
17. Nynke Schulp 
18. Laura Kaper 
19. Wim de Wit 
20. Norfried Pohl 
21. Meintje Peters -            
      Nanninga 
22. Annemiek Barnouw 

23. Rolien Willmes 
24. Wim Heijman 
25. Machteld Vos de Wael -  
      Brongers 
26. Arie de Groot 
27. Arnaud Temme 
28. Radboud van Hal

D66 Wageningen
D66 streeft naar een aantrekkelijke en gastvrije stad waar haar inwoners zorg voor 

elkaar hebben, daarbij de kans hebben zich te ontwikkelen en zoveel mogelijk op eigen 
benen te staan en mee te doen. Wij hebben grote waardering voor initiatieven van burgers 
en ondernemers en houden van bundeling van krachten en benutting van ieders kennis en 
contacten, de gemeente dient samen te werken met de stad.
Wij zijn een pragmatisch ingestelde partij. Een partij die voor de problemen van vandaag 
moderne, praktische oplossingen zoekt. D66 is niet gebonden en verbonden aan 
organisaties, we staan onafhankelijk in de politiek. D66 komt op voor de individuele vrijheid, 
goed onderwijs, een sterke economie en duurzame vernieuwing. Een open blik op Europa 
en de rest van de wereld. Politiek die niet door angst wordt geleid, maar gericht is op 
vertrouwen in mensen. Daarom D66!

Spreekuur en Groenuur
Als enige partij in Wageningen heeft D66 een speciaal maandelijks spreekuur. Iedereen 

in Wageningen die graag iets wil bespreken met de raadsleden van D66 kan terecht op de 
eerste vrijdag van de maand om 18:00 op het Stadhuis. De fractie is ook via de website, 
de mail of op locatie altijd bereikbaar voor opmerkingen, vragen en mogelijke oplossingen 
voor problemen.
Het Goenuur is het informeel samenkomen van leden en belangstellenden iedere eerste 
vrijdag van de maand vanaf 19:30 in een café in de stad. Hier wordt onder het genot van 
een drankje van alles besproken. U bent van harte welkom!
Voor meer informatie zie ons programma, website, mail of spreek ons aan.

Twitter @d66Wageningen | Mail  info@d66wageningen.nl | Website www.wageningen.d66.nl
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Wageningen kijkt vooruit

D66 is in Wageningen al sinds jaar en dag vertegenwoordigd 
in de gemeenteraad. Vanaf die plaats werken we ook hard aan de 
democratische, sociale, duurzame en liberale agenda. 

Wageningen staat volop in de belangstelling. D66 is trots op de bijdrage 
die we daaraan hebben geleverd, door te staan voor transparante 
en besluitvaardige politiek. Een gedegen fi nancieel beleid maakt dat 
Wageningen eindelijk de begroting op orde heeft. Dat veroorzaakt vaak 
lastige politieke dilemma’s en besluiten, waar we niet voor weglopen. Het 
prille economische herstel, de Wageningse vesting, Wageningen UR en 
de (kennis)bedrijven, bieden mooie, nieuwe kansen voor Wageningen. 

Slimme verbindingen blijven voor D66 belangrijk. Nu de gemeente 
verantwoordelijk wordt voor een groot deel van de zorg thuis, de 
jeugdzorg en het voorkomen dat mensen thuis hoeven te zitten, liggen 
er tal van kansen om daar in Wageningen een eigen, effectieve invulling 
aan te geven.  D66 vindt dat die uitdaging met inwoners, bedrijven, 
instellingen en gemeente samen opgepakt moet worden.

D66 heeft de basis gelegd verder te kunnen bouwen aan 
de toekomst. Nu komt het aan op meer vertrouwen 

en ruimte te geven aan de eigen kracht van de 
samenleving. D66 heeft vertrouwen in de toekomst. 
Stem daarom D66!

Daarom wil D66 Wageningen
> een proactieve gemeente die de samenwerking zoekt met haar inwoners, 

bedrijven, organisaties en partners. Een gemeente die over de grenzen durft te 
kijken en samen werkt met haar buurgemeenten
> openbare coalitie-onderhandelingen met (raads)akkoord op hoofdlijnen. 
Toegankelijker gemeentelijke website waar gegevens beter vindbaar zijn en 
aan te passen, zoals WOZ-waarde huis
> jeugdzorg, ouderenzorg en arbeidsmarktbeleid een menselijk karakter 
laten krijgen in plaats van een bureaucratisch karakter. D66 ziet volop kansen 
om met meer vraagsturing de jeugdzorg effectiever en dichtbij het gezin te 
organiseren
> hoge prioriteit geven aan de unieke kwaliteiten van Wageningen als 
Vestingstad bij bouw en renovatieplannen. Betere zichtbaarheid van bolwerken 
en singel, met herstel van stadsgracht 
> verbetering van de bereikbaarheid, aanpak van de Nijenoord Allee en 
Mansholtlaan. Ongelijkvloerse kruisingen, verbreding en een groene golf 
moeten doorstroming verbeteren voor auto en fi ets. Geen rondweg, onderzoek 
knip in de Diedenweg voor vrachtverkeer. Zet in op Wageningen fi etsstad
> zorgen voor een passend aanbod van betaalbare woningen, 
studentenhuisvesting en bedrijfshuisvesting zonder vaste percentages per 
wijk. Toekomstgericht door levensloopbestendig en klimaatneutraal te bouwen
> werken met elkaar aan een veilige en tolerante leefomgeving. Waardeer het 
internationale karakter van Wageningen
> inzetten op ecomische ontwikkeling, Nudepark herontwikkelen, Campus 
verder laten ontwikkelen. Minder regels, vrije keuze zondagsopening van 
winkels behouden, horecatijden vrijgeven en de terrastijden verruimen
> sportverenigingen meer zeggenschap geven over de accomodaties. 
Gemeentelijke bijdrages aan sportvoorzieningen eerlijker verdelen door het 
oprichten van een sportfonds  
> openheid van het Binnenveld en de Eng niet aantasten, pak braakliggende 
terreinen aan. Duurzaam ondernemen, mobiliteit en recreëren stimuleren. 
Investeer in slimme technologie, bundel krachten, benut elkaars kennis en 
contacten. Geen eindeloze plannen, maar concrete afspraken

“Jeugdzorg, ouderenzorg en arbeidsmarktbeleid 
een menselijk karakter laten krijgen in plaats 

van een bureaucratisch karakter.” 
- Michiel Uitdehaag

“Minder regels, vrije keuze zondagsopening van 
winkels behouden, horecatijden vrijgeven en de 

terrastijden verruimen.” - Ingrid Lefeber 


