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Waarom zou IK in Wageningen CDA stemmen?   
     
Wageningen, Amsterdam op de Veluwe, is een heerlijke stad om te wonen. Bewoners van meer dan 

150 verschillende nationaliteiten leven in harmonie met elkaar samen. Op mooie dagen bruisen de 

terrassen op de markt van leven en van levenslust. Mede dankzij organisaties als Solidez is er aandacht 

voor zorg en zorgverdeling. Er is een groot en goed aanbod van voorzieningen, van de Junushoff tot 

sportvelden, van Stichting Kamermuziek tot bibliotheek, en noem maar op. Honderden Wageningers 

met verschillende achtergronden, waaronder kerken en Humanitas, werken dagelijks als vrijwilligers 

aan een gezond leefklimaat in de stad. Nationaal staat Wageningen met z’n 4 en 5 mei viering bekend 

als Stad der Bevrijding. Door zijn universiteit op het gebied van de Life Sciences is de naam 

Wageningen, zowel nationaal als internationaal, een begrip. 

 

Knelpunten zijn er ook. Zijn en blijven de voorzieningen toegankelijk voor elke Wageninger, in het 

bijzonder ook voor mensen met een smalle beurs en hun kinderen? Kunnen we er blijvend op 

vertrouwen dat ieder de hem of haar toekomende zorg ook daadwerkelijk krijgt en hoe toereikend zijn 

de financiën om maatwerk te kunnen bieden? En de bereikbaarheid - niet alleen die van de campus, 

ook die van de binnenstad - vraagt om beslissingen die voor niemand pijnloos zijn. 

 

Het Christen Democratisch Appel wil zich vanuit zijn politieke overtuiging - geïnspireerd door 

christelijke normen en waarden - richten op vier uitgangspunten: duurzaamheid (rentmeesterschap), 

een coöperatieve en op de toekomst gerichte samenleving (gespreide verantwoordelijkheid), zorg en 

opkomen voor kwetsbaren (publieke gerechtigheid) en respectvol met elkaar omgaan (solidariteit). 

Vanuit deze visie, waarin samenhang in onze samenleving en vertrouwen in elkaar voorop staan, wil 

het CDA zich in de raadsperiode 2018-2022 sterk maken voor de volgende speerpunten: 

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid 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, nu de Panda-parkeerplaats niet  doorgaat en dit 

mogelijkheden biedt het onbenutte industrieterrein een goede functie te geven. Een zonnetuin is een 

combinatie van zonnepanelen en groenvoorziening. Een andere wens is Wageningen op het meer 

toekomstbestendige glasvezelnet aan te sluiten. De snelheid op het internet wordt met deze 

voorziening verhoogd, terwijl het minder energie vraagt en daarbij minder milieubelastend is.  

 

Samenwerking omliggende gemeenten 

Door zijn geschiedenis, universiteit en culturele instellingen is Wageningen een gemeente met een 

 



sterke eigen identiteit. Een sterke identiteit is iets om trots op te zijn, maar kan ook samenwerken met 

derden in de weg staan. Het CDA staat voor een houding van trots en bescheidenheid. Zo is 

samenwerken met omliggende gemeenten noodzakelijk om de kwaliteit en de efficiëntie  van de 

gemeentelijke organisatie op niveau te houden en waar mogelijk verder te verbeteren. Onze stad zou 

aantrekkelijker voor het toerisme kunnen worden door bijv. de samenwerking met de gemeenten 

Rhenen, Renkum en Arnhem meer te richten op de gebeurtenissen in de  Tweede Wereldoorlog in 

deze regio. Van een geheel andere orde is het verkeersinfarct bij de Rijnbrug in Rhenen, dat voor een 

deel veroorzaakt wordt door de groei van het inwonertal en de economie van Wageningen.  Een 

constructief overleg met een zevental gemeenten in de provincies Utrecht en Gelderland is nodig om 

in dit soort situaties tot een oplossing te komen. De gemeente Wageningen moet aanhaken bij het 

initiatief van zeven lokale CDA fracties om het regionale verkeersprobleem op de agenda te zetten.  

 

Samenwerking universiteit 

De Wageningen Universiteit & Research (WUR) is een speler op nationaal en wereldniveau: nummer 

één op agrarisch gebied. WUR speelt een cruciale rol in onze stad en vertegenwoordigt een groot 

algemeen belang, omdat Wageningen hiervan afhankelijk is. Dit maakt een intensieve samenwerking 

tussen de WUR, het gemeentebestuur en de regio Food Valley noodzakelijk. De allure van de campus 

vraagt om een adequaat toegerust bestuurlijk apparaat, wil Wageningen als middelgrote gemeente 

ook in de toekomst een goede c.q. gelijkwaardige gesprekspartner zijn voor de WUR en andere hieraan 

gelieerde bedrijven. Het kan hier gaan om multinationale ondernemingen, maar ook om start-ups. 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. De 

band met de stad kan ook verbeterd worden door studenten via bescheiden gemeentelijke subsidies 

aan te moedigen tot maatschappelijke activiteiten.  Bereikbaarheid is van groot belang voor de verdere 

ontwikkeling en zal soms zwaarder wegen dan het particulier belang. De voorgestelde oplossing - 

alleen ontsluiting van de campus - is een tussenoplossing.  Gezien de verdere uitbreiding van de wijk 

‘Kortenoord’ en de toenemende bedrijvigheid op de campus dient ook een rondweg om Wageningen, 

ingepast in onze mooie omgeving, niet op voorhand te worden uitgesloten.  

Particulier  initiatief 

Om onze stad ook in de toekomst aantrekkelijk te houden is een boeiende binnenstad van groot 

belang. Het CDA ziet hier een grote rol voor particulier initiatief, terwijl de gemeentelijke overheid 

ondersteunend dient te zijn. Een mooi voorbeeld van particulier initiatief in het stadscentrum is de 

Grote Kerk. Na restauratie van de kerk door de ‘Stichting Oude Gelderse Kerken’ zal een combinatie 

van kerkdiensten, exposities, concerten en huwelijken het gebouw voor een groter publiek 

toegankelijk maken.  Het samenbrengen van bezinning en cultuur! Andere voorbeelden van particulier 

initiatief zijn ‘Belmonte park’ en ‘Het Depot’. Deze initiatieven hebben een belangrijke impuls gegeven 

aan het duurzame en aantrekkelijke imago van onze stad. Bezoeken aan het ‘Belmonte park’ en ‘Het 

Depot’ zijn hiervan een levende illustratie. Bezuiniging op de groenvoorziening voor de rest van de 

stad, zoals de laatste jaren bij de gemeente het geval is, is volgens het CDA dan ook niet passend bij 

ons imago. Bij een aantrekkelijke stad hoort ook een verzorgd uiterlijk!                                                                                                 

Het stimuleren van bijvoorbeeld ambachtelijke bedrijfjes en kunstenaars is gewenst om de storende 

leegstand in de Hoogstraat en ‘Wageningse straatjes’ tegen te gaan. 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 

van fietsen en auto’s in de binnenstad is gewenst. Vooral het laatste is in toenemende mate een 

probleem; bezoekers en ouderen zullen de stad ook gemakkelijk willen bereiken. Een structurele 

oplossing voor het parkeren in het centrum is daarom gewenst. Een (auto) parkeergarage is nodig en 

het parkeren in de wijken dient te worden ontmoedigd via een vergunningenbeleid. Een ondergrondse 

parkeergarage zou bijvoorbeeld kunnen worden gebouwd bij de Gevangentoren. Een bescheiden 

parkeertarief zal onze concurrentie positie ten opzichte van winkelcentra in omliggende gemeenten 

versterken. De kosten kunnen we laag houden door woningen boven de parkeergarage te situeren. 

Het is een grote wens van het CDA om op die manier meer woningen ook voor ouderen en hen met 

een beperking in het hart van de stad beschikbaar te krijgen.  

Weer een andere vorm van particulier  initiatief vinden we in het uitgebreide palet aan sportieve en 

culturele organisaties. De overheid heeft hierin geen uitvoerende taak, zij ondersteunt het particulier 

initiatief. Afhankelijk van de ondersteuning toetst de gemeente op het afgesproken resultaat. Hoe het 

resultaat tot stand komt is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer (vereniging, stichting). 

Zorg en welzijn  

De gemeente heeft er op het gebied van zorg en welzijn taken bijgekregen; delen van AWBZ zijn naar 

WMO, Participatiewet en Jeugdwet gegaan. Nu de eerste ervaring is opgedaan is het tijd om een 

volgende stap te maken.  De klassieke verzorgingsstaat is veranderd in een samenleving waarin 

zelfredzaamheid het uitgangspunt is. De rol van de overheid bij het inrichten van de eigen 

leefomgeving is vooral stimulerend, belonend en ondersteunend. Dit houdt in dat de onderliggende 

verbondenheid van de samenleving groter wordt. Van ‘zorgen voor naar zorgen dat’ dient gefaciliteerd 

te worden, bijvoorbeeld door allerlei vormen van mantelzorg mogelijk te maken. Extra aandacht 

verdient een toenemende vergrijzing, hierin past ook Wageningen als ‘dementie vriendelijke 

samenleving’. Daar waar de inwoners dit niet kunnen blijft de gemeente een vangnet voor de 

kwetsbare burgers. Het is belangrijk dat ieder op zijn eigen wijze bijdraagt aan de samenleving: betaald 

of vrijwillig. Dit vraagt anders denken en handelen van burgers maar ook van het bestuur en het 

ambtelijk apparaat, waarbij flexibiliteit en maatwerk voorop staat.  

Veiligheid en respect 

In het verkeer zijn voetgangers, met name ouderen en mensen met een beperking, de meest 

kwetsbare partij. Het goed onderhouden van voetpaden kan worden verbeterd om het uitwijken van 

voetgangers naar fietspaden te voorkomen en zo ongelukken te vermijden.  Een ander aspect van 

veiligheid wordt gesignaleerd in de misdaadmeter 2016 van het Algemeen Dagblad. Wageningen 

scoort hierin gunstig en er is gelukkig de laatste jaren vooruitgang geboekt. Verdere verbetering is 

mogelijk door particuliere initiatieven zoals ‘Saharalert’ na te volgen. ‘Saharalert’ is een samenvoeging 

van een wijk in Zuidoost Wageningen en alert zijn. Bewoners werken hier nauw samen met de politie 

om zaken als woninginbraak en vernieling te verminderen. Bovendien is preventie belangrijk om 

vroegtijdig verdacht gedrag te signaleren. 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. 

EEN VISIE OP EEN LEEFGEMEENSCHAP DIE MIJ AANSPREEKT. 

Daarom stem IK in Wageningen CDA! 


