt met name inwoners van de gemeente Wageningen en Renkum de mogelijkheid hun kunstzinnige 
vaardigheden te vergoten onder professionele begeleiding. Een manier waarop mensen zich kunnen uiten én een 
kweekvijver voor kunstzinnig talent. De organisatie van ’t Venster kan volgens D66 echter wel professioneler en 
kosteneffectiever worden, door meer uit te gaan van de wensen van de gebruikers, samen te werken met de 
andere instellingen en de huisvestingslasten terug te brengen. D66 is van mening dat zo een stevige basis voor een 
toekomstbestendig Venster ontstaat. 
 

’t Venster moet volgens D66 professioneler en kosteneffectiever worden gemanaged en 
inzetten op samenwerking met andere instellingen  

 

Cultuurhistorie 

Wageningers zijn trots op hun cultuurhistorie. Dat bleek uit de grote belangstelling voor het boek ‘Geschiedenis 
van Wageningen’ dat ter ere van 750 jaar stadsrechten in 2013 werd uitgegeven. 
Er is al veel gedaan om deze cultuurhistorie zichtbaarder te maken. Zo zijn er in de Hoogstraat al een aantal 
historische gevels hersteld, maar dat mogen er wat D66 betreft best meer worden.  
 
Benutten en hergebruiken van gemeentelijke monumenten verdient meer aandacht, om ze waar nodig te 
behouden. De gemeente kan daarin zelf het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld het theekoepeltje aan het 
Wallenpad te herstellen, zodat deze bijvoorbeeld beschikbaar kan komen als trouwlocatie. 
 
D66 wil dat er nieuw cultuurhistorisch beleid komt met prikkels om in cultuurhistorie te investeren. Ook om 
duidelijk te maken welke panden de status van monument nog moeten krijgen. In elk geval horen de kwaliteiten 
van de Delftse School (marktplein, entree Hoogstraat) wat ons betreft te worden vastgelegd, behouden en zo 
nodig hersteld. Behoud van gebouwen en structuren kan economische winst opleveren. De eigenaren van 
monumenten kunnen hiervoor wat D66 betreft op financiële tegemoetkoming rekenen. 
 
Ook de plannen voor het open maken van de stadsgracht ondersteunt D66 van harte. Deze plannen zijn niet alleen 
mooi, maar ook essentieel voor de aantrekkelijkheid van het winkelgebied en een levendig centrum. Het gaat 
daarbij in onze ogen niet alleen om de stadsgracht, maar ook om het terugkeren van het vestingkarakter van de 
binnenstad. D66 wil daar een samenhangend geheel van maken, waarin de stadsgracht weer zichtbaar wordt en 
waarin ook recreatie op de stadsgracht mogelijk gemaakt wordt. 
 

Wij zijn trots op onze cultuurhistorie. D66 wil daarom nieuw beleid rondom cultuurhistorie 
om gemeentelijke monumenten te herstellen en behouden 

 
D66 ziet een open stadsgracht als belangrijk onderdeel van het terugkeren van het 

vestingkarakter van de binnenstad 

Meer mogelijk maken 

D66 wil kunst en creativiteit in de stad stimuleren en ruimte creëren voor allerlei (nieuwe) activiteiten. Zo willen 
we een gemeentelijke organisatie die meedenkt met mensen met een goed idee in plaats van een gemeente die 
vooral problemen ziet. Dit vergt een cultuuromslag binnen de gemeentelijke organisatie.  
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D66 daagt de gemeentelijke organisatie uit actiever mee te denken met creatieve burgers 
met nieuwe ideeën 

 

Sport 

Sport is meer dan vrijetijdsbesteding, het leidt ook tot participatie en leert om samen te werken. Bovendien 
bevordert het de gezondheid, wat interessant is in het kader van preventie en het beperken van de uitgaven voor 
zorg die naar de gemeenten toe komen. Uiteraard zijn mensen vrij zelf te kiezen hoe ze hun vrije tijd besteden, 
maar D66 wil mensen wel verleiden meer te bewegen. Dat begint al bij het stimuleren van gebruik van de fiets en 
de realisatie van openbare voorzieningen om bijvoorbeeld te kunnen hardlopen. 
 
D66 vindt het alleen wel raar dat de gemeenschap voor de ene sport relatief meer bijdraagt dan voor de andere. 
Zo worden er door de gemeente kosten gemaakt voor de aanleg en het onderhoud van sportvelden, maar worden 
sportscholen helemaal niet gesubsidieerd. D66 wil daarin één lijn trekken, waardoor de werkelijke kosten voor het 
beoefenen van een sport inzichtelijk worden voor de gebruiker. Dit hoeft niet automatisch te leiden tot hogere 
kosten voor lidmaatschap, doordat sportclubs daar uiteindelijk zelf een afweging in maken. 
 

Sportfaciliteiten 

In Wageningen is het de gewoonte dat de gemeente sportvelden aanlegt of een sporthal of zwembad bouwt. 
Alleen voor een sportschool of tennisbanen geldt dit dan weer niet. Sporten zoals tennis, judo en taekwondo staan 
helemaal op eigen benen, terwijl voetbal, rugby, honkbal en korfbal voor de huur van de velden maar 4,4 tot 16% 
van de kostprijs betalen. D66 vindt dat de gemeente niet met twee maten mag meten en ziet het liefst dat 
sportclubs zelf in staat zijn hun faciliteiten te realiseren en te onderhouden. De gemeente kan voor de realisatie 
van nieuwe sportfaciliteiten een fonds creëren waar vanuit de financiering voor sportverenigingen wordt geregeld. 
D66 Wageningen wil graag leren van andere gemeenten waar dergelijke fondsen al bestaan. Afgelopen periode is 
het onderhoud en beheer van de binnenlocaties al overgedragen aan de verenigingen. Zij kunnen daarvoor 
vrijwilligers inzetten, waardoor de kosten laag gehouden worden. Wat D66 betreft gaat dit ook gelden voor de 
buitenlocaties zoals sportvelden. 
 

D66 wil gemeentelijke bijdrages aan sportvoorzieningen eerlijker verdelen door het oprichten 
van een sportfonds 

 
De sportclubs worden hierdoor minder afhankelijk van de gemeente en komen wat D66 betreft meer in hun eigen 
kracht te staan. Ze krijgen meer zeggenschap over hun eigen faciliteiten en de manier waarop ze die beheren. 
 
Tot voor kort was er te weinig aandacht voor sporters in de openbare ruimte. D66 is blij dat het nieuwe 
sportbeleid uit 2012 meer aandacht geeft aan het toegankelijk en uitdagend houden van de openbare ruimte voor 
de vrije sporter. 

Stimuleren 

De gemeente Wageningen subsidieert zogenaamde combinatiefunctionarissen die zich richten op bepaalde 
aandachtsgroepen. Door samen te werken met sportverenigingen, scholen en welzijnsorganisaties proberen deze 
functionarissen meer mensen uit deze groepen aan het sporten te krijgen. Zo wordt subsidiegeld gericht ingezet 
om sporten te stimuleren. Daarnaast worden via het minimabeleid lidmaatschap van sportclubs deels vergoed 
voor de minima.  
 

D66 wil sporten gericht stimuleren voor bepaalde aandachtsgroepen 
 

Zwembad 

Het zwembad De Bongerd kost de gemeente jaarlijks veel geld. Hierop is in de afgelopen periode dan ook 18 % 
taakstellend bezuinigd, maar het blijft een flinke kostenpost. D66 vindt echter wel dat we een zwembad voor 
Wageningen dienen te behouden. Een universiteitstad zonder zwembad kan in onze ogen niet. 
 

D66 wil het zwembad De Bongerd behouden voor de stad 
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Nieuwe voorzieningen 

Wij vinden dat de gemeenteraad met betrekking tot de golfbaan van tevoren de kaders had moeten kunnen 
vaststellen, zodat de openbare toegankelijkheid en inpassing in het landschap goed geborgd kan worden. Golf is 
een prima sport is om bijvoorbeeld ouderen aan het sporten te krijgen of te houden. D66 is tegenstander van 
garantstellingen voor sportinvesteringen zoals de aanleg van een golfbaan als het gemeentelijk beleid dit niet 
toestaat. 
 
D66 is van mening dat de korfbalvereniging naar één nieuwe locatie toe moet kunnen, waarbij de gemeente voor 
de kosten opdraait waar ze toe verplicht is en niet meer. 
 

D66 is terughoudend met financiering en garanties voor nieuwe sportvoorzieningen 
 

Evenementen, Uitgaan en Toerisme 

Evenementen 

Het grootste en belangrijkste evenement in Wageningen is uiteraard het bevrijdingsfestival. D66 wil dat 
Wageningen als ‘stad der bevrijding’ ruimte blijft bieden aan dit fantastische feest. Er moet echter wel op worden 
toegezien dat de kosten voor de gemeenschap niet uit de hand lopen. Daarnaast zijn er nog talloze andere 
evenementen door het jaar heen. Wageningen bruist van de evenementen en dat willen we graag zo houden en 
als het kan zelfs uitbreiden.  
 
Wageningen is ook een zeer internationale stad. Met meer dan 150 verschillende nationaliteiten mag Wageningen 
zich als het aan D66 ligt nog meer profileren als multiculturele stad. Zo zou bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerend 
multicultureel festival in Wageningen niet misstaan. 
 

D66 wil graag een jaarlijks terugkerend multicultureel festival om onze diversiteit te vieren 
 

Op 9 maart 2018 bestaat Wageningen UR 100 jaar. D66 is van mening dat gemeente en universiteit samen kunnen 
werken om er een mooi eeuwfeest van te maken. 
 

D66 ziet graag in 2018 een mooi eeuwfeest voor de Wageningen UR 
  

Uitgaan 

Overlast van uitgaanspubliek is natuurlijk heel vervelend. Alleen is dat volgens D66 in een studentenstad met een 
levendig uitgaansleven niet helemaal te voorkomen. Als het aan D66 ligt worden de horecatijden vrijgegeven en de 
terrastijden verruimd. In onze optiek levert het juist minder overlast op als kroegtijgers verspreid over de tijd de 
cafés verlaten in plaats van allemaal tegelijk op het moment dat de kroegen moeten sluiten. 
 

D66 wil de horecatijden vrijgeven en de terrastijden verruimen 
 

Toerisme 

Wageningen stad der bevrijding trekt ook veel bevrijdingstoeristen.  Museum de Casteelse Poort en Hotel de 
Wereld spelen daarin een belangrijke rol. Beide zijn ook onderdeel van de Liberation Route van de provincie. D66 
heeft de afgelopen periode een bijeenkomst gehouden over toerisme in Wageningen waar veel mensen op 
afkwamen. Een aantal van de aanbevelingen die daaruit volgden, zijn gerealiseerd, maar er is nog veel meer 
mogelijk. De bewegwijzering voor toeristen moet bijvoorbeeld wat D66 betreft echt beter. 
 
Ook toerisme over water verdient meer aandacht; nu varen toeristen nog Wageningen langs over de Rijn, zonder 
de stad te bezoeken, omdat een goede aanlegmogelijkheid bij het centrum ontbreekt. 
 

D66 wil de toeristische aantrekkelijkheid van Wageningen verder verbeteren 
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Hoewel het natuurlijk fantastisch zou zijn voor toeristen als de industriële haven en de jachthaven van plek zouden 
ruilen, moet de gemeente wel reëel blijven. Voor dergelijke grote projecten heeft gemeente Wageningen op korte 
termijn geen geld. Wel blijft het wat D66 betreft een streven de haven op den duur te verplaatsen. Ondertussen 
kan wel worden gedacht aan een recreatieve aanlegsteiger in de industriële haven, dicht bij het centrum. 
 

In de industriële haven, dicht bij het centrum, ziet D66 graag een aanlegsteiger voor 
recreanten en toeristen ontstaan 
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Verkeer en vervoer 
Op welke manier inwoners of bezoekers van Wageningen zich verplaatsen is in de ogen van D66 een geheel eigen 
keuze Dit kan te voet, per auto, met het openbaar vervoer of met de fiets.  
Een goede verkeersstructuur is van essentieel belang voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van 
Wageningen. D66 streeft naar een verkeersstructuur die past bij de ambities van onze stad op het vlak van 
economie en werkgelegenheid, en een structuur die zo min mogelijk negatieve effecten heeft op aspecten als 
milieu, leefbaarheid en duurzaamheid. Ontwikkeling van woonwijken en bedrijventerreinen mag alleen 
plaatsvinden als onderzocht is of en welke verkeersmaatregelen nodig zijn. 
 
Voor kleine en grote infrastructurele projecten is er niet veel geld beschikbaar. Er moeten keuzes worden gemaakt 
in de projecten die belangrijk zijn voor Wageningen. Tevens moet actief samenwerking met de provincie worden 
gezocht voor grote projecten. Hier is de volgorde van uitvoer van belang. De gevolgen moeten duidelijk zijn voor 
toekomstige projecten, evenzo de invloeden op andere verkeersmaatregelen. Op het gebied van verkeer vinden 
veel ontwikkelingen plaats op het vlak van aandrijvingtechnologieën, geluidsproductie, vehikelgrootte en mate van 
autogebruik. Wageningen moet hier actief op inspelen en voorzieningen treffen. Zoals dat op dit moment al plaats 
vindt met de geplaatste oplaadpunten voor elektrische auto’s. 
 

De gemeente moet actief inspelen op ontwikkelingen op verkeersgebied door voorzieningen 
zoals oplaadpunten voor elektrische auto’s te creëren 

  

Centrum  

Een aantrekkelijke winkelstad biedt een gevarieerd winkelgebied, gezellige terrassen en uitstekende 
bereikbaarheid voor personen en goederen. D66 vindt dat er ruimte moet worden geboden voor fiets, voetganger, 
OV en groenvoorzieningen. Met daarbij passend aanbod van parkeren van fiets en auto.  
De gemeente moet in gesprek blijven met bewoners en bedrijven over oplossingsmogelijkheden rondom parkeren, 
wonen, winkelen en andere zaken. Er is duidelijke communicatie nodig tussen bewoners/ondernemers en 
gemeente om onvrede tegen te gaan en besluiten duidelijk te krijgen.  
Zwaar vrachtverkeer moet zoveel mogelijk buiten het centrum gehouden worden. Het is geen doorgaande route 
voor verkeer. De straten in het centrum dienen zo ingericht te worden dat ze prettig zijn voor fietsers en 
voetgangers en incidenteel voor bevoorrading gebruikt kunnen worden. Veranderingen kunnen plaatsvinden bij 
aanpassing van riolering en herinrichting. 
 
Voor de zichtbaarheid van de historie van de binnenstad moeten oude historische waarden hersteld en zichtbaar 
gemaakt worden. Oude straatnaamborden en klinkerwegen zoals in het Emmapark dienen in heel de stad terug te 
komen. Zo krijgen de straten weer de uitstraling van een binnenstadstraat: brede trottoirs, smallere rijweg en 
klinkers in plaats van asfalt. Bij herinrichting moet ook rekening gehouden worden met de toegankelijkheid voor 
rollators en scootmobielen. Zo min mogelijk drempels en oneffenheden in voetpaden dus. In de Hoogstraat kan 
verbetering van de blindengeleidestroken en het plaatsen van bankjes wat D66 betreft worden verkend. 
 

D66 wil de binnenstad een betere uitstraling geven en tegelijkertijd toegankelijker maken 
voor minder validen 

 
Voor de lange termijn is het een idee om het Noorderplantsoen, links van de Junushof, weer te laten vergroenen 
en de parkeerplaatsen ergens anders in te richten door bijvoorbeeld extra parkeerplaatsen aan de rand van de 
binnenstad. Zodoende komt er meer zicht op de singel. Op lange termijn wil D66 het Plantsoen versmallen en de 
stoepen daar verbreden en bij herinrichting bijvoorbeeld ook eenrichtingsverkeer instellen. Met de aanpak van het 
Plantsoen wil D66 ook de Gerdesstraat – Stationstraat aanpakken.  
 
D66 wil binnen de grachten zo min mogelijk parkeermogelijkheden, maar direct daarbuiten extra parkeerplaatsen 
creëren, waardoor het Noorderplatsoen kan terugkeren en het zicht op de singel wordt hersteld. Belangrijk voor 
de binnenstad is een parkeerroute in te stellen en geen parkeerplaatsen verwijderen voordat andere zijn 
gebouwd. Rekening moet worden gehouden met minder validen. Voor hen moeten er parkeerplaatsen dichtbij het 
centrum beschikbaar zijn.  
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D66 wil binnen de grachten zo min mogelijk parkeermogelijkheden, maar wel extra 
parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad 

 

Fiets 

D66 wil van Wageningen een echte fietsstad maken. Daarvoor moeten alle mogelijkheden om op een 
comfortabele manier te fietsen in en naar de stad worden benut. Goede stallingmogelijkheden, comfortabele 
routes van vooral asfaltpaden en veilige aansluitende verbindingen maken volgens D66 dat Wageningen beter 
begaanbaar wordt met de fiets. Kleurig asfalt met duidelijke bewegwijzering voor de route van Wageningen 
Centrum – Campus – station Ede-Wageningen en naar de stations van Arnhem en Rhenen. Duidelijke en 
verbeterde bewegwijzering voor de belangrijkste routes zorgen voor meer comfort. Voor deze verbeteringen dient 
de Fietsersbond actief betrokken te worden. 
 
D66 wil speciale aandacht voor de bereikbaarheid van het Centrum en de Campus. Het centrum moet volgens ons 
binnen 10 minuten te bereiken zijn vanuit alle wijken in de stad. Station Ede-Wageningen moet hooguit een half 
uurtje fietsen zijn. Dit kan nog sneller met de electrische fiets; oplaadpunten bij fietsenstallingen zouden standaard 
moeten worden. Dat bereiken we door zoveel mogelijk snelle en veilige fietsroutes te ontwikkelen met zo min 
mogelijk verkeerslichten of andere obstakels. Ook sommige huidige routes zijn veel te vaak onlogisch. Als 
voorbeeld: sommige tweerichtingsfietspaden kennen een abrupt einde. 
 

D66 wil samen met de Fietsersbond comfortabele fietshoofdroutes bewerkstelligen 
 
In het centrum is het van belang om te kijken waar de meeste fietsen staan geparkeerd om daar dan goede 
parkeerfaciliteiten voor fietsen aan te leggen. D66 ziet de grote elektronische fietsklemmen van Lock’n’go liever 
verdwijnen. Bij aanleg moet rekening worden gehouden met de bezoekers van de stad Van belang is dat stoep en 
winkelstraat vrij dienen te blijven. Niet alleen in het centrum dienen extra stallingsmogelijkheden te komen, maar 
ook rondom de bushaltes. 
D66 vindt dat veel fietsen horen in het straatbeeld van het centrum, mits niet hinderlijk, Wageningen blijft toch 
een studentenstad. Verbetering van de veiligheid voor fietsers in het centrum zou een vermindering van auto’s op 
het Plantsoen en de aanpak van het kruispunt Gerdestraat – Plantsoen en Stationsstraat kunnen zijn.   
 
Het drukke fietsverkeer naar de Campus vergt een ongelijkvloerse kruising met de Nijenoord Allee op de punten 
Dijkgraaf en Bornsesteeg.  Er zou met name gekeken moeten worden naar de onveilige situaties die de route die 
studenten naar de campus nemen via de Tarthorst oplevert. De route via de Dijkgraaf dient aantrekkelijker 
gemaakt te worden zodat de Tarthorst wordt gemeden. Een fietsfile moeten we zeker niet willen. Bij de Haarweg 
en Marijkeweg dient de veiligheid van fietsers op de rijbaan sterkt verbeterd te worden.  
 

Ongelijkvloerse kruisingen met de Nijenoord Allee moeten de fietsfiles en overlast in de 
Tarthorst tegengaan 

 

Openbaar vervoer 

Een goed netwerk van openbaar vervoer is voor onze stad van groot belang. De verbinding met station Ede-
Wageningen is verbeterd met de komst van de Valleilijn. Ook ten opzichte van andere steden is Wageningen met 
het openbaar vervoer goed bereikbaar. Helaas realiseren we ons dat door bezuinigingen op het Openbaar Vervoer 
de frequentie minder kan worden. D66 blijft zich inzetten voor goed kwalitatief OV in Wageningen en vindt dat de 
gemeente hier een proactieve rol in heeft. Op dit moment wordt samen met Ede, Arnhem en Nijmegen 
onderzocht of station Ede-Wageningen aangesloten kan worden op het nachtnet van de NS. D66 wil dat de 
Valleilijn op deze mogelijke nachttrein wordt aangesloten.  
 

D66 wil dat Wageningen via de Valleilijn en station Ede-Wageningen op het landelijk OV 
nachtnet wordt aangesloten 

 
Door het besluit van de provincie om de Valleilijn naar de Campus te verplaatsen moeten veel mensen uit de 
Roghorst/Tarthorst verder lopen. D66 blijft van mening dat er een bus moet blijven rijden over de Nijenoord Allee 
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om de wijken Roghorst en Tarthorst op bepaalde momenten te bedienen. De bushalteplaats op de Campus wordt 
verlevendigd door toevoeging van kleinschalige winkels en huisvesting van studenten. 

Auto 

D66 wil dat de bereikbaarheid per auto vanuit Ede en de A12 verbeterd wordt. De flessenhals bij de Mansholtlaan 
dient te verdwijnen. Hiervoor moet de weg tot aan de Nijenoord Allee verbreed worden naar 2x2 rijstroken. Waar 
de Valleilijn bij het kruispunt nu zonder stoplicht afslaat kan dit de afslag worden voor autoverkeer naar de 
Nijenoord Allee. Intelligente stoplichten, een groene golf en ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers laten het 
verkeer nog beter doorstromen. Dit alles zal ook de doorstroming op de Mansholtlaan ten goede komen.  
De Nijenoord Allee wordt de komende jaren verbreed tot aan de Rooseveltweg omdat de vaste busbaan verdwijnt 
op dit baanvak. De bus zal wat D66 betreft wel een route over de Nijenoord Allee blijven houden, naast een route 
over de campus. D66 ziet met deze opwaardering van de Nijenoord Allee geen noodzaak voor een rondweg (of 
randweg) in Wageningen. Financieel is die al niet haalbaar, maar nog belangrijker: Uit verkeersmodellen op dit 
moment blijkt dat een rondweg ook niet nodig is. 
 

D66 wil de bereikbaarheid van Wageningen vanuit Ede en de A12 verbeteren door verbreding 
van de Mansholtlaan en betere doorstroming van de Nijenoord Allee 

 
Wat D66 betreft dient er niet op onderhoud van wegen bezuinigd te worden. Slecht onderhoud zal later namelijk 
grotere investeringen vergen.  
 
In samenwerking met de provincie moet sterk worden ontmoedigd dat verkeer via Wageningen van de A12 naar 
de A50 en vice versa gaat. Een verdere verbetering van de doorstroming van de snelwegen zal sluipverkeer al 
tegen gaan. Wanneer dit onvoldoende helpt zal een knip in de Diedenweg voor vrachtverkeer overwogen moeten 
worden. Het is nu al te merken dat verbetering van de snelwegen effect heeft op het sluipverkeer. Zo gaan er 
bijvoorbeeld al minder auto’s via de pont. 
 
De inwoners van Wageningen hebben een lager autobezit dan gemiddeld in Nederland. De trend onder jongeren is 
eveneens een afnemend autobezit; een trend die mede zorgt voor minder autosluipverkeer en filevorming. 
 
D66 wil dat er in Wageningen officiële liftplaatsen met uitwijkplaats en bebording aangelegd worden in de richting 
van de A12 en de A50. Onzekerheid wat betreft OV (voor studenten) kan liften namelijk populairder maken.  
 

D66 verwacht een toename van het aantal lifters en wil daar in Wageningen in faciliteren 
 
Bij de haven zou een aantal camperplaatsen gerealiseerd kunnen worden in samenwerking met de jachthaven. 

Parkeren 

D66 ziet niets in door de gemeente betaalde parkeergarages. Initiatieven vanuit ondernemers en investeerders om 
een parkeergarage te ontwikkelen moeten mogelijk zijn. Om onnodig rondrijden van auto’s te voorkomen dienen 
lege parkeerplaatsen aangegeven te worden met verbeterde bewegwijzering. Duidelijk aangeven van gratis 
langparkeerplaatsen en betaalde kortparkeerplaatsen helpen de juiste plek te vinden.  
 
Achteraf betaald parkeren moet blijven, het is service waar een iets hoger tarief tegenover mag staan, het liefst 
met innovatieve manier van betalen. Verdere sterke tariefsverhoging is volgens D66 niet gewenst. Inkomsten 
vanuit de parkeergelden dienen gebruikt te worden voor onderhoud en verbeterde bereikbaarheid. D66 is van 
mening dat er geen parkeerplaatsen mogen worden verwijderd voordat er op een zelfde soort locatie nieuwe of 
vervangende zijn gekomen. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de stad moet minimaal worden voldaan aan 
de landelijk vastgestelde parkeernormen.  
 
In de wijken kan het aantal parkeerplaatsen bij herinrichting worden vergroot door slimmer en efficiënter in te 
delen. Schuin of haaks parkeren met voldoende groen kan het aanzien en de leefbaarheid van de wijk vergroten. 
Vergunningparkeren wordt in een wijk pas ingevoerd wanneer uit enquêtering van de wijk blijkt dat daar behoefte 
aan is. Mocht de parkeeroverlast slechts in een beperkt deel van de wijk ernstig zijn, dan kan bekeken worden naar 
het invoeren ervan in dit deel van de wijk. 
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D66 wil parkeervoorzieningen verbeteren door betere bewegwijzering, achteraf betalen en 
slimmere indeling 

 

Veilig verkeer 

Door te investeren in ongelijkvloerse kruisingen op de Nijenoord Allee wordt de verkeersveiligheid voor fietsers 
(en voetgangers) aanzienlijk verbeterd.  
 
D66 constateert dat er nog teveel wegen zijn waar harder gereden wordt dan is toegestaan. Vooral op een aantal 
30km/u straten, zoals de Niemeijerstraat, de Geertjesweg en de Dolderstraat kan veel te hard worden gereden 
omdat ze feitelijk nog als 50km/u straat zijn ingericht.  
Op de wegen in het Binnenveld en op de Eng is 60km/u meer dan voldoende. Deze wegen dienen zoveel mogelijk 
afgesloten te worden en alleen toegankelijk te zijn voor bestemmingsverkeer.  
Wegen in Wageningen moeten worden ingericht volgens het Duurzaam Veilig principe. Helaas moeten we wel 
stellen dat voor veel 30km/u projecten nog niet voldoende middelen beschikbaar zijn. 
 

D66 wil als er voldoende middelen voor beschikbaar komen vanwege de veiligheid straten zo 
inrichten dat auto’s zich automatisch houden aan de snelheidsbeperkingen 

 
In de binnenstad willen we op de langere termijn het plantsoen afsluiten of eenrichtingsverkeer maken ter 
vermindering van de drukte en verbetering van de veiligheid. Ook het kruispunt Plantsoen – Stationsstraat ziet D66 
graag aangepakt worden. Verder moet de binnenstad goed toegankelijk zijn voor rolstoel-, scootmobiel- en 
rollatorgebruikers.  
 
Voor internationale studenten moet in samenwerking met de universiteit blijvend actief uitleg worden gegeven 
over de Nederlandse verkeersregels. 

Toekomstig vervoer: Duurzaamheid 

D66 wil het duurzame imago van Wageningen de komende jaren ook verder ontwikkelen op het vlak van verkeer 
en vervoer. De toekomst lijkt op vermindering van auto’s en toename van rijden op elektriciteit. Innovaties als 
rijden op groengas, elektriciteit en waterstof moeten ondersteund worden. Wij willen dat het aantrekkelijker 
wordt de auto zoveel mogelijk te laten staan. Wageningen heeft al een goede stap gezet door plaatsing van 
elektrische oplaadpunten en een aantal punten met deelauto’s, en die wil D66 in de toekomst verder uitbreiden.  
Ook het elektrisch rijden met de fiets of scooter kan verder worden bevorderd, bijvoorbeeld door meer 
oplaadpunten in stallingen.  
 

D66 wil uitbreiding van het aantal laadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scooters 
 
De gemeente Wageningen dient bij vervanging, de straatverlichting en stoplichten te voorzien van energiezuinige 
LED lampen.  
 
D66 zal met grote interesse toekomstige vervoersontwikkelingen blijven volgen. 
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Veiligheid 
Veiligheid en criminaliteitsbestrijding zijn voor D66 erg belangrijk. Zonder een veilige omgeving kan een mens zich 
niet vrij ontwikkelen. Veiligheid moet in dienst staan van de burgers zonder de vrijheid van verantwoordelijke 
burgers aan te tasten. Bij het invoeren van nieuwe veiligheidsmaatregelen moet daarom wat D66 betreft een zeer 
goede onderbouwing aanwezig zijn, ook om de privacy te waarborgen. 
Soms worden tijdelijke veiligheidsmaatregelen genomen door de burgemeester. De burgemeester moet jaarlijks 
met een verantwoording aan de raad komen welke veiligheidsmaatregelen voor welke gelegenheid zijn genomen, 
en waarom. 
 

Veiligheid is voor D66 een voorwaarde voor de vrije ontwikkeling van mensen. Tegelijkertijd 
waakt D66 ervoor dat veiligheidsmaatregelen de vrijheid van mensen niet teveel inperken 

  

Veiligheid op straat 

Straten zijn er voor iedereen en moeten voor iedereen dus veilig zijn. Een duidelijk handhavingsbeleid van de 
politie en een goede inrichting en verlichting van de openbare ruimte leveren een bijdrage aan (de beleving van) 
deze veiligheid.  
 
D66 wil dat de gemeenteraad kan meebeslissen over de prioriteiten van de lokale politie-inzet en handhaving van 
de Algemene Plaatselijke Verordening en andere besluiten.  
De politie moet doorgaan met terugmelden hoe ze zijn omgegaan met meldingen door burgers. Bij de aanpak van 
een situatie moeten ze bovendien rekening houden met de specifieke samenstelling van Wageningen als 
studentenstad.  
 

D66 wil dat de gemeenteraad invloed heeft op de handhaving van plaatselijke besluiten door 
de politie, ook vanwege de specifieke samenstelling van Wageningen als studentenstad 

 

Veilige scholen  

Een veilige, goed onderhouden en schone school draagt bij aan een plezierige leeromgeving. Hoewel scholen 
primair zelf verantwoordelijk zijn voor de sociale veiligheid op school, is D66 van mening dat de gemeente het 
veiligheidsbeleid van scholen goed kan ondersteunen. Een goed voorbeeld hiervan is het convenant: 'De veilige 
school' zoals dat tussen o.a. de gemeente en het Pantarijn is afgesloten.  
 
D66 wil nadrukkelijk niet dat veiligheid op scholen afgedwongen wordt door middelen als detectiepoorten, 
camera's of toegangspasjes. Dit past niet in ons beeld van een normale, veilige school. 
 
Vrijheid en eigenzinnigheid beginnen al op jonge leeftijd. Pesten moet wat D66 betreft vanaf de basisschool actief 
tegengegaan worden. Dat hoort ook bij de aanpak van veilige scholen. 
 

Een veilige schoolomgeving is voor D66 van groot belang voor de ontplooiing van kinderen 
 

Veiligheid en privacy 

Veiligheid en privacy staan dikwijls op gespannen voet met elkaar. Veiligheid mag volgens D66 niet ten koste gaan 
van de vrijheid van verantwoordelijke burgers. Het is bovendien vaak nog maar de vraag of uiteindelijk de 
veiligheid wel gediend is met overheidsmaatregelen die de vrijheid en privacy van burgers inperken. Camera’s in 
de openbare ruimte zijn in Wageningen ongewenst en onnodig. 
 

D66 is vanwege de privacy van burgers tegen plaatsing van camera’s in de openbare ruimte 
in Wageningen 
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Veiligheid in de buurt 

Voorkomen is beter dan genezen. D66 wil doorgaan met beleid dat criminaliteit voorkomt. Actief beleid tegen 
schoolverzuim bewijst zich in Wageningen als effectief en D66 wil dat zo houden. In de buurten moet wat D66 
betreft gewerkt worden aan weten wie de buren zijn. Dat kan door allerlei buurtactiviteiten door de buurt te laten 
organiseren, maar ook door gezamenlijk vuil op te ruimen of groenonderhoud te doen. Eventuele problemen in 
een buurt tussen mensen kunnen dan snel worden opgepakt door buurtbemiddeling, waardoor erger wordt 
voorkomen. 
 

D66 zet in op preventie van buurtproblemen door gezamenlijke activiteiten waardoor 
buurtbewoners elkaar beter leren kennen 

 

Coffeeshops 

D66 wil af van de discriminerende regelgeving voor klanten van coffeeshops. Inwoners van Wageningen met een 
niet-Nederlandse nationaliteit worden gediscrimineerd, omdat zij elk half jaar een uittreksel van de gemeente 
moeten halen om een joint te kunnen kopen, terwijl dat voor Nederlanders niet hoeft. Een controle op 
nationaliteit in een coffeeshop is wat D66 betreft niet nodig.  
 
Teelt en handel in wiet kan worden gelegaliseerd, zodat ‘de achterkant’ van de coffeeshop ook goed geregeld is. 
Om illegale wietplantages te ontmoedigen, vindt D66 dat de gemeente eventueel ook zelf wiet kan gaan telen. 
 

D66 wil de toevoer van wiet aan coffeeshops legaliseren, eventueel door eigen teelt door de 
gemeente 

 

Brandveiligheid 

De brandveiligheid moet voldoen aan de landelijke regels en niet minder. D66 wil ongelijkheid met betrekking tot 
brandveiligheid tussen studentenhuizen van particulieren en woonverenigingen tegengaan. 
 

Brandveiligheid is voor D66 niet onderhandelbaar 
 

Vorming landelijke politie, relatie met veiligheidsregio’s 

De vorming van één landelijk politieapparaat is een feit. Daarbij wordt echter de huidige structuur van de 
Regionale Veiligheidsregio’s - die juist zijn ingesteld om de tot dan toe stroef samenwerkende hulporganisaties 
beter en effectiever te laten samenwerken - weer doorbroken, met alle risico’s van dien.  
Een ander reëel gevaar is dat de lokale invloed op de politie minder wordt. D66 wil dan ook dat de gemeente geen 
last krijgt van de nieuwe indeling en dat de samenwerking tussen de hulpdiensten bij crises en grote ongevallen in 
de gemeente minstens zo goed blijft functioneren. 
 

D66 zet zich ervoor in dat de gemeenten, de nieuwe landelijke politie en andere 
hulporganisaties goed blijven samenwerken 
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Waar voor uw belastinggeld 
De afgelopen jaren zijn voor de gemeente op financieel gebied lastig geweest. De gemeente heeft door kortingen 
uit Den Haag gedwongen vele, soms pijnlijke beslissingen moeten nemen. De verwachting is dat de noodzaak tot 
bezuinigen ook de komende jaren aanwezig zal blijven, maar wel geleidelijk zal afnemen.  
De jaarlijkse begroting van de gemeente Wageningen is de afgelopen raadsperiode met 10% gekrompen tot 
ongeveer 72 miljoen euro (was 80 miljoen), de investeringen niet meegeteld.  
 

De afgelopen jaren is de begroting van Wageningen door kortingen uit Den Haag met 10% 
gekrompen 

 
De afgelopen jaren is de financiële positie (spaargeld) van de gemeente verbeterd. D66 vindt dat spaargeld als het 
wordt uitgegeven, ingezet moet worden om te investeren in de Wageningse economie. Bijvoorbeeld door 
verbetering in wegen of het vernieuwen van het groen, om de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten. Hoe 
beter de economie draait, hoe beter we voorzieningen in stand kunnen houden door hogere inkomsten en 
bestedingen. 
D66 vindt dat spaargeld van de gemeente niet mag worden ingezet om (eenmalige) tekorten op de begroting op te 
vangen. 
 

Door strak begrotingsbeleid is de financiële positie van de gemeente verbeterd en kan en 
wordt spaargeld ingezet om te investeren in de lokale economie 

 
De omvang van de begroting van de gemeente zal de komende jaren weer toenemen, doordat we extra geld uit 
Den Haag krijgen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Algemene Wet Bijzonder Zorgkosten, de 
arbeidsparticipatie (werkvoorziening) en de jeugdzorg. Dat lijkt leuk, maar er wordt tegelijkertijd gekort op deze 
budgetten voordat ze naar de gemeentes toekomen; oftewel, er moeten meer taken worden uitgevoerd met 
minder geld. Er moet dus opnieuw gekeken worden naar hoe die budgetten worden ingezet en verdeeld. Met deze 
aanvullende taken voor de gemeente ziet D66 zowel kansen voor effectievere hulp en zorg voor mensen die dit 
keihard nodig hebben, maar zullen er helaas dus ook aanvullende bezuinigingen aan de orde komen. 
 

D66 ziet kansen in de nieuwe verantwoordelijkheden van gemeenten voor hulp en zorg voor 
mensen, maar voorziet helaas ook aanvullende bezuinigingen door de budgetkortingen 

 
Bij eventuele aanvullende bezuinigingen zal de evenwichtigheid van de effecten van de bezuiniging over de 
samenleving voorop staan. D66 kiest ervoor om eventuele aanvullende bezuinigingen op te vullen met een mix van 
het korten van uitgaven en het verhogen van belastingen. In geval van aanvullende bezuinigingen kiest echter D66 
in eerste instantie voor het bezuinigen op de gemeentelijke uitgaven en niet voor het verhogen van de 
Onroerendezaakbelasting (OZB), omdat het verhogen van de OZB zal leiden tot hogere lasten voor zowel 
woningeigenaren als huurders (via huurverhoging).  
 

Verhoging van de Onroerendezaakbelasting (OZB) is voor D66 het laatste middel om de 
begroting sluitend te krijgen, om lastenverhoging voor burgers zoveel mogelijk te voorkomen 
 
D66 heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat ondanks de sterke bezuinigingsbehoefte de OZB maar beperkt is 
verhoogd. In ruil voor die beperkte verhoging is ook de riool- en afvalstoffenheffing omlaag gegaan.  
 

De OZB is de afgelopen jaren, ondanks de noodzakelijke bezuinigingen, minder verhoogd dan 
in de perioden hiervoor en bovendien is de riool- en afvalstoffenheffing verlaagd 

 
Wat D66 betreft moeten parkeertarieven (ca. 1 miljoen) niet worden gebruikt als melkkoe. Investeringen in 
verkeer en parkeren moeten uit deze inkomsten betaald worden.  
 

D66 wil inkomsten uit parkeertarieven investeren in verkeerinfrastructuur 
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Verbeteren door keuzes te maken 

Het gemeentebestuur moet het lef hebben om keuzes te maken.  
Welke plannen voeren we wel uit, welke niet en op welke termijn voeren we ze uit? 
 
Daarnaast vinden wij dat de rol van de gemeente bij nieuwe plannen van meet af aan helder moet zijn.  
Als de gemeente meedoet, hoe doet ze dat dan? Financieel? En in welke mate? Of alleen door ambtelijke 
capaciteit beschikbaar te stellen? Of nog anders? 
 
De afgelopen periode heeft D66 haar stempel weten te drukken op de invulling van deze belangrijke vragen. De 
financiële positie van de gemeente is in vergelijking met het landelijke beeld en omliggende gemeentes goed en de 
gemeente heeft zelfs de mogelijkheid gezien haar reservepositie te versterken. 
Dit komt mede door het meer bedrijfsmatig behandelen van samenwerkingsverbanden en het niet klakkeloos of 
gedachteloos bestemmen van gemeentegelden. D66 wil verder op deze weg van financiële stabiliteit, omdat uw 
belastingafdracht dat verdient.  
De komende 4 jaar zullen we ons - naast het voortzetten van de ingezette weg - richten op het geven van een 
kwaliteitsimpuls aan de gemeentelijke uitgaven.  
 

D66 heeft de afgelopen jaren haar stempel gedrukt op een gezonder financieel beleid door 
nieuwe plannen bedrijfsmatiger te behandelen 

 

Gezonde financiële positie gemeente 

D66 vindt dat de overheid transparant moet zijn naar haar burgers toe. Dit geldt ook voor de financiële positie van 
de gemeente. De afgelopen jaren zijn er lastige keuzes gemaakt en is er flink in de uitgaven gesnoeid. In sommige 
gevallen heeft u hier de effecten van gemerkt. Andere zaken zijn intern opgelost.  
D66 is zich bewust van de slechte economische tijden en is in dat licht tevreden met de huidige financiële situatie 
van de gemeente. Die is nu sterker dan voordat het huidige college aantrad.  
De gemeente is terughoudend met het aangaan van nieuwe projecten. Vooral nieuwe projecten die zichzelf op 
termijn terugverdienen en/of positieve effecten hebben op de lokale economie moeten worden uitgevoerd. 
 

D66 is trots op de resultaten van het huidige college en de gezonde financiële situatie van 
Wageningen 

Sterke ambtelijke organisatie 

Het ambtelijk apparaat van de gemeente herbergt talent en ambitie en is toegerust op de taken die in de 
dagelijkse praktijk worden uitgevoerd. Slechts zelden of nooit blijkt dat er voor bepaalde taken geen expertise in 
eigen huis is.  
Problemen afschuiven of oplossen door inhuur van dure externe adviseurs of interim-managers levert zelden een 
kwaliteit op die in verhouding staat tot de kostprijs. Daarnaast camoufleert deze inhuur vaak het niet willen maken 
van politieke keuzes.  
D66 heeft de overtuiging dat een aantrekkelijk politiek klimaat de basis is voor een goed functionerende 
ambtelijke organisatie, waarbij mensen weer gewoon in dienst zijn. De inhuur van externen is in de afgelopen 
jaren fors afgenomen en dat willen we graag zo houden. 
 

Wageningen heeft ambitieuze en talentvolle ambtenaren. D66 wil daar verder op inzetten 
door duidelijke keuzes te maken in plaats van afschuiven op dure inhuur van externen 

Klantgerichte gemeente 

De gemeente Wageningen is voor en van de burgers. Het gevaar bestaat dat een gemeentelijk apparaat haar 
primaire taak - dienstbaarheid aan de burgers - uit het oog verliest en zich teveel richt op het opstellen en 
uitvoeren van regels 
Hoewel in de laatste jaren veel ten goede veranderd is, zijn nog veel zaken voor verbetering vatbaar. Zoals het 
functioneren van de commissie ruimtelijke kwaliteit, de tijdige beantwoording van brieven en e-mails en de 
behandeling van klachten. D66 vindt dat altijd binnen maximaal acht (8) weken een besluit moet worden genomen 
op een aanvraag om vergunning of verzoek om ontheffing. 
D66 wil samen met burgers voorstellen maken om het gemeentelijk apparaat nog beter klantgericht te maken.  
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D66 vindt dat de klantgerichtheid van de gemeente kan verbeteren en wil daar samen met de 
burgers verder aan gaan werken 

Verbouwing stadhuis 

D66 heeft afgelopen periode ingestemd met de plannen het stadhuis te verbouwen en het stadskantoor af te 
stoten. Zowel het stadskantoor aan het Olympiaplein als het stadhuis aan de Markt voldeden niet meer aan Arbo 
eisen en hadden een grondige verbouwing nodig. Door het terugdringen van het aantal medewerkers werden 
beide locaties samen ook te groot, waardoor investeren in onderhoud van beide locaties weggegooid geld zou zijn. 
Daarnaast kan fors worden bespaard doordat onder andere de kosten voor facilitaire zaken wegvallen voor het 
kantoor aan het Olympiaplein.  
Daarom is besloten terug te gaan naar één locatie; het Stadhuis. Door duurzaamheidmaatregelen te treffen wordt 
ook op stookkosten en energielasten bespaard. Deze kostenbesparingen leiden ertoe dat de verbouwing 
budgetneutraal gerealiseerd kan worden. Dat wil zeggen dat de gemeente aan een verbouwd stadhuis jaarlijks net 
zoveel kwijt is aan netto huisvestingslasten als nu. En we krijgen daarvoor een moderne organisatie met 
verhoogde arbeidsproductiviteit en een verbeterde dienstverlening.  
Daarbij verwacht D66 dat de gemeente hiermee ook een aantrekkelijke werkgever blijft. We hechten er groot 
belang aan om de werkgeversrol van de gemeente goed te vervullen. Dit zal op relatief korte termijn belangrijk 
worden, omdat door de vergrijzing binnen het ambtelijk apparaat nieuw talent aangetrokken moet worden.  
De concentratie van de gemeentelijke dienstverlening in het stadhuis kan bovendien een belangrijke bijdrage 
leveren aan het bevorderen van de aantrekkelijkheid van het centrum. 
 

D66 heeft welbewust gekozen voor de verbouwing van het stadhuis, om budgetneutraal een 
betere en duurzamere huisvesting te creëren, die onze ambtenaren en de stad verdienen 

 

Gemeentelijke herindeling en samenwerking 

Een inwoneraantal van 40.000-80.000 inwoners; dat is het aantal waarbij het aantal ambtenaren per inwoner het 
laagste is. D66 is van mening dat om onnodige bureaucratie tegen te gaan Wageningen een zelfstandige gemeente 
moet blijven. Grotere gemeenten betekenen dus niet altijd betere dienstverlening of meer flexibiliteit. De 
Wageningse maat is goed om zakelijk, professioneel doch met betrokkenheid en flexibel te kunnen blijven werken.  
 

D66 wil Wageningen als zelfstandige gemeente behouden en ziet vooral nadelen in 
schaalvergroting 

 
Samenwerking met anderen waar mogelijk en nodig, maar wel zo dat het de democratische legitimatie niet 
ondermijnt. D66 zet landelijk in op het opschalen van gemeentes naar een inwoneraantal van minimaal 40.000 
burgers. De gemeente Wageningen heeft ongeveer deze omvang. Door nu samen te werken met maar één (grote) 
partner of gemeente, bestaat het risico dat je ooit daarmee gedwongen wordt tot herindeling. D66 wil dat 
Wageningen niet naïef is: geen herindeling, maar ook voorkomen dat anderen dat willen of ons daar gemakkelijk 
toe kunnen dwingen. 
 

D66 gaat niet naïef vergaande samenwerking aan met een (grote) gemeente die ons 
uiteindelijk kan dwingen tot fusie 

 
Het is essentieel dat er bij gemeentelijke samenwerking sprake is van sterke culturele overeenkomsten met de 
andere gemeente(n) waarbij een duidelijk behoud van het kenmerkende karakter van onze stad de basis is. 
Concreet betekent dat meer samenwerking met o.a. Renkum op sociaal, cultureel en onderwijsgebied. Van 
herindeling is in de nabije toekomst echter geen sprake. Voor D66 is leidend dat er niet wordt samengewerkt om 
samen te werken; er moet een duidelijke efficiëntiewinst waarneembaar zijn die de burger zowel op sociaal niveau 
als in de portemonnee ten goede komt.  
 

Gemeentelijke samenwerking moet gericht zijn op efficiëntiewinst in het belang van de 
burgers en behoud van het kenmerkende culturele karakter van de stad Wageningen 

 


