
D66 in general
D66 is characterised as progressive and social-liberal party. The following fi ve guiding 

principles are testimony to that vision:
> Trust in people’s own power
> Think and act internationally
> Reward performance and share wealth
> Work toward a sustainable and harmonious society
> Cherish our civil rights and shared values

How to vote? 
All European Union residents, that are registered within 

a Dutch municipality, are entitled to vote for their own city-
council elections on 19th of March. For the voting you need a 
couple of items: a voting card, which will be send to you by mail, and 
an ID-card or passport. The locations of these polling stations can be found on the back 
of your voting card, there will be at least one station in the Forum building and one at city 
hall. For more information about the elections and how to vote, see our website: www.
wageningen.d66.nl/english
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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

Kandidaten

Michiel Uitdehaag 
Paul Toxopeus 
Ingrid Lefeber 
Peter Veldman 
Roeland Janssen 
Mark Giebels 
Gjin Ceca 
Jan-Willem Lammers 
Harry Geenen 
Peter Smits 
Ger Parlevliet 
Rianne van de Ven 
Ellen van Velthoven 
Karle Sykora 
Dennis Gudden 
Antoon Kanis 
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Wageningen Student&Stad
Al meer dan een eeuw zijn studenten onlosmakelijk verbonden 

met Wageningen. Hierdoor zijn we een echte studentenstad geworden 
met alle typische kenmerken, een groot aantal eenpersoonshuishoudens, 
een levendig uitgaansleven, laag autobezit, er wordt veel gefi etst en 
gereisd met het openbaar vervoer. En toch maar één student in de 
gemeenteraad (D66).
Ondanks de vele extra kamers die de afgelopen jaren gerealiseerd zijn, 
is er uitbreiding van de studentenhuisvesting nodig om de verdere groei 
van studenten- en promovendi-aantallen op te vangen. De horecatijden 
vrijgeven en terrastijden verruimen, minder overlast door spreiding over 
de nacht. Ruimte moet er zijn voor nieuwe uitgaansgelegenheden en 
activiteiten van verenigingen. 
D66 wil van Wageningen een echte fi etsstad maken, zonder fi levorming 
voor fi etsers. De routes comfortabel, zonder veel onderbrekingen en 
met duidelijke bewegwijzering. Als het aan D66 ligt wordt het station 
Ede-Wageningen aangesloten op het OV-nachtnet. De Valleilijn (bus 
88) moet op deze mogelijke nachttrein worden aangesloten zodat 
Wageningen in de toekomst ’s nachts ook bereikbaar is. 

Daarom wil D66 Wageningen
> uitbreiding huisvesting voor studenten, PhD’ers en jongeren. Andere 

cooperaties, particulieren ruimte geven te bouwen. Kamerverhuur toestaan in heel 
Wageningen
> zondagsopening supermarkten en winkels behouden, een gevarieerd 
winkelaanbod.
> horecatijden vrijgeven en de terrastijden verruimen, open staan voor nieuwe en 
tijdelijke uitgaansgelegenheden
> verbetering bereikbaarheid centrum en Campus op de fi ets, knelpunten Tarthorst 
en Nijenoord Allee aanpakken. Meerdere ongelijkvloerse kruisingen met de 
Nijenoord Allee zonder stoplichten. Bornsesteeg voor alleen fi etsers behouden
> verbetering en vergroting stallingmogelijkheden voor fi etsen in de binnenstad en 
bij bushaltes
> de Valleilijn (bus 88) en station Ede-Wageningen op het landelijk OV nachtnet 
aansluiten. In avonduren frequentie van de bus hoger. Offi ciele liftplekken maken 
richting A12 en A50
> een mooi eeuwfeest voor de Wageningen UR in 2018, 5 mei festival behouden 
waarbij herdenking en vieren centraal staan. Een jaarlijks multicultureel festival om 
onze diversiteit te vieren
> zwembad de Bongerd behouden voor de stad. Meer samenwerking 
sportverenigingen en delen van sportfaciliteiten
> kleinschalige winkels en huisvesting van studenten op de 
Campus toestaan, met name voor verlevendiging rond 
nieuwe bushalte
> meer stimulering startende ondernemers, (tijdelijke) 
huisvesting bieden
> de vervuiler betaalt, waardeer milieubewustzijn. 
Beloon milieuvriendelijke initiatieven. Werk samen 
met de Wageningen UR

Therefore D66 Wageningen wants
> more additional housing for (PhD-) students 

> to ensure that shops and supermarkets can remain open on Sundays
> to give café proprietors the opportunity to decide when they want to close
> to increase the accessibility of the city centre and the campus
> more possibilities to store your bike at the city centre and at bus stops
> the buses and train to and from Ede to be available at night
> an annual multicultural festival and a celebration of the Wageningen UR’s centenary
> to guarantee that the swimming pool remains open
> to allow small sized stores and student housing on campus
> to motivate and support starting entrepreneurs
> to create environmental awareness. Reward environmental friendly initiatives

Studentcity
Wageningen is, thanks to its university, a very diverse city with many international 

students, PhD-students and staff. This makes Wageningen an international city to be proud of. 
Over the past few years a lot of student houses have been realized, To keep up with the 
growth of students in the coming years, additional accommodation needs to be built.
It’s within D66’s beliefs that café proprietors should be able to establish their own closing 
time. When this happens pubs and bars will close at different times and therefore reduce the 
nuisance.
A lot of travelling in and around Wageningen takes place by bike, to stimulate bike-usage 
D66 wants comfortable routes with as little obstacles as possible. With underpasses at the 
Nijenoord Allee, the groups of cyclists waiting for the red light will fade and the Forum will 
become easier accessible.

“Het realiseren van studentenhuisvesting is voor 
Wageningen van belang; het vergroot de 

levendigheid van de stad en versterkt de lokale 
economie.” -Michiel Uitdehaag
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