Uit de

Van de fractie

In deze rubriek blikken de negen Wageningse fracties terug op het raadswerk van de afgelopen weken
of schrijven zij over activiteiten die de komende weken gaan plaatsvinden.

Skatepark en skeelerbaan in park Noordwest?
De groene beleving in een wijk en de mogelijkheid om in de stad te kunnen
recreëren is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Het recreatiepark in
Noordwest is daar een voorbeeld van. Het is aangelegd om op het grasveld
en met de speelgelegenheden bewoners de mogelijkheid te bieden om in het
park te ontspannen. De jeugd kan er volop buiten spelen wat van belang is voor
hun lichamelijke ontwikkeling. GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat het
groene karakter en de recreatieve functie van het park worden behouden.
Het skatepark heeft onderhoud nodig en het zou uitgebreid kunnen worden
zodat het aan de huidige behoefte van de jeugd voldoet. Dat heeft geen
consequenties voor park en omwonenden.
Het aanleggen van een skeelerbaan daarentegen beperkt de recreatieve
mogelijkheden in het park, zeker voor de huidige gebruikers. Het grasveld
wordt veel kleiner. Daarin komt de asfalt skeelerbaan. Ook de veiligheid voor
gebruikers van het park komt in het geding. Omdat het veel skeeleraars aan
zal trekken zullen omwonenden hinder ondervinden van de aanwezigheid van
de skeelerbaan. Het park in Noordwest is daarom geen geschikte locatie voor
een skeelerbaan.
Rik Hoevers, steunfractielid - rik.hoevers@xs4all.nl
GroenLinks - www.groenlinkswageningen.nl

Potentieel leefgebied kwartelkoning legt ontwikkelingen
zwemplas lam
Bij de komende versterking van de Grebbedijk is het plan om een zwemplas
aan te leggen in de driehoek Pabstendam, Havenkanaal en de Rijn. Dat
betekent veiliger zwemmen dan in de Rijn, rechtstreekse toegang via de
Pabstendam en dus versterking van de natuur in de rest van de uiterwaarden
omdat niet iedereen meer dwars door de uiterwaarden naar de Rijn banjert.
Maar wat blijkt; onderzoek van een natuurspecialist heeft aangetoond dat
die driehoek wellicht in de toekomst misschien eventueel het leefgebied zou
kunnen gaan vormen van de kwartelkoning. Dus de plannen zijn alweer
van tafel geveegd door verantwoordelijk wethouder De Haan. U bent van
de Stadspartij gewend dat wij realistisch naar de plannen van de gemeente
kijken. Je kunt niet meer uitgeven dan er binnenkomt, de leefbaarheid voor
u als inwoner staat voorop, met respect voor alles wat groeit en bloeit in het
cultuurlandschap waarmee onze stad wordt omringd: de Uiterwaarden, het
Binnenveld en de Eng. Maar hier krijgen we jeuk van. We gaan de ontwikkeling
van de stad dus laten afhangen van flora en fauna dat zich eventueel in de
toekomst ergens zou kunnen gaan voordoen. Wat een onzin: die driehoek is
juist een potentiële plek voor een zwemplas!
Rien Bor, raadslid – rienbor.gemeenteraad@gmail.com
Stadspartij - www.stadspartijwageningen.nl

Een goed gesprek
Tijdens het zomerreces heeft de D66 fractie, hopelijk net als u, wat afstand
kunnen nemen van de waan van de dag. Door stil te staan bij wat er goed
gaat in Wageningen en om te bekijken waar we kunnen verbeteren. Ook zijn
we in gesprek gegaan met Wageningers. Over wat u belangrijk vindt; wat we
moeten koesteren in Wageningen; waar we slimmer kunnen (samen)werken
en mogelijk besparen; hoe we meer kunnen doen aan het klimaat -want die
hittegolf liet ons duidelijk zien dat we NU maatregelen moeten nemen- en
hoe we een antwoord geven op het financiële vraagstuk zonder daarbij onze
inwoners te vergeten. We hebben het eerste raadsspreekuur gehouden,
waarbij ik samen met Bart, Jan en Mathilde een grote groep betrokken
Wageningers sprak. U had zorgen over het participatietraject Born-Oost en
de Snelfietsroute en ideeën over bereikbaarheid, klimaat en vergroening, het
vergroten van fietsveiligheid en nog meer. Bovenal: u waardeert dat de Raad
een laagdrempelig spreekuur heeft. Dit ziet D66 als een idee op het gebied
van democratische vernieuwing: dat Wageningers beter de weg naar de raad
vinden en dat we naar u luisteren. En dat we daardoor als raad betere keuzes
maken. We kijken uit naar de volgende keer!

In gesprek met de raad

Als burger of belanghebbende zijn er twee mogelijkheden om in te spreken. U kunt inspreken over
onderwerpen die geagendeerd zijn en over onderwerpen die niet op de agenda staan.
Onderwerpen die op de agenda staan
Voor u als burger of belanghebbende is
er de mogelijkheid om met raadsleden en
steunfractieleden in gesprek te gaan tijdens het
rondetafelgesprek. Bij dit rondetafelgesprek
worden voor- en tegenstanders van een onderwerp
samen aan tafel uitgenodigd. Soms schuift
de portefeuillehouder aan, dat hangt af van
het onderwerp. U wordt gevraagd kort aan te
geven hoe u tegenover het voorstel staat en wat
uw argumenten zijn. U gaat vervolgens met
raadsleden en steunfractieleden in gesprek. Voor
het rondetafelgesprek moet u zich van tevoren
aanmelden (via raadsgriffie@wageningen.
nl). Aanmelden kan tot 09.00 uur op de dag
van de Politieke Avond. Voor de duidelijkheid:
meepraten over onderwerpen kan dus alleen in het
rondetafelgesprek.
Onderwerpen die niet op de agenda staan
U kunt ook inspreken over onderwerpen die niet
op de agenda staan. Daar is op maandag 23
september helaas geen ruimte voor op de agenda.

De eerstvolgende mogelijkheid daarvoor is tijdens
de Politieke Avond van 7 oktober aanstaande.
Wanneer u wilt inspreken over een onderwerp dat
niet op de agenda staat vragen wij u om op een half
A4’tje de kern van uw boodschap te schrijven. Dit
document krijgt ieder raads- en steunfractielid. In
de pauze van de Politieke Avond kunt u uw bijdrage
toelichten aan de raads- en steunfractieleden, aan
een statafel. Op deze wijze kunt u echt in gesprek
gaan over het onderwerp dat u belangrijk vindt. Wilt
u een burgerinitiatief presenteren? Ook dat kan in
de pauze. Uw aanmelding en het half A4’tje moeten
uiterlijk op de ochtend van de Politieke Avond
om 09.00 uur gestuurd zijn naar raadsgriffie@
wageningen.nl. De eerste gelegenheid om deel te
nemen aan een statafelgesprek is tijdens de Politieke
Avond van maandag 7 oktober aanstaande.
Voor zowel het rondetafelgesprek, het
statafelgesprek als het presenteren van een
burgerinitiatief geldt een maximum van twee
personen wanneer u als groep of organisatie wilt
deelnemen.

Eerste raadsspreekuur een succes

Op zaterdag 7 september heeft het eerste raadsspreekuur plaatsgevonden. Het idee is dat vijf maal per jaar
door een aantal raadsleden een bezoek wordt gebracht aan een Wageningse wijk. Inwoners kunnen met
raadsleden over ieder gewenst onderwerp in gesprek gaan. Vorige week zaterdag vond het raadsspreekuur
plaats bij De Oude Tol. Onder andere de volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen: Born-Oost, De
Eng, snelfietsroute, studentenhuisvesting en het park in Noordwest.
De locatie en de datum van het volgende spreekuur worden gemeld op deze ‘Uit de Raad’ pagina in de Stad
Wageningen. Alle inwoners die met de raad in gesprek willen zijn welkom, ook als de raad niet in hun wijk
spreekuur houdt.

Maud Hulshof, raadslid – Maud66.Hulshof@gmail.com
D66 - https://wageningen.d66.nl

Uitdagingen
Ons land is volgens de VN een van de landen waar je het best kunt wonen.
Toch zijn er voldoende uitdagingen, die door sommigen ook wel als problemen
worden gezien, waar we mee te maken hebben. Denk hierbij aan het stopzetten
van de gaswinning in Groningen, de stikstof problematiek, vluchtelingen en
energietransitie. Een sterke economie is niet het probleem, maar juist een
voorwaarde om oplossingen voor deze uitdagingen te vinden. Op Prinsjesdag
heeft het kabinet aangegeven dat de lage rente kansen biedt om nu extra te
investeren en de economie op de langere termijn te versterken. De VVD wil ook
graag de Wageningse economie op lange termijn versterken en investeren in
de openbare ruimte, infrastructuur, citymarketing en onderwijs. Helaas is hier
weinig ruimte voor omdat de gemeentelijke financiën onder de huidige D66
wethouder volledig uit de hand zijn gelopen. In plaats van het versterken van
het vestigingsklimaat wordt er veel te veel geld gestoken in het sociaal domein
en zaken als het experiment met een basisinkomen. Het experiment met de
verkoop staatswiet gaat gelukkig vooralsnog aan Wageningen voorbij. U kunt
erop rekenen dat de VVD ook het komend jaar blijft strijden om Wageningen
een stukje liberaler en sterker te maken.
Marc Kiel, raadslid - marc.kiel@gmail.com
VVD - www.wageningen.vvd.nl

Eerste raadsspreekuur bij De Oude Tol, zaterdag 7 september

Colofon

Deze pagina wordt gemaakt door de raadsgriffie
van de gemeente Wageningen. Opmerkingen of
suggesties: raadsgriffie@wageningen.nl of 0317
– 492 421. De raads- en steunfractieleden zijn
verantwoordelijk voor hun eigen teksten.

Volgende Politieke Avond

Maandag 7 oktober aanstaande is de
eerstvolgende Politieke Avond in het stadhuis,
Markt 22 te Wageningen. De agenda voor deze
vergadering vindt u op de pagina ‘Uit de Raad’ van
woensdag 2 oktober aanstaande.

Raad
Agenda Politieke Avond

Maandag 23 september 2019 in het stadhuis, Markt 22, Wageningen
Raadzaal 1

Raadzaal 2

19.30 uur Consultatiegesprek
Skeelerbaan en skatepark Noordwest

19.30 uur Rondetafelgesprek
Woningmarktstrategie Wageningen
20.30 uur Pauze

20.45 uur Rondetafelgesprek
Stedenbouwkundige plannen Kortenoord
fase 2B en 3

20.45 uur Rondetafel- en opiniegesprek
Regionale Energie Strategie Foodvalley
(startnotitie)

22.00 – 23.00 uur Rondetafelgesprek
Visie buitengebied (startnotitie)

22.00 -23.00 uur Rondetafel- en consultatiegesprek
Transitievisie Warmte

U kunt als inwoner of belanghebbende deelnemen aan de rondetafelgesprekken die op de agenda
staan van 23 september. Dit betekent dat het bij alle onderwerpen mogelijk is om in te spreken,
behalve over de ‘Skeelerbaan en skatepark Noordwest’ (op 15 juli jl. heeft het rondetafelgesprek over
dit onderwerp al plaatsgevonden).
Visie Buitengebied: het rondetafelgesprek over de visie zal gaan over het proces (de startnotitie), de
behandeling van de inhoud vindt op een later moment plaats.
Mocht u als inwoner of belanghebbende willen deelnemen aan een rondetafelgesprek meldt u zich dan
aan voor maandag 23 september, 09.00 uur via raadsgriffie@wageningen.nl.
Wilt u komen luisteren tijdens de Politieke Avond, dan bent u van harte welkom! U kunt dan
aanschuiven op de publieke tribune (u hoeft zich hiervoor niet aan te melden).

woensdag 18 september 2019

Bezuinigen in een tijd van welvaart
Het zomerreces is weer voorbij en na een heerlijke zomer gaan we er weer
tegenaan. En… er staat meteen een stevige uitdaging te wachten. De
gemeente Wageningen moet flink bezuinigen en dat is heel opmerkelijk.
De afgelopen jaren is de economie flink gegroeid, de winsten van bedrijven
zijn over het algemeen behoorlijk gestegen waarbij de lonen overigens
zijn achtergebleven en in ‘Den Haag’ is geld genoeg. Maar het kabinet
kiest er voor om de hand op de knip te houden en vooral de Staatsschuld
te verminderen. Het effect hiervan is dat de gemeenten minder geld
krijgen. Dat komt bovenop het tekort dat toch al was ontstaan door het
decentraliseren van taken zoals de WMO en jeugdzorg. Kortom, in een tijd van
welvaart liggen openbare en sociale voorzieningen onder vuur en dreigen de
tegenstellingen binnen de samenleving te groeien. Dit speelt overigens niet
alleen in de gemeente Wageningen. Het grootste deel van de Nederlandse
gemeenten zit met een vergelijkbaar probleem. Het spreekt voor zich dat de
PvdA zich zal inzetten voor een pakket waarin belangrijke voorzieningen zoals
de bibliotheek en zorg voor diegenen die het lastig hebben overeind blijven en
de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen dragen.
Jan Willem Kamerman, raadslid – janwillemkamerman@gmail.com
PvdA - www.wageningen.pvda.nl

Kamerstress
Duizenden nieuwe Wageningse studenten hadden een andere soort stress dan
vakantiestress deze zomer, kamerstress. Het is één ding om te stressen over
een vakantiehuisje, het is iets anders om te stressen over het niet hebben van
woonruimte. Waar sommige mensen vakantiestress hebben over een autorit
van een paar uur, moeten veel studenten nu elke dag een paar uur reizen. Er
is niet één oplossing. Meer kamers zijn zeker nodig maar andere groepen in
Wageningen hebben ook woonproblemen. Toch klinkt een percentage van 5%
van de woningen voor 25% van de bevolking niet heel redelijk. Een maximum
aantal studenten toelaten op de universiteit mag ook niet zomaar van de
Rijksoverheid. Wat echt zou helpen is beter openbaar vervoer. Niet alleen bussen
vanaf de campus naar Ede maar ook naar Rhenen en Arnhem. Op die manier
kunnen meer studenten die relatief dichtbij wonen thuis blijven wonen. Door
de slechte bereikbaarheid kan een reis van vijftig kilometer al gauw een uur
of twee duren. Op en neer reizen is dan geen optie. Ook moet de universiteit
aankomende studenten tijdens open dagen en online beter informeren over
het huisvestingsprobleem, iets wat nu niet of nauwelijks gebeurt. Met goede
informatievoorziening kan een deel van het leed voorkomen worden.
Melissa van der Lingen, raadslid
Melissa.vanderlingen@connectwageningen.nl
Connect Wageningen – www.connectwageningen.nl

Be-trouw-baar

Gesprekken thuis live luisteren

Op maandag 23 september zijn er zes gesprekken die tijdens de Politieke Avond plaatsvinden live te
beluisteren. Dit kan via de volgende link:
https://wageningen.raadsinformatie.nl/live.
U kunt dan kiezen voor Raadzaal 1 of Raadzaal 2 (afhankelijk van het gesprek dat u wilt volgen).

Voor meer informatie en raadsstukken
https://wageningen.raadsinformatie.nl

Wanneer u deze website raadpleegt, treft u de kalender van de gemeenteraad aan. Als u op de Politieke
Agenda van 23 september klikt ziet u de agenda van die avond. Bij de onderwerpen ziet u het symbool van
een paperclip. Als u op dit symbool klikt, kunt u de achterliggende stukken bij het betreffende onderwerp
raadplegen.

Eind september zijn mijn ouders 60 jaar getrouwd. Ik ben trots op hen. Net als
in iedere relatie is het vast niet altijd makkelijk geweest, maar ze zijn trouw
aan elkaar gebleven, hebben geduld met elkaar gehad, en zijn samen gelukkig
oud geworden. Die 60 jaar ga ik ze niet na doen, dan moeten we over de 100
worden, maar de betrouwbaarheid van mijn ouders is een voorbeeld voor mij.
Vorige week was er ook een seizoens-startborrel met de ChristenUnie fractie
en bestuur. Ook daar trouw om gezamenlijk aan ons doel, een christelijk
sociaal geluid in Wageningen, te werken. Die inzet is super, zonder hen zou ik
mijn werk niet kunnen doen.
De start van dit raadsjaar zal het ook over betrouwbaarheid gaan. Zowel bij
het proces rond de skeelerbaan, de warmtevisie en zeker ook onze financiële
positie. We moeten met elkaar nadenken over de ombuigingen zonder eerdere
afspraken uit het oog te verliezen. Kan dat? Trouw zijn aan onszelf en onze
ambities? Het wordt een zoektocht, maar ik hoop dat we met de les van mijn
ouders in gedachten, geduld met elkaar zullen hebben, en streven naar een
waardevol Wageningen.
PS. Voor de trouwe volgers: de dolfijnen in de fjord zijn gespot!
Monique Heger, raadslid – monique@wageningen.christenunie.nl
ChristenUnie - www.wageningen.christenunie.nl

Actie tegen kernwapens binnen Onze Grenzen

Wageningen bruist!

Op 16 juli is bekend geworden dat er Amerikaanse kernwapens op de luchtbasis
in Volkel liggen. De SP is begonnen met een actie om deze kernwapens uit
Nederland en terug naar de VS te krijgen. Nu het zeker is dat er kernwapens in
Nederland liggen wil de SP ze niet langer binnen onze landsgrenzen. Een stukje
geschiedenis over kernwapens: in 1978 stapte Minister van Defensie Kruisinga
op toen er werd nagedacht over de invoering van een neutronenbom. In de
jaren ’80 gingen in heel Nederland honderdduizenden mensen de straat op om
zich uit te spreken tegen kernwapens. Ook in die tijd is Wageningen, door de
gemeenteraad, uitgeroepen tot kernwapenvrije gemeente. Kernwapens mogen
en moeten nóóit worden gebruikt. Wat de gevolgen waren rond Hiroshima,
Nagasaki of Tsjernobyl hoeft niet te worden uitgelegd, toch? En dan te bedenken
dat er tegenwoordig wereldleiders zijn die niet nadenken over hun uitspraken
en de gevolgen hiervan. En Nederland? Wij hebben te maken met de bommen.
In extremis zitten wij met de gevolgen van een eventuele ontploffing en met
nucleaire straling. Dat is niet de bedoeling. Daarom spreekt de SP zich uit tegen
kernwapens binnen onze landsgrenzen en komt er binnenkort een grootschalige
actie tegen Amerikaanse kernwapens in Nederland.

Elk jaar weer…..je merkt het: de zomervakantie is voorbij... Studenten
komen voor het eerst naar Wageningen of keren terug voor het vervolg van
hun studie. Kinderen gaan weer naar school. Het verenigingsleven start
op en onze sportaccommodaties worden weer druk bezocht. De stad bruist
weer van levendigheid! Tijdens het afgelopen Open Monumentenweekend
stonden de monumenten centraal en was er speciale aandacht voor de diverse
architectuur in de stad. We hebben veel kennis in onze stad en die wordt
met trots gedeeld. Dit jaar was Landgoed Sanoer met haar Italiaanse tuinen
een hoogtepunt. Voor het eerst zonder het persoonlijke verhaal van de heer
Rob Best, die begin dit jaar is overleden. Hij heeft zich ingezet voor het in
stand houden van de villa en het doorgeven van zijn kennis en liefde voor
het landgoed. De Wageningse politiek is weer gestart. De CDA-fractie blijft
zich inzetten voor het versterken van de stad samen met de ondernemers
en bewoners. We hebben een stad nodig die goed bereikbaar is en passende
voorzieningen heeft voor auto en fiets. Met een binnenstad, waar het fijn is en
blijft om te komen, te genieten én te ondernemen. We wensen u ook een fijne
start en geniet van de stad die bruist!

Moomin Ait-Imchi, raadslid – aitimchi@icloud.com
SP - www.wageningen.sp.nl

Marina Blokzijl, steunfractielid – m.a.blokzijl@gmail.com
CDA - www.cdawageningen.nl

