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Wageningen

Veiligheid & Respect

Wageningen

Respectvol met elkaar omgaan past in het
normen- en waardenpatroon, waarvoor het
CDA zich graag op het landelijk en plaatselijk
niveau sterk maakt.
Handhaven van wat we met elkaar hebben
afgesproken is hiervan een onderdeel.
Respectvol met elkaar omgaan is belangrijk
voor het welzijn en leefklimaat van de
inwoners van onze stad.
We ondersteunen particuliere initiatieven
zoals ‘Saharalert’ . Bewoners werken hier
nauw samen met de politie om zaken als
woninginbraak en vernieling te verminderen.

Binnenstad bereikbaar

Wageningen, een heerlijke stad om te wonen. Bewoners van meer dan 100
verschillende nationaliteiten leven in harmonie met elkaar samen. Op mooie dagen
bruisen de terrassen op de Markt van levenslust. Er is een breed voorzieningenniveau, van de Junushoff tot sportvelden. Veel Wageningers met verschillende
achtergronden, werken dagelijks als vrijwilligers aan een gezond leefklimaat.

Duurzaamheid
Dit heeft te maken met ons eigen gedrag,
het efficiënt omgaan met afval, groene tuinen
enz. Op het gebied van de duurzaamheid zijn
al verschillende goede initiatieven door onze
gemeente genomen. Maar ook andere
overheden hebben invloed op dit thema
(Gelders Energie Akkoord en het landelijk
Klimaatplan 2012). Het CDA wil aanvullende
maatregelen nemen die er toe bijdragen, dat
Wageningen in 2030 klimaatneutraal is.
Hierbij ligt de focus op energiebesparing.
Daarnaast moet Nude-park II als ‘zonnetuin’
worden ingericht.

Bij een aantrekkelijke binnenstad - met de
nodige ‘reuring’ - horen ook goede
voorzieningen voor fietsen en auto’s. Het
verbeteren van de fietsverbindingen tussen
campus en binnenstad is noodzakelijk.
Voldoende parkeergelegenheid voor fietsen
en auto’s in de binnenstad is belangrijk.
Vooral het laatste is in toenemende mate een
probleem; bezoekers en ouderen moeten de
stad ook gemakkelijk kunnen bereiken. Een
structurele oplossing voor het parkeren in het
centrum is daarom gewenst.

Zorg voor elkaar
De gemeente heeft er op het gebied van zorg
en welzijn taken bijgekregen. Van ‘zorgen
voor naar zorgen dat’ dient gefaciliteerd te
worden, bijvoorbeeld door allerlei vormen
van mantelzorg te ondersteunen. Extra
aandacht verdient een toenemende
vergrijzing, hierin past ook Wageningen als
‘dementie vriendelijke samenleving’. Daar
waar de inwoners niet zelf kunnen zorgen
blijft de gemeente een vangnet voor de
kwetsbare burgers.

Wageningse economie
De Wageningen Universiteit & Research
(WUR) is een speler op nationaal en
wereldniveau: nummer één op agrarisch
gebied. Bij het stimuleren van startende
bedrijven dienen de WUR en de gemeente
Wageningen samen op te trekken om zo
onze stad aantrekkelijker te maken en
ondernemers kansen te bieden. Op deze
wijze kan een gevarieerde werkgelegenheid
ontstaan met een mix van kenniswerk en
handvaardigheid.

