
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 Vestingstad
Wageningen is een stad met een rijke historie. Restanten 

van het vroegere kasteel, van een omwalling en een stadsgracht zijn 
nog steeds terug te vinden. Ze liggen nu als losse elementen in het 
landschap, aan de rand van de binnenstad. Door deze versnippering 
is het zicht op Wageningen als Vestingstad geleidelijk afgebrokkeld.  
De historische omsluiting van de binnenstad is, met name aan de 
noordzijde, uiteengerafeld en niet meer herkenbaar. 
D66 wil bouwen en renoveren met oog voor de unieke cultuurhistorie 
van Wageningen omdat dit de leefbaarheid en culturele aantrekkelijkheid 
verhoogt. Als Vestingstad aan de rand van de Veluwe geeft dit toeristische 
aantrekkingskracht, hiermee zal de binnenstad een economische 
impuls krijgen. Steden gaan steeds meer op elkaar lijken. Wageningen 
heeft de potentie om anders te zijn, om uniek te zijn in de omgeving, om 
stedelijke authenticiteit uit te stralen. D66 wil deze historische rijkdom 
de ruimte geven. 

Daarom wil D66 Wageningen
> hoge prioriteit geven aan de unieke kwaliteiten van Wageningen als Vestingstad 

bij bouw en renovatieplannen. Betere zichtbaarheid van bolwerken en singel, met 
herstel stadsgracht 
> het zicht op het centrum aanpakken door de Stationsstraat historiserend terug te 
bouwen en vervang op termijn wellicht ook de Gerdesstraatfl ats
> het Noorderplantsoen ten zuidwesten van Junushoff laten terugkeren. Hiermee 
wordt ook het zicht op de singel hersteld
> concentratie auto parkeervoorzieningen direct buiten de Vesting. Meer 
stallingplekken voor fi etsers binnen de Vesting
> waar mogelijk structuren herstellen als oude toevoerwegen naar de binnenstad 
en archeologisch onderzoek houden voordat er gebouwd of op grote schaal 
gegraven wordt
> ontwikkeling nieuw beleid voor cultuurhistorie, waarmee tegemoet gekomen 
wordt aan de extra onderhoudskosten. Geen nieuwe hoogbouw binnen de Vesting
> meer binnenstadsstraten terug laten keren, zoals bij Emmapark. Brede stoepen 
en smalle klinkerstraten in de binnenstad
> weigering sloopvergunningen zolang een bouwvergunning niet is verleend en 
stel leegstaande gebouwen ter beschikking voor culturele activiteiten, tijdelijke 
bedrijfshuisvesting en andere burgerinitiatieven
> waardering en stimulering burgers en bedrijven om medeverantwoordelijkheid te 
dragen voor het gebouw- en groenbeheer
> een recreantenaanlegplek in de haven maken dicht bij het 
centrum om meer bezoekers naar Wageningen te trekken. 
Recreatie mogelijk maken op singel

“We moeten kijken of we leegstaande winkels 
makkelijker anders kunnen invullen door 

soepelere wetgeving” 
- Michiel Uitdehaag

“Ontwikkeling nieuw beleid voor cultuurhistorie, 
waarmee tegemoet gekomen wordt aan 

de extra onderhoudskosten. Geen nieuwe 
hoogbouw binnen de Vesting” - Harry Geenen
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