
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 werkt samen
D66 is een partij die sterk inzet op betrokkenheid van burgers. 

Wageningen kan 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 van plannen. 
D66 vertrouwt daarbij op de kracht en de betrokkenheid die uit mensen 
zelf komt. De gemeentelijke organisatie en de politieke besluitvorming 
moeten zo zijn ingericht dat  burgers niet het gevoel krijgen dat er niets 
meer aan te doen valt, maar zich uitgenodigd en verbonden voelen.
D66 hecht grote waarde aan het zaken kunnen aanpakken en oplossen 
in de stad en eigen buurt door ook burgers zelf. U mag van ons 
verwachten dat wij de inwoners actief betrekken. D66 vindt dat we meer 
gebruik moet maken van de kennis en ervaring die in de stad aanwezig 
is bij veel betrokken en creatieve inwoners, organisaties en bedrijven. 
De gemeente dient een actieve rol te spelen om de verschillende 
geïnteresseerden met elkaar in contact te brengen.
D66 wil de regionale samenwerking blijven versterken. Een gezamenlijke 
aanpak binnen Food Valley van de werkgelegenheid, economische 

ontwikkeling en bereikbaarheid is hard nodig. Voor de AWBZ en 
jeugdzorg ligt de regio Arnhem (de G12) meer voor de hand. 

De samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke 
regelingen kunnen effectiever worden georganiseerd. 

Dat vermindert de bestuurlijke drukte. Uitgangspunt 
daarbij is dat de gemeenteraad over regionale 
vraagstukken die Wageningen aangaan zelf moet 
kunnen besluiten.

Daarom wil D66 Wageningen
> openbare coalitie-onderhandelingen net als 

vier jaar geleden met akkoord op hoofdlijnen, 
mogelijkheid tot raadsakkoord of geen akkoord (raad 
de baas)
> versterking positie en inbreng van burgers en 
ondernemers bij het maken van beleid en plannen. 
Samenwerking loont, bijvoorbeeld in aanpak 
bedrijventerreinen
> Vergroting transparantie in politieke besluitvorming, 
helderheid stemgedrag partijen en raadsleden. 
Gemeenteraadsvergaderingen online te volgen en 
terug te kijken zijn
> stimulering van tegenkracht vanuit burgers en 
organisaties om overheden scherp te houden en 
meer vraaggestuurd te maken
> bij participatietrajecten ambtelijke taal en onnodig 
veel informatie wordt vermeden
> vereenvoudiging organiseren van een (correctief) 
referendum
> inwoners van wijken kunnen aangeven wat ze het 
liefst zelf willen oppakken  
> alle (serieuze) vragen van burgers binnen één 
werkweek beantwoord worden  
> toegankelijker gemeentelijke website, beter 
vindbaarheid informatie en aanpassing van 
gegevens, zoals WOZ-waarde huis
> verbetering van invloed afzonderlijke gemeenten in 
regio verband door een hervorming van de regionale 

samenwerking

“Openbare coalitie-onderhandelingen net als 
vier jaar geleden met minimaal een akkoord op 

hoofdlijnen” - Paul Toxopeus

“Toegankelijker gemeentelijke website, beter 
vindbaarheid informatie en aanpassing van 

gegevens, zoals WOZ-waarde huis”
- Roeland Janssen
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