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Voorwoord

Trots op onze resultaten en vol vertrouwen naar 2022

Een nieuw verkiezingsprogramma is altijd weer 
een goed moment om onze doelstellingen voor de 
komende periode te herijken en terug te kijken naar 
onze resultaten van de afgelopen jaren. In 2010 
en 2014 zijn we de grootste partij in Wageningen 
geworden en hebben we onze verantwoordelijkheid 
genomen voor het bestuur van onze mooie stad. En 
daar mogen we trots op zijn: we zijn als Wageningen 
goed op weg om klimaatneutraal te worden, we 
hebben de nieuwe zorgtaken vanuit het Rijk gebruikt 
om een sterk netwerk van zorg en ondersteuning voor 
onze inwoners te realiseren, en we hebben voor het eerst in een lange tijd een nieuw 
groenbeleidsplan gepresenteerd, waarin we weer investeren in de omvang en kwaliteit 
van groen. En denk ook aan hele concrete resultaten, zoals de nieuwbouw van de wijk 
Patrimonium, de bouw van een nieuwe sporthal aan de Marijkeweg, de nieuwe Ireneschool, 
de ontwikkeling van de Wageningen Campus en het unieke experiment ‘Vertrouwen Werkt’, 
waarin we kijken hoe we met minder regels en meer ruimte mensen sneller en beter uit de 
bijstand krijgen.

Kijken we vooruit, dan willen we D66 in 2018 opnieuw de grootste partij van Wageningen 
maken en de stad blijven besturen. Daarbij hebben we drie inhoudelijke speerpunten: 
klimaat en duurzaamheid, goede zorg en goed werk:
· Op het vlak van klimaat en duurzaamheid zetten we in op energiebesparing en duurzame 
opwekking om in 2030 klimaatneutraal te zijn, en investeren we in betere fietspaden en 
meer groen binnen en buiten de stad
· Goede zorg realiseren we door de inwoner centraal te stellen in plaats van regels en 
systemen. Iedere inwoner is anders en hij/zij weet zelf vaak goed welke begeleiding nodig 
is: maatwerk dus
· Goed werk bereiken we door bestaande en nieuwe bedrijven een passende plek te bieden, 
en Wageningen verder te ontwikkelen als het kennishart van voedsel en klimaat in de wereld

D66 pakt dit aan via de ons kenmerkende wijze: constructief, kritisch en optimistisch. Wij 
hebben vertrouwen in onze stad, onze inwoners, ondernemers en al die organisaties die 
Wageningen maken tot de internationale, open en fijne stad die het nu is. Het is aan ons om 
constant in gesprek te gaan met de stad om Wageningen samen nog mooier, duurzamer 
en socialer te maken.

Dennis Gudden
Lijsttrekker D66 Wageningen
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Richtingwijzers
Ook op lokaal niveau zijn de vijf richtingwijzers van D66 leidend. 
Dit verkiezingsprogramma komt daaruit voort en D66 laat zich ook 
bij toekomstige afwegingen hierdoor leiden. De vijf richtingwijzers 
beschrijven onze sociaal-liberale visie op de samenleving. In de 
komende raadsperiode zullen zich ongetwijfeld onderwerpen 
aandienen die niet in dit verkiezingsprogramma beschreven staan. 
Ook bij die onderwerpen bieden deze richtingwijzers een houvast 
voor de te varen koers.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom 
zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief 
dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid 
deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en 
ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen 
dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen 
kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan 
doen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar 
verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. 
Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft 
op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer 
ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische 
vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en 
conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis 
van feiten.

3

20171214001415_5875.adpro.indd   2 12/14/2017   12:14:58 AM



Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij 
willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar 
economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden 
dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. 
Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte 
krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen 
manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met 
elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het 
maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal 
beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en 
mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze 
omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We 
willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We 
willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de 
aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt.

Koester de grondrechten en gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en 
gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze 
oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid 
van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische 
rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel 
en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van 
onszelf en anderen.
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Inleiding op verkiezingsprogramma

Vertrouwen
Voor D66 is vertrouwen het cruciale uitgangspunt. Het hoort bij hoe we naar mensen 
kijken en hoe we elkaar het liefst zien en benaderen. We vertrouwen op de eigen kracht 
van mensen. We hebben vertrouwen in mensen, vertrouwen in onszelf, vertrouwen in 
elkaar als inwoners van Wageningen.
We vertrouwen erop dat Wageningers eerst en vooral iets positiefs willen voor zichzelf, 
hun dierbaren, hun buurt, hun wijk en hun stad.
Dit uitgangspunt kleurt ons denken en handelen en biedt perspectieven die vanuit elk 
ander uitgangspunt gesloten zullen blijven; een aanspreekbare gemeente die in staat 
is mensgericht en per individuele situatie te handelen, die in staat is over domeinen 
heen te organiseren, die in staat is de eigen kracht van mensen te stimuleren zonder 
te overvragen.
Aan dit perspectief van vertrouwen willen we graag bouwen. Door vertrouwen te 
geven en te handelen vanuit dit vertrouwen. Door bestaande en nieuwe regels aan 
dit uitgangspunt te toetsen. Door initiatieven ruimte te geven en mogelijk te maken. 
Door zelf als partij en als gemeente betrouwbaar en transparant te zijn en daarmee 
voortdurend en steeds opnieuw het vertrouwen van Wageningers te verdienen.
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In gesprek met
Belangrijk voor vertrouwen is elkaar kennen, weten wat elkaars beweegredenen zijn. 
Begrijpen waar wensen, verlangens en zorgen vandaan komen. Daarom hechten we 
eraan om voortdurend in gesprek te zijn en te blijven met Wageningers. In gesprek 
komen we tot wederzijds begrip en krijgt iedereen een kans gehoord te worden. 
In gesprek met elkaar blijken tegenstellingen misschien niet zo onoverbrugbaar als 
gedacht, bovendien kun je in gesprek zijn en naar elkaar luisteren zonder het met 
elkaar eens te hoeven zijn. Door te luisteren en te begrijpen kunnen we tot oplossingen 
komen die misschien uniek zijn, onverwacht en ongebruikelijk, maar die daadwerkelijk 
recht doen aan de wensen, behoeften en mogelijkheden van een individu, een buurt, 
een wijk of een organisatie.

Maatwerk
Op een basis van vertrouwen en in gesprek met elkaar wordt maatwerk mogelijk. Juist 
omdat geen twee Wageningse inwoners, bedrijven of organisaties precies hetzelfde 
zijn vinden we het belangrijk om telkens per situatie te blijven kijken naar de beste 
oplossing. Hierbij vinden we dat we de ruimte moeten nemen om over de grenzen van 
de domeinen heen te kijken en te organiseren. Door vanuit begrip voor de individuele 
situatie te zoeken, kunnen creatieve oplossingen gevonden worden die  bestaande 
regels buigen en domeinen verbinden. Dit leidt niet tot willekeur. Handige vuistregel 
om te bepalen of er een creatieve oplossing moet worden gezocht: is de creatieve 
oplossing beter én goedkoper dan de standaard oplossing? Ga dan voor de creatieve 
oplosing. Zo zorgen we ervoor dat de gemeente beter werkt en de kosten laag blijven.
De gemeente moet het goede voorbeeld geven door maatwerk te leveren. Dan pas 
kan en moet ze ook maatwerk eisen van bedrijven en organisaties die opdrachten voor 
de gemeente uitvoeren.
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Bestuursstijl
Democratie is voor ons een kernbegrip in de visie van D66 op de bestuursstijl 
die wij voor Wageningen willen bereiken. Hierbij luisteren we niet alleen om de 4 
jaar naar de stem van de kiezers, maar blijven we gedurende de hele periode het 
gesprek aangaan.
Alleen op die manier kunnen we verantwoording afleggen aan alle Wageningers en 
iedereen betrekken bij de lokale besluitvorming.

Burgerinitiatieven
Wij zien dat de meeste Wageningers actief betrokken zijn om een fijne, veilige en 
levendige omgeving te creëren. D66 juicht deze betrokkenheid toe en wil inwoners 
ook nog meer betrekken bij de stad. Initiatieven van inwoners, verenigingen en 
bedrijven moedigen we aan. De rol van de gemeente en het uitvoeringapparaat is 
om initiatieven mogelijk te maken. Dit betekent een positieve basishouding bij nieuwe 
initiatieven. Samen met de initiatiefnemers wil D66 kijken waar de ruimte zit om 
van Wageningen een nog mooiere stad te maken. Een goede afweging tussen de 
verschillende initiatieven en de beschikbare middelen is daarvoor cruciaal.
Door het leggen van slimme verbindingen kunnen sommige initiatieven goedkoper en 
eenvoudiger geïmplementeerd worden in onze samenleving.
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Verantwoordelijkheid: Open coalitie onderhandelingen
D66 vindt dat inwoners inzicht moeten krijgen in de overwegingen van de bestuurders 
bij het maken van keuzes. Dit moet een dagelijkse gewoonte zijn bij ambtenaren en 
bestuurders. 
D66 vindt dat de coalitieonderhandelingen openbaar moeten zijn, de kiezers hebben 
recht op transparantie. Op initiatief van D66 gebeurt dit in Wageningen al sinds 
2010 en zijn daarmee trendsettend geweest in Nederland. Bij openbare coalitie-
onderhandelingen voorkomen we achterkamertjes waarin beleid voor de komende 
4 jaar wordt vastgesteld zonder dat inwoners inzicht krijgen. Ook u bent van harte 
uitgenodigd straks op de tribune plaats te nemen.

Vermindering regeldruk
D66 blijft zich onverminderd inzetten om onnodige regelgeving tegen te gaan. Een 
voorbeeld hiervan is onze Algemene Plaatselijke Verordening, waar D66 kritisch naar 
blijft kijken nu en in de toekomst.

Actief samenwerken, de gemeente stimuleert en geeft goed voorbeeld
Om te vernieuwen op het gebied van klimaat, veiligheid en sociaal beleid is samenwerking 
tussen verschillende instellingen belangrijk. Bestuurders en ambtenaren nemen 
het voortouw om deze samenwerking succesvol te maken. Dat begint bij het écht 
doorgronden van de belangen van de organisaties, door soms mee te bewegen en 
ruimte te bieden of door op te treden. Het is de taak van de overheid om die beslissingen 
te nemen. Bij dat recht hoort ook de plicht om de betrokkenen te informeren over de 
gemaakte keuze en hoe die keuze tot stand is gekomen.

Wageningen is een wereldstad
Als stad met een wereldwijde reputatie hebben we een verantwoordelijkheid. Immers 
Wageningen ligt niet aan het einde van de wereld, de wereld ligt aan het einde van 
Wageningen en dit is de  verantwoordelijkheid die D66 graag draagt. We hebben 
de kracht om samen te werken met onze buurgemeenten, provincie, landelijke en 
Europese overheden. Hier zitten mogelijkheden die we moeten benutten.
Die samenwerkingen kunnen we op vele terreinen zoeken. Bijvoorbeeld met de 
kennis-as verbinden we de universiteit met de Hogescholen in Ede. De Wageningen 
Campus moet zich de komende jaren verder kunnen ontwikkelen als toonaangevend 
kenniscentrum op het gebied van Life Sciences. Ook bestuurlijk Wageningen moet haar 
wereldse blik opzetten. FoodValley is daarbij een versneller waarbij de gemeenteraden 
vanzelfsprekend hun democratische verantwoordelijkheid moeten blijven dragen.
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Cultuur

Cultuur verbindt
In een kleurrijke stad als Wageningen, met veel verschillende bevolkingsgroepen met 
uiteenlopende culturele achtergronden kunnen culturele uitingen sterk verbinden. D66 
vindt dat de gemeente de taak heeft voor een veilige omgeving te zorgen waarin 
iedereen zichzelf kan zijn. Tegelijk nodigt cultuur mensen uit met een open blik en 
oprechte interesse in elkaar, verschillen te overbruggen. Door samen iets moois te 
maken of samen iets bijzonders te beleven, komen mensen dichter tot elkaar.
D66 wil dit versterken door meer geld beschikbaar te stellen voor cultuur, culturele 
broedplaatsen te faciliteren, multifunctioneel gebruik van gebouwen en een betere 
afstemming tussen evenementen en culturele activiteiten.

Meer geld voor cultuur
De afgelopen jaren is er door de gemeente flink bezuinigd, ook op cultuur. De 
verwachting is dat de gemeente de komende jaren weer wat meer te besteden 
heeft. D66 wil daarom meer geld uitgeven aan cultuur en met name aan de actieve 
cultuurparticipatie van amateurbeoefenaars. We willen dit geld niet investeren in 
stenen, maar slim inzetten voor meer culturele activiteiten. Nieuwe initiatieven krijgen 
wat ons betreft meer ruimte, maar ook bestaande organisaties kunnen veel meer 
doen met meer subsidie. Daarnaast vindt D66 dat amateurgezelschappen, scholen, 
koren, bands en andere podiumkunstenaars laagdrempelig gebruik moeten kunnen 
maken van de Junushoff als de centrale plek voor alle vormen van podiumkunsten. 
Het potje waaruit de gemeente de zaalhuur van de Junushoff voor hen compenseert 
is al jaren veel te klein.

Culturele broedplaatsen
Cultuur leeft pas op wanneer men elkaar ontmoet. Op culturele plekken stimuleren 
creatieve mensen elkaar, worden ideeën uitgewisseld en ontstaan er nieuwe 
initiatieven. D66 ziet graag dat leegstaande panden hiervoor beschikbaar komen, 
maar ook schoolgebouwen of sportfaciliteiten zouden wellicht buiten de reguliere 
openingstijden vaker voor culturele activiteiten gebruikt kunnen worden.
Door het faillissement van ’t Venster zal de komende jaren de cultuureducatie opnieuw 
vormgegeven moeten worden. Volgens D66 ligt hier een kans voor een open organisatie 
waar zelfstandige docenten een ruimte vinden voor hun lessen. Deze fysieke plek 
kan de perfecte broedplaats worden voor nieuw talent. Dit hoeft voor D66 niet te 
betekenen dat hiervoor veel geld geïnvesteerd moet worden in een nieuw gebouw 
of dat dit bij de Junushoff ingevoegd moet worden. In het oude postkantoor aan het 
Plantsoen zou zo’n broedplaats prachtig samen kunnen gaan met de realisatie van 
een poppodium.
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Evenementen
Het hele jaar door vinden er grote en kleine evenementen en activiteiten plaats in de 
stad. D66 vindt dat fantastisch, maar volgens ons kan dat beter op elkaar afgestemd 
worden, zodat evenementen elkaar niet beconcurreren. Voor elk evenement komt er 
een vergunningaanvraag bij de gemeente binnen, die daar perfect overzicht over kan 
houden.
D66 verzet zich al jaren tegen de voorgenomen bezuiniging op het bevrijdingsfestival. 
Toch moeten de kosten in de hand gehouden worden, zodat de gemeenschap 
niet voor grote tekorten hoeft op te draaien. Dit betekent een andere manier van 
werken en vergt een andere betrokkenheid van vrijwilligers. D66 realiseert zich dat 
dit evenement inmiddels zo groot is dat hierdoor risico’s en commerciële belangen 
ontstaan. Wij zien het als rol van de gemeente om ervoor te waken dat het festival in 
Wageningen blijft én dat inwoners en vrijwilligers betrokken blijven bij de invulling van 
het bevrijdingsfestival.
D66 vindt het daarnaast belangrijk dat er in Wageningen – als stad der Bevrijding – het 
hele jaar rond aandacht besteed wordt aan 4 én 5 mei.
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Zorg, welzijn en werk
Zorg, welzijn en werk zijn met elkaar verweven. Sinds 2015 hebben gemeenten op 
deze gebieden extra taken en verantwoordelijkheden gekregen, voor alle inwoners, 
van jong tot oud. Dat heeft de unieke mogelijkheid gecreëerd om problemen van onze 
inwoners integraal te benaderen. Vanuit haar progressieve visie op de samenleving 
hecht D66 grote waarde aan het sociale karakter van deze benadering. Daarom 
zetten we de inwoner centraal en bieden we maatwerk. Iedereen heeft andere 
behoeften en andere mogelijkheden. Daarbij zoeken we met elkaar de juiste hulp. 
Ongelijke gevallen vragen om een ongelijke behandeling. We willen keuzevrijheid, 
ook bij het wel of niet meedoen in de buurt, wijk of stad. We hebben respect voor 
ieders eigen ruimte. Gemeente en professionele hulpverleners praten niet óver, 
maar mét de inwoner. Op die manier is Wageningen een betrokken samenleving 
waarin we verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en waarin iedereen meedoet 
naar eigen mogelijkheden. Niet iedereen is toegerust om zelfstandig te voldoen 
aan de eisen van de hedendaagse samenleving. Deze inwoners moeten kunnen 
rekenen op hulp van hun naaste omgeving, professionele hulpverleners en de 
gemeente. Met elkaar zorgen we voor zelfredzaamheid, ‘samenredzaam’.

Preventie
Een gezonde leefstijl is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het individu, 
maar armoede, stress en onwetendheid kunnen belangrijke barrières vormen. D66 wil 
deze weghalen door effectieve armoedebestrijding, voorlichting en het bespreekbaar 
maken van problemen om erger te voorkomen. Om deze reden is ook GGZ-expertise 
in de integrale zorgteams noodzakelijk.
Vroegtijdige signalering en een integrale aanpak van problemen in één gezin, voorkomen 
dat problemen opstapelen. Zo werkt D66 op vernieuwende wijze aan preventie.

Langer thuis
Meer sociale interactie leidt tot meer verdraagzaamheid en meer begrip, waardoor 
een beter leefklimaat ontstaat, waarin inwoners elkaar ondersteunen. Wageningen 
wordt zo een stad met vitale wijken waar je langer zelfstandig en gezond oud kunt 
worden. Voor inwoners die dat niet zelf kunnen regelen of betalen, moeten adequate 
voorzieningen geboden worden om woningen aan te passen. Zo kunnen ouderen of 
mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Voor chronisch 
zieken, mensen die re-integreren en de groeiende groep ouderen is het belangrijk 
dat brede zorg en ondersteuning georganiseerd wordt in de buurt. D66 stimuleert 
innovaties en wil door middel van E-health de zorgbehoevenden meer regie geven 
over eigen gezondheid en behandeling. Ook voor ouderen die langer op zichzelf 
blijven wonen kan E-health ondersteuning bieden.

11

20171214001415_5875.adpro.indd   10 12/14/2017   12:15:00 AM



Participatiewet
Tegenwoordig staan er steeds meer verplichtingen tegenover het uitkeringsrecht. D66 
wil daar iets aan doen door meer vertrouwen te geven. D66 Wageningen ondersteunt 
de principes die ten grondslag liggen aan het basisinkomen: gelijke kansen, vertrouwen 
en meer ruimte voor eigen keuzes en ondernemerschap. Het vertrouwensexperiment 
met de bijstand dat D66 Wageningen heeft geïnitieerd, levert nuttige ervaringen op 
die in combinatie met onderzoek leiden tot een effectievere armoedebestrijding, 
misschien wel een aanzet tot een landelijk ingevoerd basisinkomen.

Werk is een belangrijk element om mee te doen in de samenleving. D66 gaat ook 
hier uit van maatwerk en zoekt daar waar nodig samen met de inwoner naar een 
passende plek om werkervaring op te doen. Uitstroom naar betaald werk is prima, 
maar geen doel op zich. Vrijwilligerswerk kan voor mensen een zeer zinvolle plek zijn 
om mee te doen in onze samenleving.

D66 gaat uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen in het contact tussen 
gemeente, inwoners, zorgaanbieders en werkgevers. Daar hoort een andere manier 
van verantwoorden bij. Geen nadruk op cijfers, maar op ervaringen. Geen controle 
maar wel elkaar kunnen aanspreken. D66 wil innovatie, frisse ideeën en ruimte om te 
kunnen experimenteren.

Armoedebeleid
Wageningen heeft de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd om armoede tegen te gaan. 
Dat was en is hard nodig. D66 besteed dit geld liever aan gerichte armoedebestrijding 
in plaats van aan het woud van inkomensafhankelijke regelingen dat nu ontstaan is. 
Dit heeft de armoedeval vergroot en leidt niet altijd tot het effectief besteden van 
het schaarse geld dat we als gemeente beschikbaar hebben. Dicht bij de inwoners 
maatwerk bieden is een effectievere weg, omdat ongelijke situaties niet in eenduidige 
regels te vangen zijn.

Schuldhulpverlening
Schulden veroorzaken vele problemen voor mensen, gezinnen en hun omgeving. 
Door de geldstress maken mensen vaak ogenschijnlijk irrationele keuzes. Hierdoor 
komt men vaak in een negatieve spiraal terecht. Ook kinderen lijden hier vaak onder. 
Daarom vindt D66 dat er met worden ingezet op echte aanpak van de problemen 
door snelle schuldverlichting én door snel preventief de helpende hand te bieden om 
erger te voorkomen.  
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Klimaat, natuur en groen

Wageningen klimaatneutraal
De gemeente Wageningen heeft als doel om Klimaatneutraal te zijn in 2030. Dit is 
een vooruitstrevend doel waar D66 groot voorstander van is. D66 is van mening 
dat de transitie naar een klimaatneutrale gemeente niet vooruitgeschoven moet 
worden. Het opstellen van tussentijdse doelen zorgt ervoor dat we als gemeente geen 
uitstelgedrag gaan vertonen. Klimaatneutraal zijn lukt alleen als heel Wageningen zich 
daar vol voor inzet. Dat betekent dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. 
Daarnaast willen we dat initiatieven die van onderop komen zo veel mogelijk begeleid 
en ondersteund worden. 2030 klinkt ver weg, maar we willen in de komende 4 jaar 
grote stappen zetten. D66 wil dat het komende college begint met het opstellen van 
een routekaart naar een klimaatneutraal Wageningen. In deze routekaart willen we de 
tussendoelen vaststellen voor 2022 en 2026 om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

D66 wil dit doel bereiken door onder meer met ontwikkelaars van nieuw te ontwikkelen 
(woon)gebieden afspraken te maken over de energieprestatienormen. Deze afspraken 
zullen helpen bij de zorg voor klimaatneutrale woonwijken. Bewoners zullen hiervan 
profiteren, onder andere door lagere energierekeningen. Gas is geen duurzame 
oplossing meer in nieuwbouw, wat D66 Wageningen betreft wordt alle nieuwbouw 
zonder gasaansluiting gerealiseerd.
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Voor de reeds bestaande woonwijken en andere bebouwing wil D66 ook de komende 
jaren inzetten op verduurzaming. Hierbij blijft D66 voorstander van het behouden van 
subsidies op initiatieven als warmte-koude koppelingen, aardwarmte, beter gebruik 
van hemelwater, warmte-lek scan van huizen en gebouwen in Wageningen, isolatie en 
aanschaf van zonnecollectoren. D66 wil dat Wageningen zich naast zonne-energie ook 
meer gaat inzetten op wind- en waterenergie. Het is noodzakelijk om te kiezen voor 
een combinatie van duurzame energiebronnen. Daar waar het gaat om windmolens is 
het voor D66 nodig om te blijven zoeken naar geschikte locaties. In het uiterste geval 
zouden dit zelfs locaties buiten de Wageningse grenzen kunnen zijn. Daarnaast wil 
D66 ook energie halen uit de stroming in de Neder-Rijn en uit planten (plant-e). D66 
ondersteunt graag deze en andere innovatieve energieprojecten.

Om de hele gemeente klimaatneutraal te krijgen dienen alle werken, werkzaamheden 
en vervangingen van de gemeente te voldoen aan de doelen van energiebesparing en 
duurzaamheid. Hierbij dient de gemeente als voorbeeld voor alle inwoners door onder 
meer het stimuleren en faciliteren van energiebesparing met LED-licht en elektrisch 
rijden.

Wageningen meest groene stad
Volgens D66 draagt een groene stad bij aan het verbeteren van de stedelijke 
biodiversiteit. Bij natuur wordt vaak aan het buitengebied gedacht, terwijl er juist in 
de stad ook interessante biotopen zijn. In het buitengebied kan de gemeente een 
positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit door ecologisch bermbeheer toe te 
passen op de wegbermen. Daarnaast wil D66 de verbinding tussen het buitengebied 
en de stad versterken, zodat er draagvlak ontstaat voor de ontwikkeling van stedelijke 
biodiversiteit en natuur en milieu een prominentere plek krijgen binnen de Wageningse 
samenleving. Om de maatschappelijke waarde van de natuur te vergroten kan de 
gemeente, met burgers en ondernemers zich inzetten voor gezond en duurzaam 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
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Wonen en leefomgeving

Toekomstgericht
D66 staat voor een toekomstgerichte, flexibele en duurzame ontwikkeling van 
de Wageningse woningmarkt, met daarin ruimte voor lokale, kleinschalige 
initiatieven. D66 wil dat deze initiatieven aansluiten op toekomstige behoeftes, 
zoals levensloopbestendigheid en duurzaamheid. Uiteraard moet de gemeente 
woningeigenaren en ontwikkelaars ruimte geven, maar D66 vindt dat er eisen gesteld 
mogen worden aan deze ontwikkeling ten aanzien van duurzaamheid, het bestaande 
landschap en de realisatie van de klimaatdoelstelling. Daarnaast moeten particuliere 
initiatieven voor alternatieve woonvormen en voorzieningen worden omarmd. Het 
creëren van ruimte om maatwerk te kunnen bieden is een rol die de gemeente volgens 
D66 actief op zich moet gaan nemen, waarbij er oog blijft voor omwonenden en de 
monumentale elementen in onze stad. Een voorbeeld hiervan is een verruiming van 
het bestemmingsplan in onze binnenstad. Huisvesting kan een optie worden, wanneer 
winkels langdurig leeg dreigen te staan. Dit zorgt voor een levendig en karakteristiek 
beeld ook na sluitingstijd.

Wonen waar je wil wonen
Inbreidingslocaties als de Dreijen en Duivendaal geven vooralsnog voldoende ruimte 
en zullen voor de flexibiliteit in de markt en het woningbouwprogramma moeten 
zorgen. Hierbij wil D66 ook dat er rekening wordt gehouden met extra plaatsen 
voor statushouders. Het is maatschappelijk niet gewenst de opgave voor sociale 
woningbouw apart te programmeren. Uiteindelijk moeten mensen kunnen wonen waar 
ze graag willen wonen, zeker in onze regio. Als dit Wageningen is zal D66 zich hiervoor 
inzetten. Daarnaast ondersteunt D66 de woningtoewijzing van sociale huurwoningen 
in regionaal verband, maar wil geen vaste percentages voor sociale huur opleggen.

Helaas ontstaan er ook weleens problemen. Daar waar deze problemen ontstaan 
door schuldenlasten vindt D66 huisuitzettingen geen oplossing. Dit leidt tot grote 
persoonlijke en maatschappelijke schade. Door problematische woonsituaties 
proactief aan te pakken moeten huisuitzettingen worden voorkomen.
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Leefbaarheid
D66 wil dat Wageningen nu en in de toekomst een prettige plek blijft om te vertoeven. 
Het snijvlak waarop we ons bevinden, met de Uiterwaarden, het Binnenveld en 
de Veluwe is uniek en dient met respect te worden behandeld. Dit moet volgens 
D66 centraal staan. De ontwikkelingen hebben een belangrijke impact op onze 
directe leefomgeving. Het type woningbouw, de behoefte aan voorzieningen en de 
milieuopgaven zijn in hoge mate bepalend voor de levensloopbestendigheid van de 
wijk en de stad. Volgens D66 spelen ook de inpassing van water en groen hierin een 
rol. Naast water en groen dient ook de diversiteit aan woonvormen in de nieuwe 
plannen opgenomen te worden. Daar waar we moeten kiezen voor beton wil D66 dat 
er natuurcompensatie plaatsvindt.

Bouwen met respect voor onze cultuurhistorie dwingt ons om keuzes te maken.
De geschiedenis heeft sporen achtergelaten in onze stad. D66 pleit ervoor dat we 
de historische structuur blijvend benadrukken. Daarom vindt D66 nieuwe hoogbouw, 
alleen in uitzonderlijke gevallen aanvaardbaar.

Studentenhuisvesting
De groeiende onderwijsinstellingen leiden de komende jaren tot een groeiende vraag 
naar studentenhuisvesting. D66 vindt dat studenten ook moeten kunnen wonen waar 
ze willen wonen. Dat betekent dat we zoveel mogelijk inzetten om studenten ook in 
Wageningen te laten wonen. Dat is goed voor de stad en de studenten.
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Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke kwaliteit
In de zoektocht naar “Ruimtelijke kwaliteit” vindt D66 het belangrijk om buurt en burgers 
altijd te betrekken. De alledaagse kennis die burgers hebben over hun leefomgeving, 
zorgt ervoor dat beleidsmakers betere plannen kunnen maken die recht doen aan 
de lokale omstandigheden en mogelijkheden. De implementatie van de nieuwe 
Omgevingswet biedt een uitgelezen kans deze betrokkenheid en inspraak beter te 
organiseren. D66 wil dat de gemeente projectontwikkelaars gaat verplichten inspraak 
in een vroeg stadium van de planvorming te organiseren, zodat omwonenden meer 
invloed krijgen.

Met de Omgevingswet en het daarbij horende Omgevingsplan kan de stedelijke 
ontwikkeling meer in samenhang bekeken worden, maatwerkoplossingen geboden 
worden en vooraf sturing gegeven worden aan de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit speelt daarin een belangrijke rol 
door de stedenbouwkundige expertise die zij inbrengt.
Tegelijkertijd wil D66 dat welstandsregels worden versoepeld. Dat klinkt tegenstrijdig, 
maar dat is het niet. D66 wil namelijk wél sturen op een betere samenhang tussen 
gebouwen en open ruimtes, maar minder sturen op hoe gebouwen er uitzien. Eigenaren 
van huizen en gebouwen krijgen wat D66 betreft meer vrijheid om te bepalen hoe 
hun vastgoed er uitziet. Daarom wil D66 ook meer vrijheid bij het bouwen door met 
flexibeler bestemmingsplannen meer ruimte te geven en meer projecten in particulier 
opdrachtgeverschap uit te laten voeren.

Ruimtelijke opgaven
Met de klimaat-opgaven, de energietransitie, de aanpak van de Grebbedijk en de 
nieuwe Omgevingswet komen belangrijke ontwikkelingen op ons af. Zo moet er verder 
gezocht worden naar ruimte voor de opwekking van duurzame energie. Om onze 
klimaatdoelstelling te halen is er fysieke ruimte nodig, ongeacht of dat nu windenergie 
of zonne-energie is.
De economie trekt weer aan en dat brengt groei aan bedrijven en inwoners met zich mee. 
Daarvoor is nog enige ruimte op de bestaande industrieterreinen en ontwikkellocaties 
zoals De Dreijen, maar D66 verwacht dat dat op termijn niet voldoende zal zijn.
De binnenstad blijft ook komende periode een aandachtspunt. Door de ontwikkelingen 
in de detailhandel zullen de vierkante meters winkeloppervlak verder ingeperkt 
moeten worden en er meer ruimte geboden moeten worden aan horeca-activiteiten. 
D66 wil bovendien de cultuurhistorische kwaliteit van oude binnenstad koesteren en 
verbeteren, en vindt dat er een verbetering nodig is voor noordelijke entree.
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De groene stad
D66 heeft grote ambities als het gaat om duurzame energie. Energie halen we niet 
voor weinig geld uit de grond, maar zal steeds meer een onderdeel worden van onze 
leefomgeving. D66 wil dat de gemeente actief aandacht besteed aan duurzame 
energie in haar ruimtelijkeordeningsbeleid. Voor zonnepanelen geldt, of ze nu of op 
een dak staan of ergens in het veld, dat gemeentelijke regels niet nodeloos in de 
weg moeten zitten. D66 wil dat de gemeente een proactieve rol inneemt wanneer 
er initiatiefnemers zijn voor een zonneproject. Zonder windmolens lijkt de huidige 
ambitie van Wageningen om klimaatneutraal te zijn in 2030 onhaalbaar. Daarom wil 
D66 opnieuw zoeken naar kansrijke locaties voor windmolens. Hierbij willen we dat 
de Wageningers vanaf het eerste moment betrokken worden. Betrokkenheid en een 
gezamenlijk doel zijn essentieel voor draagvlak bij duurzame energieprojecten.

Naast het tegengaan van klimaatverandering is het ook van belang om om te gaan met 
de gevolgen van klimaatverandering. Groene wijken leveren hierbij een groot voordeel 
op. Bomen en planten zorgen ervoor dat bij hevige regenval water beter in de bodem 
zakt, terwijl ze bij hitte zorgen voor de nodige verkoeling. D66 wil dat de Wageningse 
wijken nog groener worden, bijvoorbeeld door van Wageningen een ‘living lab’ te 
maken voor onderzoek naar klimaatadaptatie van de WUR. Groene straten, tuinen 
en schoolpleinen maken Wageningen mooier, klimaatbestendig en leefbaar. Bij groot 
onderhoud aan wegen in de wijk wil D66 dat afwatering een belangrijke rol speelt.
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Onderwijs

Behoud van creativiteit
Een school moet een plek zijn waar kinderen ideeën opdoen en talenten worden 
gestimuleerd. Het is een zorgwekkende ontwikkeling dat kinderen al vroeg hun 
creativiteit gedeeltelijk verliezen, om kinderen te helpen ontdekken wie ze zijn en wat 
ze kunnen is een kentering nodig. D66 wil juist daarom cultuureducatie inzetten om 
kinderen ook buiten de lijntjes te leren kleuren. Deze cultuureducatie hoeft niet de taak 
van de leerkracht te verzwaren maar kan worden ingekocht, in samenwerking met 
andere scholen.

Visie
Onderwijs is investeren in de toekomst. Niet alleen is dit een cruciale pijler in de 
ontwikkeling van kinderen, maatschappij en economie, het biedt ook uitdaging en 
perspectief. Omdat alle kinderen en jongeren recht hebben op de beste kansen om zich 
te ontwikkelen, is het van belang dat eenieder passend onderwijs krijgt, maatwerk dus. 
Voorwaarde voor passend onderwijs is een goede samenwerking tussen onderwijs, 
opvang, ondersteuning en opvoeding. Dat kan alleen als de betrokken organisaties 
nauw samenwerken vanuit de educatie-agenda en hun aanpak afstemmen, zodat er 
een integraal aanbod voor kinderen en jongeren bestaat.
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Voorwaarde is ook dat scholen voldoende in staat gesteld dienen te worden om het 
bieden van passend onderwijs mogelijk te maken.
Onderwijs moet toekomstgericht zijn door als gemeente te starten met verduurzaming 
van de gebouwen. Daarnaast is het aanbod van digitale middelen en gekwalificeerd 
onderwijspersoneel een voorwaarde. Een samenwerking met het bedrijfsleven en de 
universiteit helpt hierbij en biedt bovendien extra voordelen voor beide partijen. Denk 
aan uitdaging en toekomstperspectief. Signalen als schoolverzuim vragen om snelle 
en brede aandacht voor het hele gezin. Om te voorkomen dat jongeren in de knel 
raken of zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt betreden.

Voorschoolse educatie en kinderopvang
Voorschoolse educatie en kinderopvang zijn belangrijk om een goede basis te leggen 
voor gelijke startkansen voor kinderen, toegankelijk voor alle kinderen en in het 
bijzonder voor kinderen in kwetsbare situaties. Het is van belang voor de integratie, 
taalbeheersing en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Voor ouders is het 
eenvoudiger om te blijven werken maar ook voor niet werkende ouders moeten deze 
voorzieningen toegankelijk zijn. Om integratie te bevorderen dienen kinderen van 
asielzoekers snel toegang te krijgen tot deze voorzieningen.
Doel is een situatie te creëren waar voorschoolse educatie, basisschool en 
kinderopvangen op één plek terechtkunnen en het onderwijs op elkaar aansluit en 
afgestemd wordt in doorlopende leerlijnen.

Kind en Natuur
Natuur en milieu zijn waardevol, het is belangrijk dat kinderen leren hier goed mee 
om te gaan. D66 vindt natuureducatie op basisscholen belangrijk. Het ervaren van de 
natuur is goed voor een harmonische ontwikkeling van kinderen.
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Sport en bewegen
D66 Wageningen hecht grote waarde aan sport binnen de gemeente. Het is niet 
alleen belangrijk voor de gezondheid van mensen, maar ook van grote sociale 
betekenis. De samenhang tussen álle Wageningers wordt vergroot, wat de 
verschillen ook zijn, sport verbindt. Daarom zet D66 Wageningen zich ervoor in om 
de drempel voor deelname aan sport te verkleinen.

Sport, gezondheid en onderwijs
Voor het algemeen welzijn en de ontwikkeling van mensen is sporten goed. Daarom 
moeten de voorzieningen binnen de gemeente goed zijn. Het begint met mogelijkheden 
voor scholen en goed bewegingsonderwijs. Zo zullen we ons bijvoorbeeld inspannen 
om tot een oplossing te komen voor de G.J. van den Brink school en de Zwaneridder 
welke gebruik maken van de Olympiahal.

Om zoveel mogelijk mensen te laten bewegen is het belangrijk om sportverenigingen 
zelfstandig en zelfvoorzienend te maken. De gemeente moet ze daarbij helpen en 
belemmeringen beperken. Hierbij zal vooral het belang van sport voorop staan en 
oude regelgeving en afspraken waar mogelijk afgeschaft worden. D66 wil gaan kijken 
hoe de faciliteiten veelzijdiger en intensiever benut kunnen worden door bijvoorbeeld 
ook zorg- en welzijnsorganisaties.
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Om eventuele gezondheidsrisico’s uit te sluiten en milieuschade te beperken wil 
D66 af van de kunstgrasvelden met rubbergranulaat. We willen dat de jeugd niet 
op deze velden traint en dat er geen nieuwe velden van dit type wordt aangelegd. 
Het rubbergranulaat moet versneld worden vervangen door duurzame korrels zonder 
gezondheidsrisico’s.

D66 wil verder kijken dan georganiseerde sport alleen, ook niet-georganiseerde sport 
en bewegingsactiviteiten willen wij stimuleren. Hierbij wordt onder andere gedacht 
aan voorzieningen in de openbare ruimte en het verbeteren en verbinden van fiets-, 
wandel- of ruiterroutes. Daarnaast vindt D66 het belangrijk, dat kinderen de gelegenheid 
krijgen om zwemlessen te volgen en wil D66 sporttalent actief ondersteunen.

Sportevenementen en recreatie
Sportevenementen zijn niet alleen voor het stimuleren van beweging en daarmee voor 
gezondheid van belang. Sportevenementen zijn ook belangrijk voor recreatie, toerisme, 
bedrijvigheid en stadspromotie. Wageningen heeft veel mooie sportevenementen 
met uiteenlopende achtergronden, zoals de Nationale Bevrijdingsvuurestafette, 
de Jan Jansen Classic, de Bergrace by Night, de Wageningse Muur, maar ook 
denksportevenementen zoals voor schaken en dammen. D66 wil deze evenementen 
uitbouwen en daarmee een economische impuls voor de middenstand creëren. 
Daarbij kan ook gebruik gemaakt worden van de bijzondere ligging van de stad in de 
afwisselende natuur.
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Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van Wageningen leeft, zeker als een mogelijke oplossing impact 
heeft op je straat, buurt of winkel. D66 vindt dat bereikbaarheid van Wageningen zo 
optimaal mogelijk moet worden ingericht met ruimte voor de auto, de fiets en het 
Openbaar Vervoer. Daarbij moet er rekening gehouden worden met de leefbaarheid 
in onze gemeente en de veiligheid van alle weggebruikers. Kortom de ontwikkeling 
van een betaalbare infrastructuur die bijdraagt aan de verblijfskwaliteit nu en in de 
toekomst.

We kunnen hier invulling aan geven door de ontwikkeling van een transferium aan 
de rand van Wageningen. Hier komt parkeren samen met OV, deelauto’s en (deel)
fietsen. Zo ontsluiten we de stad en campus beter en kunnen we toepassingen zoals 
de WePod een permanente plek geven. D66 pleit daarom voor de ontwikkeling van 
een visie op mobiliteit en bereikbaarheid, zodat onze gemeente kan anticiperen in 
plaats van reageren, en daarmee koploper in de regio blijft, ook als het aankomt 
op duurzame mobiliteit.

Snelfietsroutes
Nieuw is de behoefte aan snelfietsroutes. De ontwikkeling van deze routes tussen 
station Ede-Wageningen en Arnhem via Wageningen dragen bij aan duurzame 
mobiliteit. D66 ziet graag dat deze fietspaden breed genoeg zijn om de verschillen in 
tempo tussen de mensen die rustig willen fietsen en de mensen die door willen fietsen 
op te vangen. Het streven is om deze paden minimaal 1,5 keer de normale breedte 
te laten zijn.
Een deel van deze snelfietsroutes ligt in het buitengebied. Een plek die volgens D66 ’s 
nachts donker hoort te zijn Hier stelt D66 de toepassing van LED verlichting, die pas 
aanspringt bij het passeren, voor zodat de natuur zo min mogelijk verstoort wordt en 
het fietsen toch veilig is.
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Stad en Campus
Studies van de afgelopen jaren laten zien dat de autobereikbaarheid van Wageningen 
vragen om een oplossing. Vanuit de brede afweging tussen bereikbaarheid, 
omwonenden en natuur heeft D66 gekozen voor een oplossing langs de Campus, zo 
ver mogelijk van Noordwest. Deze nieuwe weg is goedkoper dan de verbreding van de 
Nijenoord Allee, geeft minder overlast en kan als voorbeeld dienen in de regio van een 
duurzame, ecologisch optimaal ingepaste weg. Nu de Provincie de regie overneemt 
zal D66 zich langs deze lijn blijven opstellen. We volgen de Provincie nauwgezet en 
zullen er voor zorgen dat de belangen van Wageningen worden verdedigd.

De middelen die vrijkomen wil D66 inzetten om de fietsbereikbaarheid binnen de 
stadgrenzen te versterken, bijvoorbeeld langs de Van Uvenweg en Pomona. Door 
de aanleg van een weg rond de Campus zal de verkeersintensiteit op de Nijenoord 
Alle afnemen, mocht dit om wat voor reden dan ook niet het geval zal zijn, dan zal 
D66 een fietsersbrug over of een fietstunnel onder de Nijenoordallee bij de kruising 
Rooseveltweg/Nijenoordallee steunen.

Sluipverkeer
Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en milieu is het gewenst sluipverkeer te 
voorkomen. De oversteekbaarheid van sommige straten in spitstijden is slecht. Dit 
levert risicovolle situaties op bijvoorbeeld bij de kruising Dolderstraat-Diedenweg waar 
in de avondspits veel kinderen oversteken op weg naar sportvelden.
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Economie
Een gezonde economie is van vitaal belang voor de stad. Ondernemerschap en 
werkgelegenheid hangen nauw samen met bereikbaarheid, leefbaarheid en de 
uitstraling van de stad. Daarom staat D66 voor een sterk economisch beleid. 
Daarbij is een schone en duurzame economie onze inzet.

FoodValley
Met de samenwerkende FoodValley-gemeenten (Ede, Barneveld, Nijkerk, 
Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wageningen) wordt hard gewerkt 
aan de economische ontwikkeling van de regio. Volgens D66 biedt FoodValley de 
kans om van de regio een groot economisch succes te maken. Gemeenten vullen 
elkaar aan. Zo realiseert Ede de komende jaren het World Food Center en een groot 
woningbouwprogramma en timmert Veenendaal aan de weg met haar ICT-campus. 
Wageningen heeft een zeer sterke troef in handen met Wageningen Universiteit en 
Research en de kennisintensieve bedrijvigheid daar omheen. D66 is trots op deze 
imagobepalende instelling binnen haar grenzen en zet zich in om de spin-off te 
vergroten. D66 heeft daarom de afgelopen jaren vol ingezet op de ontwikkeling van 
een volwaardige Campus mét studentenhuisvesting, detailhandel, horeca en ruimte 
voor startups. Zo creëren we een kennisecosysteem waarin onderzoek en innovatie 
hand in hand gaan met ondernemerschap.

Vanuit de strategische agenda van regio FoodValley – waaraan ook ondernemers en 
onderwijsinstellingen hebben meegeschreven – zijn al veel programma’s opgezet die 
dat ecosysteem ook in de regio zullen versterken. Door de komende jaren de krachten 
binnen de regio te bundelen en gezamenlijk in te zetten op een sterke internationale 
profilering van FoodValley, trekken we meer bedrijven aan die zich in de regio willen 
vestigen. D66 wil er daarom voor zorgen dat Wageningen een goed vestigingsklimaat 
heeft voor met name kennisintensieve bedrijven.

Vestigingsklimaat
Naast de programma’s die in FoodValley-verband worden uitgevoerd, moet 
Wageningen volgens D66 ook zelf investeren in een goed vestigingsklimaat voor 
bedrijven. Dat kan door te investeren in een goede bereikbaarheid en door binnen 
de gemeente zaken sneller te regelen voor bedrijven. Daarnaast wil D66 investeren in 
bestaande werklocaties, zodat deze voldoen aan de vraag van ondernemers. Maar 
ook door te investeren in een fijne woon- en leefomgeving en culturele activiteiten. 
Kunst en cultuur zijn niet alleen leuk, maar kunnen ook een inspiratiebron zijn voor 
nieuwe ideeën of om ‘out-of-the-box’ te denken. In onze ogen zijn kunst en cultuur 
daarom onmisbaar voor een goed vestigings- en innovatieklimaat.
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Binnenstad en detailhandel
Door toenemende onlineverkoop zal de detailhandel zich de komende jaren continu 
moeten vernieuwen. Er dreigt toenemende leegstand, wat niet goed is voor een 
levendige binnenstad. Met de opbrengsten uit de reclamebelasting zorgt de SOW 
voor activiteiten die klanten naar de binnenstad trekken. D66 ziet het succes daarvan, 
maar draagvlak onder winkeliers blijft voor ons essentieel. Cruciaal is ook dat 
pandeigenaren worden betrokken om leegstand tegen te gaan door huren mogelijk te 
verlagen of tijdelijke verhuur toe te staan. Dat biedt ruimte aan vernieuwende (pop-up) 
winkelconcepten en initiatieven op het gebied van cultuur, kunst en educatie.

Om de uitstraling van de binnenstad te verbeteren, wil D66 investeren in de openbare 
ruimte en de cultuurhistorische waarde van de oude binnenstad. Zo kan het 
vestingkarakter worden versterkt door de stadsgracht weer open te maken en een 
wandelpad over de wallen aan te leggen. D66 wil ook meer sturen op de diversiteit 
van het winkelaanbod. Door flexibel te zijn met winkeltijden en het toestaan van 
gemengde concepten (horeca en winkel in één), kunnen winkeliers beter inspringen 
op de behoeften van hun klanten.
D66 is voorstander van het verder verruimen van de sluitingstijden in de Wageningse 
Horeca. Het past een studentenstad als Wageningen dat er voldoende gelegenheid 
is om uit te gaan. Door de huidige sluitingstijden verder te verruimen kan overlast 
worden voorkomen, omdat er een grotere spreiding is van het tijdstip waarop mensen 
naar huis gaan.
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Veiligheid
Volgens D66 betekent veiligheid niet alleen het bestrijden van criminaliteit en 
terreur. Veiligheid betekent vooral dat je niet bang bent voor je eigen lichamelijke 
en geestelijke gezondheid. Je veilig voelen zorgt voor ruimte om je te ontwikkelen. 
Daarom wil D66 pleiten voor een breed opgezet veiligheidsbeleid dat zich richt op 
criminaliteitsbestrijding en verkeersveiligheid, maar ook op de bescherming van 
de geestelijke gezondheid en de persoonlijke leefomgeving van alle Wageningers 
groot en klein. Uiteraard zonder onnodige regelzucht.

Veilige scholen
Scholen moeten een open en veilige omgeving bieden waar kinderen zich in vrijheid 
kunnen ontwikkelen. Daarbij horen volgens D66 geen detectiepoortjes en camera’s. 
De psychische en sociale veiligheid van de leerlingen is van groot belang en D66 pleit 
daarom voor goed anti-pestbeleid en het vroeg signaleren van psychische problemen 
bij leerlingen. Deze zijn allereerst verantwoordelijkheden van opvoeders en scholen, 
maar de gemeente faciliteert daar waar gewenst.
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Verkeersveiligheid
Ook als we ons verplaatsen raken we de veiligheid. Van onszelf en de overige 
mensen die deze publieke ruimte gebruiken. De auto biedt veel gemak, maar kan 
ook impact hebben op onze veiligheid. D66 pleit voor meer autovrije en “auto-te-
gast” straten, zodat fietsers en voetgangers veiliger van A naar B kunnen komen. D66 
pleit voor extra aandacht voor mensen die minder mobiel zijn; slechte bestrating is 
voor hen een bron van onveiligheid en kan hen beperken. Wageningen kent enkele 
gevaarlijke kruispunten, D66 pleit voor het investeren in een veilige inrichting van deze 
kruispunten. Verder moeten straten en wegen met verkeer beperkende elementen 
worden ingericht, zodat sluipverkeer en harder rijden dan de maximumsnelheid wordt 
ontmoedigd.

Veiligheid in de buurt
D66 zet in op het voorkomen van criminaliteit. Een buurt waar iedereen elkaar kent en 
naar elkaar omkijkt, is een veilige buurt. De gemeente moet activiteiten die daaraan 
bijdragen faciliteren, zoals buurtfestivals, maar ook het door bewoners gezamenlijk 
onderhouden van groen en het netjes houden van de straten. D66 is zich bewust 
van de veranderingen bij de politie, maar in de praktijk blijkt er ruimte te zijn om 
in gesprek te gaan en D66 wil zich hiervoor hard maken. Inwoners moeten zoveel 
mogelijk worden betrokken bij het bepalen van prioriteiten in hun buurt en de politie 
moet zoveel mogelijk in contact blijven met de burger. Wijkagenten zijn en blijven 
hierin onmisbaar.

Algemene Veiligheid
Het Nederlandse wietgedoogbeleid is aan herziening toe. Het legaliseren van de 
verkoop en tegelijkertijd verbieden van de teelt van wiet heeft tot een onhoudbare 
situatie geleid. De overheid heeft geen controle op de kwaliteit van verkochte wiet 
en nagenoeg geen controle over illegale teelt. D66 pleit voor een herziening van het 
gedoogbeleid, waarbij legalisering van de teelt en volledige legalisering van de verkoop 
de speerpunten zijn. De gemeente moet daarin een actieve rol spelen.

D66 wil de digitale en fysieke privacy van de Wageningers zoveel mogelijk beschermen. 
Daarbij hoort geen cameratoezicht op straat en een gemeente die zo zorgvuldig 
mogelijk omgaat met de digitale gegevens van haar inwoners. Derden krijgen alleen 
toegang tot die gegevens als het strikt noodzakelijk is en toegang blijft beperkt tot zo 
weinig mogelijk personen.
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Financiën

De basis goed regelen
D66 staat voor een solide financieel beleid. Dat betekent dat de meerjarenbegroting 
van de gemeente sluitend is en dat risico’s en reserves op orde zijn. Eventuele tekorten 
worden in de betreffende jaren opgevangen en meevallers worden besteed aan het 
realiseren van onze inhoudelijke speerpunten.

Sociaal domein is in balans, met eigen reserve en investeringsagenda
De afgelopen jaren heeft de gemeente veel sociale taken vanuit het Rijk erbij gekregen, 
met fikse kortingen die ons ook financieel stevig hebben geraakt. D66 wil een sluitend 
financieel kader voor het sociaal domein, met oog voor mens en situatie. Hierin lopen 
de inkomsten en uitgaven met elkaar in de pas en is er voldoende ruimte om eventuele 
tegenvallers op te vangen. D66 beseft zich als geen ander dat de transformatie in het 
sociaal domein tijd en geld vraagt. Dit leidt volgens D66 tot financiële ruimte om via 
transformatie en maatwerk de zorg en ondersteuning aan bewoners te verbeteren. De 
komende jaren wil D66 deze lijn verder versterken en invullen.

Ruimtelijk ordening en bedrijfsvoering op orde
D66 wil efficiënter gaan werken. Dit betekent keuzes maken en focus aanbrengen. 
We realiseren ons dat we geen onnodige of onuitvoerbare plannen moeten maken die 
zorgen voor teleurstelling. De financiën binnen ruimtelijk ordering en in de gemeentelijke 
bedrijfsvoering zijn op orde en eventuele financiële ruimte voor investeringen moet 
hier binnen gevonden worden.
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Gematigd belastingbeleid
Als het gaat om lokale belastingen voert D66 een gematigd beleid. Met gepaste 
trots kijken we terug op een periode waarin we succesvol de OZB niet meer dan 
trendmatig hebben verhoogd ondanks de druk om te bezuinigen. D66 zal hier niet 
vanaf wijken in de toekomst. In Den Haag maken wij ons sterk voor meer lokale ruimte 
om belasting te heffen, in lijn met verschillende recente onderzoeken en adviezen. Zo 
kunnen we inhoud, financiën en uitvoering van ons beleid verder passend maken op 
de Wageningse samenleving. 

Burgers betrekken bij en ondersteunen met middelen 
D66 wil de komende periode bewoners actief betrekken bij de financiële situatie 
van de gemeente, onder andere door samen met burgers de begroting op te stellen 
(burgerbegroting) en meer ruimte te creëren voor burgerinitiatieven in de stad. De 
energie in onze lokale samenleving kan verder benut worden door financiële middelen 
vrij te maken om initiatieven te begeleiden en cofinanciering van de uitvoering. 

Eventuele financiële ruimte vanuit het Rijk benutten voor realisatie ambities 
De komende jaren ontstaat er naar verwachting meer financiële ruimte, omdat de 
economie groeit en daarmee ook de gelden die wij in Wageningen vanuit het Rijk 
krijgen. We zetten deze gelden gericht in om onze belangrijkste ambities te realiseren 
zoals investeren in duurzaamheid, cultuur, maatwerk in welzijnsvoorzieningen, groen 
en goede infrastructuur.
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Financieel overzicht 
 
De gemeente Wageningen had in 2017 een bedrag van €94.000.000 te besteden. Het ligt in de lijn 
der verwachting dat dit ongeveer het bedrag is dat de gemeente te besteden heeft in de jaren 
2018-2022. 
 
 

 

 
 

Uitgaven 
Maatschappelijke Ondersteuning  €        39.667.000  
Onderwijs en Educatie  €          4.932.000  
Veiligheid  €          1.735.000  
Sport en Cultuur  €          7.303.000  
Wonen  €          2.180.000  
Transparante Overheid  €          2.811.000  
Overige uitgaven (algemene dekking en onvoorzien)  €        12.407.000  
Economische Ontwikkeling  €          4.534.000  
Bereikbaarheid  €          4.700.000  
Ruimtelijke Ontwikkeling  €          6.556.000  
Milieu  €          7.175.000  
Totaal  €        94.000.000  
 
  

Inkomsten  
Inkomsten Rijk  €        55.868.000  
Lokale Inkomsten  €        21.118.000  
Overige Inkomsten  €        17.014.000  
Totaal  €        94.000.000  
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Kandidatenlijst en verantwoording 
	

 Kandidatenlijst 
1. Dennis Gudden 
2. Paul Toxopeus 
3. Jan-Willem Lammers 
4. Maud Hulshof 
5. Micha Snijder 
6. Laura Kaper 
7. Sara Panis 
8. Machteld Vos de Wael Brongers 
9. Sophie Kijlstra 
10. Joël Dekkers 
11. Gjin Ceca 
12. Harry Geenen 
13. Wim Verhagen 
14. Rogier Sleijpen 
15. Mark Giebels 
16. Ed Dumrese 
17. Rianne van de Ven 
18. Jara van den Bogaerde 
19. Frank van Rossum 
20. Monique Peters 
21. Annemarie Elbers 
22. Peter Smits 
23. Joëlle Stokkel 
24. Gerwin Beukhof 
25. Teun Fiers 
26. Roeland Janssen 
27. Rolien Willmes 
28. Hylcke Okkinga 
29. Ger Parlevliet 
30. Rob Buré 
31. Ingrid Lefeber 
32. Martin Keijbets 
33. Karin van der Burgt 
34. Antoon Kanis 
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Dennis Gudden (1) 
De afgelopen jaren heeft D66 als grootste partij haar 
verantwoordelijkheid genomen in en voor Wageningen. Als 
wethouder heb ik daar een actieve bijdrage aan mogen 
leveren, en ik ben trots op ons unieke experiment met de 
bijstand, waarin we inzetten op vertrouwen en mensen, in 
plaats van regels en verplichtingen. Bij de overgang van 180 
mensen van de Permar naar ons als gemeente hebben we 
onze nek uitgestoken en heel veel mensen een passende 
werkplek kunnen bieden bij Wageningse ondernemers en 
organisaties. Maar denk ook aan de vernieuwing van alle 
speelplaatsen in Wageningen, de nieuwbouw van 
Patrimonium, de Ireneschool die in 2018 opgeleverd wordt, de 
revitalisering van de Industrieweg en het Business & Science 
Park, en natuurlijk de ontwikkeling van de Campus. Het bewijst 
dat D66 in staat is om plannen om te zetten in resultaten en 
Wageningen mooier, socialer, sterker en duurzamer te maken.  

 
 
Paul Toxopeus (2) 
Als een van de weinige geboren en getogen Wageningers heb ik aan de 
WUR gestudeerd en ken ik het studentenleven. Ik ben nu acht jaar raadslid 
en heb me in veel onderwerpen verdiept - van ruimtelijke ordening, milieu, 
cultuur, economie tot zorg. In de afgelopen jaren heeft D66 als grootste 
coalitiepartij veel bereikt en daar ben ik trots op. Ik wil die verworvenheden 
verdedigen en verder uitbouwen. Helaas hebben we in die periode ook 
veel moeten bezuinigen en daarom hoop ik dat we de komende periode 
weer meer geld kunnen uitgeven aan het culturele leven in Wageningen. 
 
 

 
Jan-Willem Lammers (3)   
Na de verkiezingen van 2014 heb ik de fractie van D66 ondersteund, in 
september 2017 ben ik raadslid geworden. In de afgelopen raadsperiode 
heb ik geprobeerd zoveel mogelijk te leren van de huidige fractie. 
In de volgende periode wil ik het geleerde in de praktijk brengen, de 
ingezette koers vasthouden en waar nodig deze samen met de stad 
bijstellen. De komende jaren wil ik me inzetten voor een gedegen 
financieel beleid, waarin we de reserves proberen te versterken maar 
bovenal de gemeentelijke belastingen niet zomaar verhogen. Daarnaast 
zal ik me blijven inzetten op het gebied van sport, veiligheid en natuur. 
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Maud Hulshof (4) 
Sinds deze zomer ben ik actief bij D66. Mijn kracht is om ideeën en 
mensen met elkaar te verbinden en te zoeken naar de gemeenschappelijke 
uitgangspunten om oplossingen te vinden. Als bedrijfskundige en met mijn 
werkervaring in HR en bestuurservaring in het onderwijs heb ik op een 
breed terrein ervaring opgedaan. De aanpak van D66 waarbij vertrouwen 
de basis is - en maatwerk waar nodig de ruimte krijgt- past goed bij mijn 
eigen visie en werkwijze.   Ik wil me graag inzetten om dit D66 geluid 
inhoud te geven. Ik ga graag met u en anderen in gesprek om Wageningen 
nog mooier te maken! 
 

Micha Snijder (5) 
Ik zie de participatiemaatschappij niet als een slecht excuus om te 
bezuinigen, maar als iets om na te streven. Het verdelen van schaarse 
middelen zal altijd conflicten opleveren. We moeten van de oude logica af 
dat de overheid alsmaar die conflicten sust door de regie te nemen. Nee, 
burgers moeten weer zeggenschap krijgen over zichzelf en hun omgeving. 
De afgelopen vier jaar heb ik mij als steunfractielid ingezet voor zorg- en 
participatiebeleid waarin niet beklemmende regels centraal staan, maar de 
hulpbehoevende en de hulpverlener. De komende vier jaar wil ik mij weer 
inzetten om de burger zo veel mogelijk aan te sporen om de eigen regie te 
nemen. 

 
Laura Kaper (6) 
Als vormgever ben ik overtuigd van het bestaan en de vindbaarheid van 
goede oplossingen, vanuit mijn werk als architect/organisatieadviseur/ 
ondernemer in de gezondheidszorg zie ik echter veel goede initiatieven 
stuklopen op ineffectieve regels en perverse prikkels. D66 ziet en maakt in 
haar verkiezingsprogramma ruimte voor pragmatische oplossingen. Ik wil me 
de komende jaren inzetten voor een Wageningen dat de moed heeft uit te 
gaan van vertrouwen en dat wil werken aan zulke – mogelijk onorthodoxe - 
oplossingen. Die moed heeft D66, die moed hebben alle kandidaten op onze 
lijst en die moed heb ik.  Toon ook moed: participeer en stem D66. 
 

Sara Panis (7) 
In 2015 was ik het 2500e lid van D66 Gelderland, dit jaar stel ik mij kandidaat 
voor D66 Wageningen om bij te kunnen dragen aan onderwijs en integratie 
voor een veilige leefomgeving. Ik ben een doener en een verbinder. Een 
doener omdat ik ideeën en kansen om kan zetten in acties en mensen in 
beweging krijg. Wat willen we, waarom willen we dit en hoe kunnen we dit 
realiseren. Als verbinder weet ik mensen uit verschillende lagen van de 
samenleving met elkaar te verbinden. 
Als nieuw gezicht in de Wageningse politiek kom ik met een frisse blik en 
nieuwe ideeën binnen en stel ik mij graag kandidaat om de jonge generatie te 
vertegenwoordigen 
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Machteld Vos de Wael (8) 
Mijn naam is Machteld Vos de Wael, 60 jaar, en ik woon sinds 2013 in 
Wageningen. Ik heb een brede belangstelling. In Delft ben ik 
afgestudeerd als bouwkundige, ik schrijf toneelstukken, werk als 
theaterregisseur en heb mijn opleiding tot psychodramaturg bijna 
afgerond. Daarnaast werk ik als vrijwilliger in de palliatieve thuiszorg. Dit 
maakt dat mijn politieke belangstelling met name uitgaat naar cultuur, 
gezondheidszorg en ruimtelijke ordening. Bij dit laatste aandachtspunt 
ben ik al enige tijd betrokken geweest vanuit de woonadvies commissie 
Wageningen. D66 is voor mij de partij die als geen ander sociale 
rechtvaardigheid en individuele vrijheid samen laat gaan.  

 
Sophie Kij lstra (9)   
Ik ben Sophie, een geboren en getogen Wageningse. Hierdoor voel ik al 
een aantal jaren de behoefte om Wageningen nog mooier en socialer te 
maken. Vanuit deze behoefte wil ik graag politiek actief zijn voor D66. 
Ik ben een toegevoegde waarde voor de fractie op deze punten: 
- sociaal domein/minimabeleid 
- kinderopvang 
- bereikbaarheid  
Mijn grootste kernwaarde is dat ik accuraat ben en mensen scherp hou dat 
ze hun beloftes nakomen, daarnaast laat ik graag mijn gezicht zien bij 
bijeenkomsten om te horen wat er leeft bij de mensen in de stad. 

 
Joël Dekkers (10) 
Ik ben Joël Dekkers. Na een studie in Wageningen heb ik gewerkt als 
bioloog, in de ICT, HR en inkoop. Na een aantal jaren wonen 
in Singapore heb ik de waarde van echte democratie 
opnieuw ondervonden, en ben ik bij terugkomst lid geworden van D66. Ik 
heb mijzelf kandidaat gesteld, omdat Wageningen naar mijn idee voor 
een aantal uitdagingen staat waar ik de komende 4 jaar mijn ideeën en 
inzet voor wil inbrengen: Gezonde gemeentefinanciën, verbetering van de 
ruimtelijke (groen)inrichting & mobiliteit samen met evenwichtige 
economische ontwikkeling, en de ambitieuze plannen voor het 
verduurzamen van onze samenleving en de energievoorziening. 

 
Gjin Ceca (11) 
Na jarenlang actief te zijn als commissielid heb ik met veel plezier bijna 
anderhalf jaar in de gemeenteraad van Wageningen gezeten; daarbij 
heb ik me bezig gehouden met diverse onderwerpen. Mijn allereerste 
onderwerp was het mogelijk maken van het bezorgen van 
reisdocumenten aan het woon- of werkadres en een digitale 
mogelijkheid om aangifte van vermissing te doen. Hierop is positief 
gereageerd besloten deze dienstverlening in het voorjaar van 2017 door 
te voeren. Ik heb me ook sterk gemaakt voor het nieuwe 
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groenbeleidsplan dat in maart 2017 is aangenomen door de raad. Tenslotte is het aan mijn inzet te 

danken dat bij de locatie Costerweg 65, studentenhuisvesting gerealiseerd wordt in combinatie met 

zorgwoningen.  

 

Harry Geenen (12) 
Afgelopen periode heb ik proberen te bewerkstelligen dat D66 een 

consistente lijn volgt.  

Dat het door ons  in het verleden ingezette beleid ook wordt uitgevoerd en 

doorgezet, met name op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling. Dat bij 

ruimtelijke projecten de omwoners vroegtijdig worden betrokken en dat er 

naast studentenhuisvesting ook aandacht is voor woonzorg woningen voor 

ouderen. 

Ik heb er mede voor gezorgd dat het door de WUR  afgestoten Arboretum 

Belmonte, een mooi stadspark met een grote recreatief en toeristische 

waarde voor Wageningen, structurele subsidie van de gemeente krijgt voor 

het beheer.   

 

 

Mark Giebels (15)   
We zijn als D66 fractie de afgelopen raadsperiode richtingbepalend 

geweest bij de decentralisatie van de jeugdzorg, ouderenzorg en de 

arbeidsparticipatie. Zo hebben we ingezet op het SamenWageningen 

traject waarin we samen met de inwoners en zorgverleners het beleid 

hebben bepaald. Onze inzet: minder regels, eigen regie, meer 

vertrouwen en maatwerk. Ook hebben we het experiment met de 

bijstand ‘Vertrouwen Werkt!’ geïnitieerd. Vanuit de uitgangspunten van 

het basisinkomen geven we de bijstandsgerechtigden meer ruimte 

voor eigen plannen en bijverdiensten. We zijn benieuwd naar de 

resultaten en hopelijk creëren we zo uiteindelijk ook landelijk een 

omslag in het participatiebeleid. 

 

 

Roeland Janssen (26) 
De leus uit het verkiezingsprogramma 2014/18 “waar voor je 

belastinggeld” vormde de leidraad voor mijn handelen in de 

raad.  Dat resulteert in de zorg voor een gezonde financiële positie, 

matige belastingdruk, efficiënte organisatie en transparante 

verantwoording. 

De belastingdruk is afgenomen dankzij een niet meer dan 

trendmatige verhoging van OZB en verlaging van de 

afvalstoffenheffing. Voorkomen werd, dat spaargeld zou worden ingezet voor tekorten op de 

begroting. En onlangs, bij de vaststelling van de Nota ‘Houdbare Gemeente Financiën’, werden 

onze amendementen breed aangenomen die de transparantie vergroten, belastingdruk beperken 

en financiële randvoorwaarden rondom een gezonde financiële positie in de toekomst waarborgen.  
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Ingrid Lefeber (31) 
In de afgelopen periode was ik verantwoordelijk voor de portefeuille 
zoals ook de burgemeester had. Opvallend daaruit was een voorstel 
van het college om 100.000 te bezuinigingen op 4/5mei, herdenken 
en bevrijdingsfestival. De motie van D66 daartegen haalde geen 
meerderheid, ondanks goede argumenten. Echter, korte tijd later 
trok het college dit plan in. Toch een overwinning uiteindelijk, en 
terecht want als ergens de bevrijding gevierd moet worden, dan is -
het wel in Wageningen. En vieren gaat niet zonder herdenken. 

Daarnaast was ik lid van de commissie werkwijze raad, de agendacommissie en was ik 
commissievoorzitter. Ook daar nam D66 verantwoordelijkheid. Met pijn in het hart heb ik vervroegd 
afscheid moeten nemen van de raad. 
 
 
Peter Veldman (voormalig fractievoorzitter) 
We begonnen met openbare onderhandelingen. Laten zien aan 
de kiezers wat ze belangrijk vinden en tegen welke prijs. Voor 
iedereen zichtbaar. Niets is belangrijker dan in gesprek zijn met 
de inwoners van de stad waarmee en waarvoor je het beleid 
maakt. Voor of tegen, ik deed het graag. 
Ik ben trots dat Wageningen op veel gebieden een voorbeeld is 
geworden voor andere gemeenten. Durf tonen op het gebied 
van zorg, het vertrouwensexperiment met de bijstand, 
duurzaamheid en het circulaire stadhuis. De samenwerking in 
de FoodValley met steeds meer bedrijven die Wageningen en omgeving weten te vinden. Goed 
voor de lokale economie en werkgelegenheid. Het was mij een groot genoegen de stad 
Wageningen en haar inwoners te vertegenwoordigen. 
 
 

Michiel Uitdehaag (voormalig wethouder) 
Als wethouder heb ik in de crisistijd veel bouwprojecten vlotgetrokken, 
gerealiseerd en ook nog opgestart. De Lawickse Hof, Bellostraat maar 
ook de nieuwbouw van Zideris op de Hucht zijn in die tijd afgerond. De 
sloop en ook nieuwbouw van Patrimonium is opgestart. De complexen 
van Idealis aan de Costerweg, Kirpestein, Mouterijnoort, maar ook de 
nieuwe Ireneschool heb ik opgestart, maar niet af kunnen maken. 
Het vertrouwensexperiment in de bijstand is in die tijd opgestart, net 
als de visit veluwe campagne. Ten slotte is de basis gelegd voor de 
omvorming van de Permar naar de huidige situatie. 
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Voor de totstandkoming van dit programma hebben veel leden deelgenomen aan 
de inhoudelijke sessies en een bijdrage geleverd. Zonder die inbreng hadden we 
dit programma niet kunnen maken. De programmacommissie dankt iedereen voor 
hun bijdrage.
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D66 zet zich al jaren in voor een 
klimaatneutraal Wageningen in 2030. 
De komende vier jaar zijn belangrijk om 
deze doelstelling te halen. D66 wil meer 
aandacht voor de fiets in Wageningen, 
door fietspaden breder en gevaarlijke 
kruisingen veiliger te maken. En we 
willen Wageningen groener maken, door 
te investeren in meer en beter groen in 
de stad.

D66 zet op het gebied van de zorg de 
wens van de Wageningse inwoners 
centraal. Daarnaast zet D66 sterk in op 
goed en passend werk voor iedereen. 
De ontwikkeling van Wageningen en de 
regio is daarin van groot belang.

wageningen.d66.nl

@D66Wageningen

/D66Wageningen
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