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Voorwoord

Geachte lezer, 

Voor u ligt het programma “Samen werken aan een solidair en duurzaam Wageningen” van de PvdA 
Wageningen.  Dit programma is geschreven samen met  de leden van de PvdA. Onze dank gaat uit 
naar iedereen die heeft bijgedragen aan dit resultaat.

Dit programma is in de eerste plaats het document waar de leden van de PvdA Wageningen zich 
achter scharen, het document waarin we ons gemeenschappelijke gedachtegoed, onze ambities, 
plannen, wensen en doelstellingen hebben verwoord. Leden kunnen de fractie de komende vier jaar 
aanspreken op hetgeen hier beschreven staat. 

In de tweede plaats is dit het document waarmee we de kiezers tegemoet treden en vormt het de 
basis voor de onderhandelingen van de nieuwe PvdA fractie bij het vormen van een coalitie. 

In de derde plaats is dit het document dat voor de fractieleden als leidraad dient voor de 
raadsperiode 2018 – 2022. Fractieleden kunnen erop terugvallen bij de vragen ’wat hebben we onze 
kiezers beloofd’ en ‘waar ging het ons ook al weer om?’. Een document om af en toe bij stil te staan, 
te inspireren en om ons te realiseren waar we voor staan en welke richting we op willen gaan. 

In dit programma 2018-2022 leest u welke ontwikkelingen de PvdA Wageningen signaleert en welke 
antwoorden wij geven op maatschappelijke kwesties. Dit hebben we vertaald in waar wij voor staan 
en concrete punten en acties waar wij ons in de periode 2018-2022 sterk voor willen maken. De kern 
van het programma is dat we samen aan een solidaire en duurzame toekomst werken.  

Leeswijzer 
Het document begint in hoofdstuk 1 met de kern van de PvdA: Werk en inkomen. In hoofdstuk 2 
beschrijven wij hoe wij ervoor zorgen dat iedereen de juiste zorg krijgt om zelfstandig mee te kunnen 
doen in de maatschappij. Hoofdstuk 3 gaat over goed wonen in Wageningen en wat wij denken dat 
daar voor nodig is. Hoofdstuk 4 richt zich op de omgeving van Wageningen en hoe wij daarin 
verbonden zijn. Hoofdstuk 5 gaat over sport, cultuur en  evenementen in Wageningen en in 
hoofdstuk 6 beschrijven wij de stijl van besturen die wij nastreven. Er zijn onderwerpen die in 
meerdere hoofdstukken thuis horen. Het beschermen van het milieu is een thema dat raakvlakken 
heeft met wonen, wijken en werk. Zorg gaat ook over wonen. De stijl van besturen gaat ook over de 
relatie met de wijk. Mist u dan ook een voor u belangrijk punt, kom dan langs op één van onze vele 
marktdagen of bezoek onze site dan kijken wij of wij er samen uitkomen.

Roelof Naber,
Voorzitter bestuur PvdA Wageningen
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Uitgangspunten van de PvdA 

1. De PvdA stelt de mensen die wonen, leven en werken in Wageningen centraal.
2. De PvdA blijft streven naar een Wageningen waarin lusten en lasten eerlijk 

verdeeld zijn.
3. Wij staan voor het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten 

dragen. 
4. De PvdA richt de samenleving zo in dat ook de generaties na ons kunnen leven

in een mooi, schoon en gezond Wageningen waar voldoende werk is, goede 
zorg is en voldoende betaalbare woningen zijn. 

5. De PvdA richt de samenleving zo in dat iedereen op eigen kracht mee kan 
doen en waarin iedereen dezelfde rechten, plichten en kansen heeft.

6. De PvdA zorgt altijd voor een vangnet voor hen op die zich niet op eigen 
kracht kunnen redden.

7. De PvdA houdt bij elke beslissing en keuze rekening met hen die minder goed 
in staat zijn voor zichzelf en hun omgeving op te komen.

8. Wij staan voor eerlijk loon voor eerlijk werk. Werk is daarbij zo veel mogelijk in
vaste dienst.

9. De PvdA spreekt de innovatiekracht en het ondernemerschap van de 
Wageningse samenleving aan en faciliteert die optimaal. 

10. De PvdA staat voor een gemeente die samenwerkt met haar inwoners en 
organisaties op basis van partnerschap, wederkerigheid en vertrouwen.  
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Hoofdstuk 1. Werk, Inkomen en Economie

1.1 Werk

Het creëren van volwaardige, duurzame werkgelegenheid in Wageningen staat bij de PvdA voorop. 
Werk betekent meer dan zorgen voor de eigen inkomsten. Werk biedt perspectief, structuur, 
zelfrespect en de kans om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Het scheppen en het behouden van
toegankelijke werkgelegenheid voor Wageningse inwoners staat bij ons altijd op een. De gemeente 
moet haar invloed gebruiken om duurzame banen voor mensen in een uitkering en leerbanen voor 
jongeren te stimuleren.

De gemeente moet het initiatief nemen bij het creëren en behouden van werk. Er worden al goede 
stappen gezet in de begeleiding van inwoners naar werk door de inzet van klantmanagers in 
Wageningen. Er zijn daarnaast nog voldoende kansen voor de gemeente om zelf mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt een volwaardige baan aan te bieden. Ook zijn er voldoende kansen om 
de begeleiding van bedrijven te verbeteren en deze te helpen bij het creëren van nieuwe functies 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld job-carving en job-crafting. Op 
het gebied van automatisering en robotisering zou de gemeente bedrijven moeten begeleiden bij 
deze transitie om de positie van de werknemer te beschermen en voldoende werkgelegenheid in 
Wageningen te behouden.

Goed werk is zeker werk. De huidige flexibilisering van werk betekent dat er vaker wordt gewerkt op 
basis van tijdelijke contracten, 0-uren contracten of payrollconstructies. Zolang er sprake is van eerlijk
loon voor eerlijk werk en er rechtvaardige afspraken zijn gemaakt is hier in principe niets mis mee. 
Maar de relatie tussen de werknemer en werkgever moet er wel één zijn van gelijkwaardigheid. De 
gemeente moet al haar invloed aanwenden om er voor te zorgen dat er geen misbruik worden 
gemaakt van gedwongen zzp-, payroll- of andere vormen van schijnconstructies in Wageningen, te 
beginnen in haar eigen organisatie. Dit geldt ook voor zaken als het toepassen van CAO’s en 
toepassing van de Wet Arbeid Vreemdelingen. 

Niemand mag een belemmering ondervinden om te gaan werken. Als een opleiding of herscholing 
het beste perspectief biedt op werk en er geen andere mogelijkheden tot financiering zijn, kan de 
gemeente door een gift of goedkope lening hierin voorzien. Wie financieel nadeel ondervindt door te 
gaan werken vanuit de bijstand wordt gecompenseerd bijvoorbeeld door een compensatie van de 
eigen bijdrage kinderopvang of het compenseren van het verlies van toeslagen.

Wij spannen ons in voor goede arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten en nieuwe 
Nederlanders (denk aan statushouders). Misstanden brengen we aan het licht, zodat arbeidsmigratie
door slechte omstandigheden niet leidt tot inhumane situaties en verdringing. Oneerlijk werk wordt 
aangekaart en aangepakt. Verdringing van betaalde banen door vrijwilligerswerk of gesubsidieerde 
medewerkers is eveneens niet toelaatbaar. Bij bezuinigingen of reorganisaties binnen de 
gemeentelijke organisatie kijken wij naar de gevolgen voor de werknemers en bij ondernemingen zal 
de gemeente hulp aanbieden om medewerkers te begeleiden.

Hier maken we ons sterk voor:
 Iedereen krijgt dezelfde kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen en niemand die aan zijn 

lot wordt overgelaten. 
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 De menselijke maat is leidraad in ons bijstandsbeleid. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij in 
bijzondere gevallen de kostendelersnorm en de vermogensgrens voor bijstand niet 
toepassen. 

 Goede voorzieningen voor opvang van kinderen zodat ouders geen belemmering voelen om 
te gaan werken. 

 Voor het midden- en kleinbedrijf mogelijk maken dat zij gebruik maken van 
loonkostensubsidie voor het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  

 Een lagere drempel voor mensen met een onregelmatig inkomen zoals ZZP-ers om vanuit de 
bijstand bij te verdienen. Dit doen we door de administratieve last van een wisselende 
bijstandsuitkering te verlagen en meer uit te gaan van vertrouwen.

Dit gaan we de komende vier jaar doen:
1. Opleidingen, her- en omscholingen worden door de gemeente gefinancierd als dit het beste 

perspectief geeft op werk en er geen andere mogelijkheden tot financiering zijn. 
2. De gemeente geeft het goede voorbeeld zowel door het in dienst nemen van mensen met een 

arbeidsbeperking als door het creëren van voldoende stageplaatsen en werkervaringsplaatsen.
3. We stellen eisen aan de gemeentelijke organisatie en de organisaties  waarmee wij samenwerken 

m.b.t. hun personeelsbeleid. We formuleren nieuwe randvoorwaarden  aangaande  diversiteit, 
het in dienst nemen van minimaal 5% mensen met een arbeidsbeperking, de afsluiting van vaste 
contracten, de naleving van de CAO’s en invoering anoniem solliciteren.  

4. We maken ruimte vrij om de communicatie met werkgevers te verbeteren zodat ook deze 
geholpen kunnen worden bij o.a. de aanvraag van vergunningen, het vestigen in Wageningen en 
het voeren van een duurzaam en divers personeelsbeleid. 

1.2.Inkomen
Goed werk betekent een goed loon. Het inkomen dat verdient wordt bij een full time baan moet 
voldoende zijn om van te kunnen leven. Minimumloon is dan ook echt het minimum en de gemeente 
moet haar invloed aanwenden om er voor te zorgen dat werkgevers meer betalen zodat mensen niet 
afhankelijk zijn van toeslagen. 

Jongeren met een volwaardige baan verdienen ook een volwaardig salaris. Dat betekent dat wij ons 
ervoor inspannen dat jongeren vanaf 18 jaar salaris conform de geldende CAO ontvangen. Ook bij 
aanbestedingen wordt gelet op de hantering hiervan. 

Iedereen moet volwaardig kunnen mee doen in Wageningen. Wie geen eigen inkomen heeft kan 
steun krijgen van de gemeente. Zowel door het verstrekken van een inkomen als door het geven van 
hulp bij de zoektocht naar werk. We zorgen er voor dat middelen door de gemeente rechtmatig 
worden verstrekt, maar we zorgen ervoor dat niemand zonder geld zit (ook niet tijdelijk). De 
rekeningen die betaald moeten worden trekken zich ook niets aan van de regels.

We denken bij ons re-integratie- en bijstandsbeleid vanuit de mensen en de oplossing voor hun 
hulpvraag, niet vanuit de regels. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt. Regels die re-integratie 
belemmeren passen we niet toe en waar noodzakelijk moet de gemeente een op maat gemaakte 
uitzondering toepassen. We onderschrijven de stelling dat wie een redelijk werkaanbod weigert 
wordt gekort op zijn uitkering. Dit gebeurt ook als iemand afspraken over het volgen van scholing, re-
integratie, werk of vrijwilligerswerk niet nakomt.

We letten erop dat de gemeente de poort naar de bijstand rechtvaardig maar streng bewaakt. 
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Bijstand is een prachtig en stevig vangnet voor mensen die niet beschikken over andere middelen van
bestaan. We verwachten dat mensen er zelf alles aan doen om terug te keren naar de arbeidsmarkt, 
maar wie dat niet gelukt is helpen wij door middel van een bijstandsuitkering en een op maatwerk 
gebaseerd re-integratietraject. Wij willen daarbij een goede afweging tussen het recht op bijstand én 
het stimuleren van mensen om deel te blijven nemen aan de samenleving. 

We willen dat werkzoekenden en statushouders zelf hun eigen plan mogen indienen op zoek naar 
nieuw werk. Een goed plan ondersteunen we zoveel mogelijk en regels die de participatie 
belemmeren worden niet toegepast. We zijn dan ook een voorstander van het experimenteren met 
vormen van een basisinkomen of sociale bijstand, ook als alternatief voor het werken met een 
verplichte tegenprestatie, mits betrokkenen dit op vrijwillige basis doen, geen negatieve nadelen 
ondervinden en uitkomsten kans hebben om generiek toe te passen. 

Hier maken we ons sterk voor:
 Voldoende inkomen voor iedereen in Wageningen om zelfstandig mee te doen in de 

maatschappij.
 Werknemers en werkgevers die op de toekomst van werk zijn voorbereid.
 De menselijke maat als leidraad in ons bijstandsbeleid. 
 Een kans voor iedereen die kan en wil werken. Denk aan  goede voorzieningen voor opvang 

van kinderen zodat ouders geen belemmering voelen om te gaan werken. 

Dit gaan we de komende vier jaar doen:
1. We brengen mogelijkheden voor steun, minimaregelingen en toeslagen actief onder de aandacht 

van hen die dat nodig hebben.
2. In bijzondere gevallen passen we de kostendelersnorm en de vermogensgrens voor bijstand niet 

toe. 
3. We verstrekken ook de loonkostensubsidie voor het in dienst nemen van mensen met afstand tot 

de arbeidsmarkt aan het midden- en kleinbedrijf en verenigingen. 
4. We voeren een jaarlijkse armoedeval-check in om te voorkomen dat door verschillende  

(beleids-)maatregelen van de gemeente dezelfde groep mensen gedupeerd worden en daarmee 
in een armoedeval terecht komen.

5. Bijstandsgerechtigden worden actief geholpen bij het vinden van werk waarbij:
a. er per individu  gekeken wordt naar de beste oplossing rekening houdend met de aansluiting 
    op de arbeidsmarkt en wat er nodig is (scholing, stage of onbetaalde arbeid) om die 
    aansluiting te verbeteren,
b. bijstandsgerechtigde die een tegenprestatie willen leveren zelf met een voorstel 
     mogen komen,
c. er gerichte maatregelen worden genomen ten behoeve van 50-plussers en starters op de 
    arbeidsmarkt. 

6. We investeren meer in scholing en begeleiding naar (nieuw) werk waarbij de gemeente afspraken
maakt met de kennis- en opleidingsinstellingen al dan niet in FoodValley verband.  

7. We verlagen de administratieve last van een wisselende bijstandsuitkering voor mensen met een 
onregelmatig inkomen (ZZP-ers) zodat de drempel om vanuit de bijstand bij te verdienen wordt 
beperkt

1.3 Economie
Wageningen steunt op twee peilers: kenniseconomie en maakindustrie. Van oudsher is Wageningen
een industriestad met een sterke maakindustrie en een grote haven. Inmiddels is Wageningen 
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wereldwijd een begrip vanwege de Wageningen University & Research (WUR) en de 
vele kennisintensieve bedrijven. Wij zijn voor een vruchtbare wisselwerking tussen kennis- maak en 
dienstensector zodat dit de economie in Wageningen versterkt.  

We  investeren in de relatie met de WUR om gezamenlijke doelen te realiseren met oog voor ieders
verantwoordelijkheid. De stad Wageningen en de WUR delen een aantal gemeenschappelijke 
belangen zoals bereikbaarheid, een aantrekkelijke en leefbare woon- en werkomgeving. Er zijn echter
ook op het eerste gezicht tegengestelde belangen. Wij kunnen elkaar versterken als we oog  hebben 
voor elkaars gezamenlijke belangen èn de verschillen onderkennen. Dat begint op bestuursniveau 
maar ook door een brug te slaan op wijk en leefbaarheidsniveau.   

Wageningen is een onderdeel van de regio FoodValley. Samen streven de gemeenten uit FoodValley 
naar een sterke economie en arbeidsmarkt in de regio. De PvdA onderkent het innovatieve karakter 
en het potentieel voor de werkgelegenheid in de toekomst en ondersteunt de verdere ontwikkeling 
van dit samenwerkingsverband op het gebied van economie. Wageningen ontwikkelt samen met de 
gemeente Ede de Kennisas van onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Samen met de regio kunnen we
ook een vuist maken voor schonere lucht, minder geluidsoverlast, meer natuur en meer duurzame 
ontwikkelingen.

Wij willen dat alles eraan wordt gedaan om ook voor bedrijven een aantrekkelijk vestigingsklimaat 
te ontwikkelen.  Het groene, innovatieve, duurzame en rustige imago van Wageningen is een 
belangrijke reden voor bedrijven om zich hier te vestigen. Wij willen het voor bedrijven die zich hier 
melden makkelijk maken door vanuit de gemeente een actieve rol te spelen bij de vestiging. Er zijn 
echter ook grenzen. Zo willen wij afspraken maken met de bedrijven in Wageningen over o.a. hun 
bijdragen aan de stad Wageningen, opdat de beloning van de bestuurders van nieuwe 
ondernemingen past binnen de Wet normering topinkomens (WNT) en de flexibele schil niet groter is
dan 30%. Dit geldt voor alle werknemers, ongeacht hun land van herkomst. 

We geven Wageningse bedrijven de kans om te groeien. We willen voorkomen dat Wageningse 
bedrijven wegtrekken naar omringende gemeenten omdat ze hier geen ruimte krijgen en lokale 
werkgelegenheid verdwijnt. De uitbreiding van het Nudepark kan daarbij een rol spelen. Uiteraard 
wordt met deze uitbreiding pas begonnen zodra zich voldoende bedrijven hebben gemeld waarbij het
verschuiven van bedrijvigheid uit de stad naar het Nudepark voorkeur heeft. We willen dat de haven 
zich verder ontwikkelt tot een levensvatbaar en duurzaam gebied waardoor het toekomstbestendig 
is, ook op het gebied van recreatief toerisme. 

Hier maken we ons sterk voor:
 Verbinding tussen kennisintensieve bedrijven en maak- en dienstensector, ook los van Food 

Valley.  
 Overleg tussen de gemeente met ondernemers en onderwijsinstellingen over de inrichting en

het behoud van werkgelegenheid in het kader van de automatisering en robotisering. 
 Vanzelfsprekendheid van sociaal- en maatschappelijk ondernemerschap in Wageningen via 

bijvoorbeeld het aanbestedingsbeleid. Maar ook via allerlei andere faciliteiten die de 
overheid biedt zoals het organiseren van netwerken of het regelen van opstartfinanciering.

 Het naleven van bestaande CAO’s bij de bedrijven en organisaties in Wageningen, borging van
medezeggenschap van werknemers, beloning van de bestuurders binnen de Wet normering 
topinkomens (WNT) en een flexibele schil die niet groter is dan 30%. Dit geldt voor alle 
werknemers, ongeacht hun land van herkomst.

 ZZP’ers, start ups en bedrijven in Wageningen die elkaar vinden en samenwerken.
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Dit gaan we de komende vier jaar doen:
1. We investeren in een goed economisch klimaat in Wageningen door in te zetten op de koppeling 

tussen economie en duurzaam sociaal beleid.  
2. We faciliteren waar dat mogelijk is  de uitwisseling tussen kennisinstellingen, ondernemers en 

onderwijs om werkgelegenheid in de toekomst te borgen.  
3. Via het aanbestedingsbeleid  benutten we de kansen om Maatschappelijk Ondernemen en 

Sociaal Ondernemerschap te stimuleren. 
4. We stellen een stagefonds in voor het lokale MKB waarmee voor (V)MBO-stagiaires een deel van 

de stagevergoeding wordt gefinancierd of reiskosten kunnen worden vergoed. 
5. Bij het vaststellen van bestemmingsplannen van nieuwe bouwlocaties nemen we mee dat 

mensen een bedrijf aan huis kunnen beginnen. 
6. We knappen het Nudepark I  op en laten het Nudepark II bij voldoende animo van bedrijven om 

zich daar te vestigen volwaardig tot ontwikkeling komen bij voorkeur om Wageningse bedrijven te
faciliteren.
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Hoofdstuk 2. Zorg en welzijn 

2.1  Zorg
We kijken bij de vraagstukken over zorg niet alleen naar gezondheid maar ook naar de kwaliteit van
leven. Daarbij willen wij vooral inzetten op preventie van gezondheidsproblemen. Wij willen goede 
zorg leveren met aandacht voor projecten zoals gezond ouder worden, jongeren op gezond gewicht 
en het terugdringen van alcoholgebruik, tabak en verdovende middelen.

We stellen de persoon achter de hulpvraag centraal. Wij werken vanuit de mensen zelf. We willen 
dat mensen vanuit vertrouwen een beroep kunnen doen op de zorg. Er mag geen enkele fysieke of 
bureaucratische belemmering zijn om gebruik te maken van de zorg die er nodig is. De dialoog met 
mensen die hulp nodig hebben, staat voorop. 

We kijken bij zorgaanbieders naar samenwerking en kwaliteit. Bij de aanbestedingen op zorg gaat 
het niet om concurrentie tot aan de laatste prijs, maar om het krijgen van de beste kwaliteit. 

We willen goede, betaalbare, beschikbare en toegankelijke lokale zorg. 'Samen Wageningen' treedt 
per 2018 in werking, we willen dat de gemeente dit proces goed monitort en evalueert. We willen dat
de zorg goed, betaalbaar en dichtbij de mensen staat. Alle benodigde zorg is beschikbaar en 
toegankelijk. 

We willen dat de zeggenschap van mensen die gebruik maken van de zorg toeneemt. We willen dat 
de gebruikers van de zorg ook echt meepraten en mee besluiten over de kwaliteit van de zorg en 
welzijn in Wageningen, zowel richting de gemeente als richting de zorgaanbieder zelf. Wij willen dan 
ook strenge eisen stellen aan zorginstellingen op het gebied van transparantie. Niet alleen op het 
gebied van financiën, maar juist ook met betrekking tot de samenwerkingsbereidheid en de 
tevredenheid van cliënten en medewerkers. 

We willen dat inkomen geen belemmering is om goede zorg te krijgen. De gemeente moet voor 
iedereen een maatwerk oplossing aanbieden mochten er financiële belemmeringen zijn om in 
aanmerking te komen voor goede zorg. Wij hanteren geen harde inkomensgrens, want wij laten ons 
bij een zorg- of ondersteuningsaanvraag leiden door de individuele situatie van een huishouden. Wij 
willen dat de gemeente de gezinssituatie voldoende kent om deze inschatting te kunnen maken. 

We willen dat alle kinderen die hulp en zorg nodig hebben, die kunnen krijgen. Kinderen, jongeren 
en ouders moeten laagdrempelige hulp kunnen krijgen afhankelijk van hun behoefte. Eigen regie en 
eigen kracht staan hierbij voorop en waar dat nodig is kunnen zij hulp krijgen. 
Soms is er tijdelijke of preventieve hulp nodig omdat het op school of thuis even niet lekker loopt. 
Kinderen, jongeren en ouders moeten laagdrempelige hulp kunnen vragen afhankelijk van hun 
behoefte. Eigen regie en eigen kracht staan hierbij voorop en waar dat nodig is kunnen zij hulp 
krijgen. Er is een kleine groep kinderen die te maken krijgen met de jeugdreclassering. Ondanks dat 
we met sterke preventie veel ernstige jeugdproblematiek kunnen voorkomen, zullen er altijd 
jongeren zijn, die intensieve vormen van jeugdhulp nodig hebben. 

We nemen het kind, het gezin en de persoonlijke omgeving als uitgangspunt van  de ondersteuning 
binnen jeugdzorg. De ouders hebben de regie, zeker wanneer er meerdere vormen van hulp en 
ondersteuning bij een kind en/of gezin noodzakelijk zijn. Het uitgangspunt is één gezin, één regisseur 
en één ondersteuningsplan dat vooral het plan is van de ouders en kinderen. De veiligheid van het 
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kind staat daarbij voorop. Het plan is zo veel mogelijk van de ouders en de kinderen zelf en zij worden
ondersteund waar nodig. 

Hier maken we ons sterk voor:
 Het vooropstellen van de hulpvraag van inwoners van Wageningen. 
 Versterking van de weerbaarheid  van kinderen en gezinnen. Dit is gericht op het voorkomen 

van alcohol- en drugsgebruik, pestgedrag op scholen en social media, seksueel misbruik en 
problemen bij een vechtscheiding.

 Einde aan sociaal- economische gezondheidsverschillen.

Dit gaan we de komende vier jaar doen:
1. We hanteren alleen een eigen bijdrage in de WMO voor mensen met voldoende besteedbaar 

inkomen. Klanten betalen nooit meer dan de kostprijs. 
2. We besteden zorg niet uitsluitend aan op basis van prijs maar op basis van kwaliteit.
3. We verbeteren de onafhankelijke klachtencommissie en de nazorg.
4. Jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken en nog gebruik maken van jeugdzorg  behouden de 

benodigde begeleiding en behouden recht op nazorg. Dit alles wordt door middel van maatwerk 
aangeboden.

5. We regelen het aanvragen van zorg op een zo eenvoudig mogelijke manier.
6. We maken gebruik van de kennis van inwoners, huisartsen en andere eerstelijnsinstellingen zodat

deze ook betrokken worden bij de organisatie van de zorg. 
7. We brengen meer wijkverpleegkundigen in de wijk en geven hen waar nodig ondersteuning.
8. We versterken de zogenaamde anderhalvelijnszorg.
9. We starten een project dat inzet op een gezonde leefstijl en het bevorderen van bijvoorbeeld 

gezond eten, bewegen, de aanpak van obesitas en stoppen met roken, verminderen van alcohol- 
en (soft)drugsgebruik.

10. We brengen logopedie terug als eerstelijns basiszorg.

2.2 Maatschappelijke ondersteuning
We signaleren vroegtijdig problemen van burgers en samenleving, benoemen ze en lossen ze op. 
Buurtwerkers, wijkverpleegkundigen en jongerenwerkers kunnen goed  signaleren en werken in de 
wijk. Dit is in belangrijke mate preventief. Met maatregelen als de bestrijding van eenzaamheid, het 
tegengaan van schooluitval, en het verminderen van verloedering in buurten en wijken voorkomen 
we dat problemen verergeren en er later zwaardere hulp of zorg moet worden ingezet.

We investeren in medewerkers in de buurt. Buurtwerkers, jongerenwerkers en 
wijkverpleegkundigen zijn de ogen en oren van de wijk. Hier bezuinigen we dus niet op maar daar 
investeren we in. 

We vergroten de zeggenschap van cliënten en medewerkers. Ze kunnen dan echt meepraten  en 
-besluiten over de kwaliteit van welzijn, en werknemers- en cliëntenbelangen.  De dialoog met 
mensen die hulp nodig hebben, het sturen op verbeteringen van de gezondheid staan voorop.  

We willen dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. 
Zolang dat gaat is dat voor iedereen het prettigste. Daarbij is wel belangrijk dat er voldoende steun en
begeleiding is voor hen die dat nodig hebben. We willen dat de inwoners naar vermogen zo 
zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan. We vangen mensen  met een GGZ-indicatie zoveel 
mogelijk thuis op als dat kan, in samenspraak met omgeving en familie, en in goede instellingen als 
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het moet. 

Hier maken we ons sterk voor:
 De mensen en hun behoefte centraal en niet het systeem of de organisatie.
 Vroegtijdige signalering van maatschappelijke problemen.
 Ondersteuning van gezinnen, ouderen èn jongeren bij zelfredzaamheid.

Dit gaan we de komende vier jaar doen:
1. We werken met ervaringsdeskundigen en maatjes ‘aanvullend’ op professionele hulp en niet ‘in 

plaats van’.  Het verlenen van zorg is een professionele aangelegenheid  en wordt vanuit betaalde
banen gedaan. 

2. Het opvangen van verwarde personen is geen taak van de politie.  OM verwarde personen goed 
op te kunnen vangen investeren wij in voldoende goed opgeleid personeel en de juiste 
voorzieningen. Daarbij nemen wij specifieke maatregelen voor mensen met dementie nu dit een 
groeiende groep ouderen is.

3. We starten een project op voor het bestrijden van eenzaamheid. 
4. We steunen mantelzorgers volop door ze hulp aan te bieden. We versterken hun positie en staan 

hen bij met praktische en emotionele hulp zoals bijvoorbeeld training over de omgang met 
dementie of contact met lotgenoten. 

5. Wij maken alle voorzieningen toegankelijk voor mensen  met een beperking. 
6. We investeren  in programma’s voor rook-, gok-, drugs- en alcoholpreventie.
7. We brengen de groep laaggeletterden in kaart en zetten een project op om laaggeletterdheid aan 

te pakken. 
8. We nemen de kloof tussen digitaal geletterde en digibeten serieus en komen met voorstellen om 

dit aan te pakken.

2.3 Armoede, minimaregelingen en schulphulpverlening
We accepteren niet dat iemand in Wageningen leeft in armoede. Armoede leidt tot een sociaal en 
maatschappelijk  isolement. Naast voldoende goed werk, voor een goed loon willen wij dat de 
gemeente meer doet voor een goed armoede-, schuldhulpverlening- en minimabeleid. We zetten 
daarbij in op vroegsignalering en  op  het voorkomen van problematische  schuldproblematiek. 

We staan voor een ruimhartig minimabeleid dat kijkt naar de behoefte van de hulpvrager en niet 
naar het inkomen. We willen geen eisen aan de vraag of er hulp geboden kan worden zoals 
bijvoorbeeld een inkomensgrens. Iedereen kan hulp krijgen bij de vraag en iedereen krijgt de 
benodigde ondersteuning.  Het gaat ons om het beschikbare inkomen en niet om een grens bij 130%

We sluiten niemand uit van een schuldhulptraject. Schulden leiden in de regel tot meer schulden en 
het is moeilijk om afspraken na te komen als je niet eens weet of je morgen te eten of een dak boven 
je hoofd hebt. Wij kijken bij het verlenen van hulp niet naar het inkomen, maar naar de situatie van 
elke inwoner afzonderlijk. Schulden moeten worden opgelost en wij weigeren niemand bij zijn 
hulpvraag. Zo voorkomen wij ook dat mensen een beroep doen op een particuliere 
schuldhulpverlener op wie weinig controle is. De schuldhulpverlening moet laagdrempelig en 
slagvaardig zijn en gericht zijn op de mensen achter de schulden. We bezien de  schulden  in 
samenhang met eventuele andere problematiek waarbij schuldhulpverlening staat in het teken van 
een duurzame oplossing om ook toekomstige schulden te voorkomen. 
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We geven jongeren met schulden de mogelijkheid om met een schone lei aan hun toekomst te 
werken. Jongeren met schulden krijgen de benodigde begeleiding in ruil voor een herfinanciering van
hun schulden. Zo vormen oude schulden geen belemmering om te werken aan hun nieuwe toekomst.

We weren onbetrouwbare en falende bewindvoerders. Bewind is een belangrijke voorziening voor 
veel inwoners die niet zonder kunnen. Wij willen dat inwoners alleen gebruik maken van 
betrouwbare bewindvoerders. Dit stimuleren we door inwoners actief te informeren over het 
keurmerk van bewindvoering. Wij willen dat inwoners die onder bewind staan actief worden 
benaderd als problemen zich blijven voordoen om zo de inwoner te helpen bij het controleren van 
diens bewindvoerder. 

We accepteren niet dat kinderen de dupe zijn van armoede in het gezin. Uiteraard is ieder kind dat 
opgroeit in armoede er één teveel. Opgroeien  in armoede  staat  ontwikkelingskansen  in de weg.  
Als er geen geld is, kun je niet deelnemen  aan de muziekles, de sportclub, het schoolreisje of een 
verjaardagsfeestje. Hier hebben we het Wageningse ‘Ik-doe-mee-fonds’ voor ingesteld en dat blijft 
onverminderd overeind. Daarnaast gaan we op zoek naar extra middelen zoals het Jeugd Sport Fonds,
Jeugd Cultuur Fonds en de Jetta Klijnsma-middelen

We zijn trots op de vrijwilligersorganisaties in de stad. Wageningen is een zorgzame stad en wij zijn 
trots op de vele vrijwilligers die zich inzetten voor elkaar. Hieruit zijn geweldige initiatieven naar voren
gekomen zoals de speelgoedbank, voedselbank, kledingbank. Als noodinstelling zijn deze banken 
fantastisch en wij behouden ze zo lang als nodig en blijven ze ondersteunen. 

Hier maken we ons sterk voor:
 De mensen en hun behoefte centraal en niet het systeem of de organisatie.
 Vroegtijdige signalering van maatschappelijke problemen.
 Ondersteuning van gezinnen, ouderen èn jongeren bij zelfredzaamheid.
 Ruimhartig kwijtscheldingsbeleid  voor bijvoorbeeld afvalstoffen, gemeentelijke belastingen 

en waterschapsbelasting voor minima. 

Dit gaan we de komende vier jaar doen:
1. We werken met ervaringsdeskundigen en maatjes ‘aanvullend’ op professionele hulp en niet ‘in 

plaats van’.  Het verlenen van zorg is een professionele aangelegenheid  en wordt vanuit betaalde
banen gedaan. 

2. Om verwarde personen goed op te kunnen vangen investeren wij in voldoende goed opgeleid 
personeel en de juiste voorzieningen. Daarbij nemen wij specifieke maatregelen voor mensen 
met dementie nu dit een groeiende groep is.

3. We starten een project op voor het bestrijden van eenzaamheid. 
4. We richten een revolving fund voor jongeren in tot 27 jaar om de schuldenproblematiek aan te 

pakken.
5. We steunen mantelzorgers volop door ze hulp aan te bieden. We versterken hun positie en staan 

hen bij met praktische en emotionele hulp zoals bijvoorbeeld training over de omgang met 
dementie of contact met lotgenoten. 

6. Wij maken alle voorzieningen toegankelijk voor mensen  met een beperking. 
7. We investeren  in programma’s voor rook-, gok-, drugs- en alcoholpreventie.
8. We brengen de groep laaggeletterden in kaart en zetten een project op om laaggeletterdheid aan 

te pakken. 
9. We nemen de kloof tussen digitaal geletterde en digibeten serieus en komen met voorstellen om 

dit aan te pakken.
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2.4 Kansen voor jongeren.
We vinden dat onderwijs de sleutel is tot ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Op het gebied van 
opleiding, huiswerkbegeleiding of buitenschoolse activiteiten mag er geen verschil zijn door 
verschillen in sociaal- economische achtergrond. We willen daarom ook samenwerken met de 
stichting Leergeld en de Klijnsma-middelen inzetten zodat inkomen niet bepalend is voor de 
ontwikkeling van kinderen op school. Ook vragen wij de scholen om de vrijwillige ouderbijdrage laag 
te houden zodat de schoolkeuze van de ouders daar niet van afhangt.

We bieden kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontplooien. Daarom zetten we in op 
goede opvang, uitstekend onderwijs, fijne sportvoorzieningen, leuke cultuurvoorzieningen, goede 
kindzorg en op een leven dat niet beheerst wordt door (materiële) zorgen. 

We betrekken jongeren bij de stad. Jongeren betrekken wij bij het uitvoeren van beleid en bij de 
inrichting van de stad. Zij zijn net zo verantwoordelijk voor een goed leefklimaat als iedereen. Zij 
kunnen meedenken over de inrichting van de buurt, bij beleidsbeslissingen en de organisatie van 
evenementen. 

We ondersteunen jongeren bij hun zoektocht naar een eigen volwaardige plek in de maatschappij 
te. Door de positie van de gemeente in de samenleving te gebruiken kunnen we meer bereiken.  

Hier maken we ons sterk voor:
 Betrokkenheid van ouders en kinderen waar gewenst bij alle onderdelen van het beleid. 
 Preventie om mogelijke problemen vroeg in beeld te hebben. 
 Voldoende  groen  en speel- en beweegruimte in de buurt volgens de Jantje Beton norm.
 Jongeren die gebruik maken van jeugdzorg kunnen daar na hun 18de verjaardag mee 

doorgaan. 
 Optimaal gebruik van kennis en ervaringen van scholen om leerlingen binnen boord te 

houden.
 Goede huisvesting en goede faciliteiten voor Wageningse scholen. 
 Vroeg- en voorschoolse educatie.

Dit gaan we de komende vier jaar doen:
1. Wij  betrekken jongeren bij de ontwikkelingen aangaande de stad en bij onderwerpen die voor 

hen van belang zijn. 
2. Wij starten een programma dat alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren bespreekbaar maakt 

en vermindert. Dat programma richt zich ook op de ouders van jongeren. 
3. Jongeren worden proactief en doelgroepgericht benadert. 
4. We koppelen werkgevers, onderwijs en zetten in op begeleiding als dit nodig en gewenst is.
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Hoofdstuk 3. Wonen, wijken en binnenstad

3.1 Wonen
We willen voldoende betaalbare huizen. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd, het is een 
ankerpunt van de verbonden samenleving en een basis voor het tegemoet treden van de wereld. 
Wonen doe je in een buurt of wijk, te midden van en samen met anderen. Helaas worden steeds 
meer gezinswoningen opgekocht voor huisvesting van kamerbewoners. Onttrekking van sociale 
woningen aan het woningbestand vraagt bijzondere aandacht evenals de gevolgen voor de kwaliteit 
van de leefomgeving. 

We zetten in op het isoleren van sociale huurwoningen en gebruikmaking van moderne 
energiebronnen zoals zonnepanelen. We streven naar het verminderen van de netto woonlasten van
huishoudens. Dalen van woonlasten kan door de energierekening omlaag te brengen en dat kan 
iedereen ten goede komen. Woningen die vanaf nu worden gebouwd willen we meteen 
energieneutraal en zo snel mogelijk energiepositief maken. Met de modernste zonnepanelen is dat al 
op korte termijn mogelijk. 

We dagen bewoners uit om energiebesparende maatregelen te bedenken en te treffen.
We willen werken aan bewustwording van het energiegebruik. We stimuleren het bouwen van 
degelijke huizen, gemaakt van duurzame materialen, goed geïsoleerd en die gebruik maken van 
duurzame energie. We geven zoveel mogelijk ruimte bij nieuwbouwlocaties voor particulier en 
zogenaamd collectief- particulier opdrachtgeverschap, opdat mensen naar eigen wens en behoefte 
kunnen bouwen. 

We willen een gevarieerd aanbod van woningen voor alle doelgroepen. We willen woningen voor 
jongeren, studenten, starters, gezinnen, ouderen, mensen die alleen zijn, met hun gezin, of in een 
groep willen wonen. Wonen gaat bij ons ook over kwaliteit van de woningen: verduurzaming, 
veiligheid en de relatie met zorg. Daarbij bouwen we op plaatsen waar mensen graag wonen en 
woningen die ontworpen zijn op basis van woonwensen. Bouwen in de bebouwde kom, inclusief de 
transformatie van leegstaande kantoren en universiteitspanden, heeft hierbij voorrang.  Gezinnen 
hebben vooral behoefte aan huizen met een tuin maar met lage maandlasten. Ook willen we dat 
mobiliteit in de eigen  buurt tot de mogelijkheden behoort. Dit betekent dat er een gedifferentieerd  
aanbod moet zijn, zowel naar  kwaliteit van huur- en koopwoningen  als naar geschiktheid voor 
verschillende levensfasen.

We geven prioriteit aan meer betaalbare woningen voor ouderen en starters. Starters zijn nu veelal 
aangewezen om hun huisvesting buiten Wageningen te zoeken. Ouderen blijven veelal in hun te grote
huis wonen terwijl zij graag verhuizen naar een passende woning in de stad of bij hun in de buurt 
dichtbij voorzieningen. 

We pakken leegstand aan: leegstand mag nooit lonend zijn. We maken afspraken met de WUR zodat
zij niet meer met leegstandsbeheerders in zee gaan, maar  gebruik maken van de mogelijkheden voor
tijdelijke huur. Bij tijdelijke huur krijgen de huurders natuurlijk huurbescherming. Bovendien is dit een
veel efficiëntere manier van bewoning van grote panden. We gaan leegstaande kantoorpanden 
omzetten in woningen of geven er een andere maatschappelijke bestemming aan.

We bevorderen experimentele vormen van woningbouw. Experimentele vormen van woningbouw 
voor ouderen, woon- en leefgroepen en levensloopbestendig wonen worden bevorderd. Zo spelen 
wij ook in op de veranderende woonwensen van bijvoorbeeld ouderen, die graag thuis willen blijven 
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wonen maar dan wel in een gezellig huis waarin ze niet eenzaam worden. Bijvoorbeeld door te 
wonen in een hofje of in een moderne groepswoning met een gezamenlijke tuin. We zien ook het 
belang van 'rafelranden' aan de stad, waar mensen kunnen experimenteren met vernieuwende 
woonvormen volgens hun eigen wensen en waar regelgeving niet belemmerend werkt.

We vinden dat wonen automatisch is verbonden met zeggenschap over de eigen woning en 
woonomgeving. Als bewoners dat willen, moeten ze letterlijk de baas zijn over hun eigen huis en op 
die manier een directe invloed op hun woonomgeving hebben. Zeggenschap gaat daarom ook over 
de invloed die huurders en gemeente hebben op het beleid van de woningcorporatie. 
Huurdersparticipatie en -medezeggenschap zijn hierom noodzakelijk. 

We willen inspelen op de tendens om flexibeler en kleiner te gaan wonen. Doordat banen niet 
langer vast zijn willen mensen ook flexibeler kunnen wonen, hun werk achterna. Ze willen niet in de 
file of een te volle trein staan maar willen makkelijker kunnen verhuizen met hun huis op de rug. Er 
komt dan ook een alternatief voor mensen die minder waarde hechten aan materialisme, spullen en 
een huis maar juist voordelen zien in een moderne miniwoning en een minimale hypotheek. 

We willen voor sociale huurwoningen een huur naar draagkracht invoeren. Omdat dit eerlijker is en 
armoede, huurachterstanden en segregatie vermindert. Het inkomen en het type huishouden zijn 
dan bepalend voor de maximaal toegestane huur. 

Elk appartementencomplex moet een goed werkende en financieel gezonde VVE hebben.  
Al deze  verenigingen dienen een meerjarig onderhoudsplan te hebben. Waar nodig krijgt de vve bij 
het ontwikkelen van dit plan ondersteuning. Wij stimuleren huurdersverenigingen. Wij willen dat 
deze verenigingen volwaardige gesprekspartners zijn van de Woningstichting, particuliere eigenaren, 
de gemeente  of andere partners  in de wijk.    We stimuleren dat VVE' s gezamenlijk het gebouw 
levensloopbestendig maakt.

Hier maken we ons sterk voor:
 De bouw van tenminste 30% sociale huur- en/of goedkope koopwoningen. 
 Verkoopverbod op sociale huurwoningen.
 Voldoende en beschikbare sociale huurwoningen voor alle doelgroepen van de sociale huur. 
 De snelle bouw van studentenwoningen i.v.m. de groeiende aantallen studenten maar ook 

voor starters op de woningmarkt. 
 Opname in het toewijzingssysteem van woningen die worden verhuurd door particuliere 

beleggers/aanbieders onder de sociale huurgrens.
 Gemengde wijken. Dat geldt voor alle doelgroepen: starters, gezinnen, studenten, ouderen. 

Ook goedkope huurwoningen liggen verspreid over de verschillende wijken. 
 Ook éénoudergezinnen komen in aanmerking komen voor een grondgebonden woning. 
 Kleinschalige woon-zorgcomplexen voor ouderen en mensen met een beperking op plekken 

waar openbaar vervoer, winkels en andere voorzieningen op loopafstand zijn. 
 Kansen voor groepen woningzoekenden die het moeilijk hebben op de woningmarkt. Het 

gaat daarbij om groepen die speciale aandacht en voorzieningen nodig hebben, zoals 
verslaafden, psychiatrische patiënten en dak- en thuislozen.

 Doorstroming zodat starterwoningen vrij komen en scheefwonen wordt voorkomen. 
 Divers bouwen. Extra aandacht vragen ouderen en starters op de woningmarkt, maar ook 

groepen met bijzondere woonbehoeften of woonwensen. 
 Zelfbouwen en zelfrealisatie. 
 Levensloopbestendig bouwen. 
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 Verbouwing van langdurig leegstaande kantoor- en bedrijfspanden tot woonruimte voor 
zowel gezinnen, starters en studenten. 

Dit gaan we de komende vier jaar doen:
1. We realiseren meer woningen in de middenhuur  (€ 750 - € 950) en we willen dat minimaal  25% 

van alle nieuwbouw koopwoningen aangeboden  wordt tot een koopprijs van € 190.000.  
2. We maken mogelijk dat langdurig leegstaande kantoor- en bedrijfspanden worden verbouwd tot 

woonruimte voor zowel gezinnen, starters en studenten. 
3. We zorgen dat éénoudergezinnen in aanmerking kunnen komen voor een grondgebonden 

woning. 
4. We realiseren zowel voldoende studentenwoningen als woningen voor andere doelgroepen zoals 

ouderen en starters. 
5. Woningen die worden verhuurd door particuliere beleggers/aanbieders onder de sociale 

huurgrens, nemen we ook in het toewijzing systeem op
6. We zorgen dat alle sociale woningen goed geïsoleerd zijn, waarbij de netto woonlasten omlaag 

gaan.
7. We realiseren de bouw van woningen met tuin, gecombineerd met starterswoningen en 

ouderenhuisvesting. 
8. We realiseren kleinschalige woon-zorgcomplexen voor ouderen en mensen met een beperking op

plekken waar openbaar vervoer, winkels en andere voorzieningen op loopafstand zijn. 
9. We stimuleren dat inwoners hun tuin minder verharden (operatie Steenbreek). Zo wordt de stad 

groener en tevens is het positief voor de  waterhuishouding.
10. We voeren een woning-apk in die ook geldt voor studentenhuisvesting. 
11. We regelen dat er ook in de particuliere sector toezicht op onderhoud en kwaliteit is. 
12. We maken woningen geschikt voor het zelfstandig wonen door mensen met een beperking.
13. Groepen bewoners die panden in eigen beheer willen nemen  of een wooncoöperatie  willen 

starten, krijgen ondersteuning bij het opstellen van een plan van aanpak en het rond krijgen van
de financiering van deze wooncoöperatie. 

14. We pakken  overlast aan door overlastgevers sneller uit huis te zetten. Dit geldt ook voor 
studenten die overlast geven in woonwijken.

3.2 Wijken en buurten
We willen dat iedereen In Wageningen zich thuis voelt in de eigen buurt. In elke buurt zijn goede 
voorzieningen, is het veilig en gaan buren fijn met elkaar om. In elke buurt is het schoon en gezond, 
zijn speelplekken voor kinderen, plekken voor jongeren met sportvoorzieningen en bankjes voor de 
gezelligheid en is een bushalte in de buurt. 

Wageningen is open en divers, waar iedereen zich naar eigen wens kan ontplooien.  Met een plek 
voor iedereen ongeacht achtergrond, geloof, sekse of seksuele geaardheid. Iedereen mag meedoen, 
iedereen is welkom.  Daarbij hoort dat iedereen leert omgaan met verschillen tussen  mensen.  De 
PvdA wijst elke vorm van discriminatie af. Ieder mens is even waardevol en heeft dezelfde rechten en 
kansen, of het nu gaat om onderwijs, werk, wonen of vrijetijdsbesteding. Wij voeren met elkaar open 
het gesprek over kwesties die bij bepaalde  groepen  gevoelig liggen.  In  de  gezamenlijke  oplossing 
houden we rekening met elkaar. Contact en binding tussen verschillende groepen in de bevolking is 
belangrijk. Dat is de achtergrond dat we blijven pleiten voor brede scholen, diverse  wijken, 
gemêleerde verenigingen, gemengde verenigingsgebouwen.

We willen gemengde wijken die passen bij de inclusieve samenleving. De PvdA staat voor leefbare 
wijken waarin mensen met verschillende leefstijlen en leefwensen harmonieus samenleven. Wij 
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staan niet toe dat de lagere inkomens worden verdrongen naar de buitenwijken of zelfs buiten onze 
gemeente. Daar waar conflicten ontstaan wordt in samenspraak met bewoners gezocht naar een 
voor iedereen leefbare situatie. De gemeente en de woningstichting kunnen hierbij een 
bemiddelende rol innemen.

We verwelkomen asielzoekers gastvrij in onze stad. Wij zijn trots op onze (twee) COA's. 
Statushouders die al langer in Wageningen wonen en hier een netwerk hebben opgebouwd, willen 
we huisvesten in Wageningen zodat hun netwerk overeind blijft. Wij organiseren  taalonderwijs  en  
begeleiden  (vrijwilligers)werk voor vluchtelingen. Wij willen dat statushouders zo snel mogelijk 
kunnen doorstromen naar definitieve woningen, maar zonder dat anderen dan langer op hun woning 
moeten wachten. Wanneer deze woningen er niet zijn, bouwen we tijdelijke woonvoorzieningen voor
zowel de mensen op de wachtlijst als de statushouders.

We willen dat studenten verspreid door de stad wonen, dus ook in wijken. Studenten maken de 
stad levendig en wijken veilig. Daarbij zoeken wij naar manieren om studenten te betrekken bij de 
wijk. Studenten zijn een integraal onderdeel van de stad en de wijk. Zij brengen hun eigen energie en 
vitaliteit mee. Deze energie moet in de wijk tot volle bloei kunnen komen, maar wel gezamenlijk met 
de wijk. 

We willen ruimte geven aan wijkbewoners die zich verenigen om een publieke taak op zich nemen. 
Als bewoners hun wijk schoon willen houden of de groenvoorziening willen beheren ondersteunen 
wij dat. We zijn een voorstander van het gebruik van WhatsApp groepen ter ondersteuning van 
buurtpreventie, maar zien daarin wel een rol voor de wijkagent weggelegd. Wij willen terug naar de 
kleinere wijkpanels waar ook de buurtagent en de gemeente bij aanschuift. Indien mogelijk ook de 
wijkverzorging. Hoe dichter in de buurt georganiseerd hoe directer de link met de omgeving.

We gaan bij de inrichting van een wijk uit van leefbaarheid. Een leefbare wijk of buurt is ook een 
veilige buurt. Feitelijk en in de beleving. Als inbreiden ten koste van de leefbaarheid gaat heeft dit 
niet onze steun. Speeltuinen, voldoende groen, goede verlichting, parken en bankjes nodigen uit om 
elkaar te ontmoeten en de open ruimte creëert een veilig gevoel. Daarom moeten er daar in alle 
buurten genoeg van zijn. We beheren onze openbare ruimte vanuit de principes schoon, heel, veilig, 
aantrekkelijkheid, kwaliteit en eenvoud. Ook nafluiten of beledigen op straat is onacceptabel. 
We stimuleren het doen van aangifte en als er veel meldingen komen dan nemen wij de benodigde 
maatregelen.

We stellen veilige kindvriendelijke zones rond scholen in en in alle wijken 30 km per uur. 
We willen dat kinderen zelfstandig en dus veilig naar school kunnen gaan en  dat de gemeente dit 
stimuleert in samenwerking met de scholen, de ouders en bewonersorganisaties. Veel kinderen 
worden met de auto naar school gebracht. Dit betekent dat daarmee met de inrichting van 
schoolomgeving rekening moet worden gehouden. Een inrichting die voor schoolgaande kinderen 
veilig is. 

We knappen oude wijken op. Sloop en renoveren gaan daarbij hand in hand. Na sloop kunnen 
ruimere woningen op dezelfde plek gebouwd worden. Plannen voor wijkvernieuwing worden altijd 
samen met de bewoners gemaakt. Als een wijk wordt opgeknapt, maken we hem meteen 
klimaatneutraal zodat inwoners terugkeren in goed geïsoleerde moderne woningen met lage 
energielasten.

21



Bij nieuwbouw en de renovatie van oudere wijken passen wij de Jantje Beton-norm voor sport en 
spel toe. Dit betekent dat 3% van het voor wonen bestemde gebied voor (informele) speelruimte 
wordt gereserveerd. 

Hier maken we ons sterk voor:
 Mogelijkheden om mee te denken en mee te ontwikkelen als er in je buurt of wijk iets wordt 

gedaan in de openbare ruimte. 
 Veilige en goed onderhouden openbare ruimte. 
 Samenhang tussen openbaar groen en particulier groen.  
 Leefbare en vitale oudere  wijken, met de bouw van nieuwe woningen. Daar waar sprake is 

van verval zetten we in om samen met inwoners nieuw elan te ontwikkelen. 
 Toegankelijkheid van buurten en wijken, openbare  gebouwen, scholen, sportvoorzieningen 

en openbaar vervoer voor mensen met een beperking.
 Levendige en creatieve wijken met een diversiteit aan type woningen geschikt voor een 

inclusieve maatschappij en  een openbare ruimte met veel groen bij nieuwe 
planontwikkelingen.

 Nieuwe straatnamen die herkenbaar en aantrekkelijk zijn voor toekomstige bewoners en 
andere Wageningers. 

Dit gaan we de komende vier jaar doen:
1. We zorgen dat kinderen zelfstandig en dus veilig naar school kunnen gaan en gaan dit stimuleren 

in samenwerking met de scholen, ouders en bewonersorganisaties.
2. We stimuleren dat (groepen bewoners de gemeente uitdagen om een dienst beter, goedkoper te 

kunnen doen. We stimuleren beheer van openbaar groen door bewoners.
3. We behouden buurtgericht werken in samenwerking met inwoners, bewonersorganisaties en 

professionals van de diverse maatschappelijke organisaties. 
4. We ondersteunen initiatieven die bijdragen aan een schone en veilige wijk of buurt. 
5. We vragen wijkbewoners naar problemen die zij in hun wijk ervaren, wat hun oplossingen zouden

zijn, wat zij hier zelf aan zouden willen doen en hoe de gemeente ze kan helpen.
6. We betrekken wijkbewoners bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid.
7. We realiseren meer groen in de Boven- en Benedenbuurt, buurten die volgens de landelijke norm

nu te weinig groen hebben.
8. We zorgen voor goede en duurzame openbare verlichting in elke wijk die bijdraagt aan meer 

veiligheid.

3.3 Binnenstad
We koesteren de speciale Wageningse sfeer in de binnenstad. Wageningen heeft een oud, compact 
en gezellig centrum. Een centrum waar ook mensen uit omliggende plaatsen graag komen. Een 
centrum met een andere sfeer dan de grote winkelcentra in de omliggende gemeenten en met een 
relatief hoog voorzieningenniveau. Met een sfeervolle markt op woensdag en zaterdag die veel 
mensen uit de regio trekt. Met veel Wageningse speciaalzaken, horeca en vernieuwende 
belevingsplekken.  We willen deze eigenheid van de binnenstad vasthouden en versterken. 

We willen dat iedereen makkelijk in het centrum kan komen. We zetten daarom in op voldoende 
betaalbare parkeerplekken, op een openbare beveiligde fietsenstalling voorzien van een (minder 
valide) toilet en op een OV-fietsen stalling in het centrum van Wageningen. Dat betekent ook dat het 
hele centrum toegankelijk moet zijn voor mensen die minder valide zijn en dat zij betrokken worden 
bij de plannen van de gemeente over de inrichting van de openbare ruimte.
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We willen dat alle Wageningers zich thuis voelen in het centrum. Dat betekent dat er een divers 
winkel- en horeca aanbod is voor iedereen. Van McDonald tot Vegan Donutshop. 

We ondersteunen initiatieven die de identiteit van de binnenstad ruimtelijk versterken. 
Ondernemers en inwoners hebben goede plannen om onze stad te verlevendigen en die plannen 
steunen we. Samen versterken we de aantrekkelijkheid en identiteit van de oude vestingstad 
Wageningen met gracht en bolwerken. Zoals het initiatief om de stadsgracht aan de bergzijde te 
heropenen, wat de sfeer van vroeger en het oude aanzicht van de stad zal versterken. Zo ook 
ondersteunen wij het initiatief om een wandelpad langs de gracht te ontwikkelen met aandacht voor 
de cultuurhistorie van de stad, het Wallenpad. Ook andere initiatieven die de oude binnenstad 
versterken, bijvoorbeeld het weer zichtbaar maken van oude gevels, met bescheiden reclame 
uitingen, hebben onze steun 

We willen ook in de binnenstad open ruimte, groen en water.  Ook in de binnenstad willen we 
voldoende open ruimte, groen en water. Groen en water in de stad is belangrijk voor het welbevinden
en gezondheid van ons allemaal en omdat het verkoelend werkt nu het zomers steeds warmer wordt 
door de klimaatverandering. Pleinen, zoals het Marktplein en het Conventplein zijn belangrijk voor 
ontmoeting en de vele Wageningse evenementen. 

We willen de betrokkenheid van studenten bij het reilen en zeilen van de binnenstad vergroten. 
De vele studenten van Wageningen UR maken de stad levendig en initiëren mooie initiatieven. Veel 
woningen in het centrum zijn nu in gebruik als studentenkamers. Dat betekent dat er meer 
activiteiten zijn in de stad en meer mensen op straat. Dat zorgt voor meer veiligheid, maar ook voor 
conflicten. Om de Wageningers en de studenten meer bij elkaar te betrekken is het wenselijk dat zij 
elkaar ontmoeten en dingen samen doen. We ondersteunen initiatieven die deze verbinding leggen. 

We willen een betere verbinding tussen busstation en binnenstad. De Gerdesstraat en omgeving 
levert al jarenlang hoofdbrekens op voor een goede planontwikkeling. De bestaande winkels en 
woningen zijn beperkend voor een goede aantrekkelijke ontwikkeling. Dat vraagt om een inzet die 
buiten alle kaders opereert waarbij eigenaren van woningen en vastgoed nadrukkelijk betrokken 
worden. We zijn bereid om daar ook financieel een bijdrage in te leveren om te komen tot een mooie 
nieuwe entree van de binnenstad. Wij stimuleren elk initiatief dat deze verbetering mogelijk maakt.

Hier maken we ons sterk voor:
 Concentratie van het winkelgebied in het centrum en herbestemming van locaties zoals de 

Stadsbrink voor andere functies. Daarmee houden wij het winkelgebied compact. 
 Voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk centrum .

Dit gaan we de komende vier jaar doen:
1. Wij ondersteunen ideeën die de binnenstad aantrekkelijker maken. 
2. We ondersteunen initiatieven om in de aanloopstraten naar het centrum te kunnen 

experimenteren met andere bestemmingen. Hierdoor kan er meer ruimte ontstaan voor andere 
functies. 

3. We schrappen zoveel mogelijk plancapaciteit voor detailhandel buiten het centrum en 
kantoorruimten ter voorkoming van leegstand. 

4. De markt van Wageningen heeft faam en een belangrijke functie voor Wageningen en de regio. 
We benutten alle kansen om de markt op woensdag en zaterdag te ondersteunen en te 
stimuleren. 

5. We zorgen dat er een goede (overdekte) bewaakte fietsenstalling is in het centrum. 
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6. Het Oude Postkantoor is een prima locatie voor en cultureel- maatschappelijke bestemming.. 
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Hoofdstuk 4. Ruimte: milieu, natuur en landschap, verkeer

4.1 Milieu, energie en waterbeheer
We willen een duurzame samenleving. Niet omdat we het moeten maar omdat we het willen. 
Omdat we kansen zien voor het creëren van werkgelegenheid en het besparen van maandlasten. In 
een duurzame samenleving zijn we solidair met de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.  In 
een duurzame samenleving leven mensen gezond, in een fijne groene stad omgeven door rustig 
buitengebied, in een prettig betaalbaar huis dat goed geïsoleerd is en daardoor een lage 
energierekening heeft. Een duurzame samenleving die we vol trots doorgeven aan onze kinderen en 
kleinkinderen. 

We richten ons op duurzame projecten die tegelijkertijd de woningbouw, het milieu en de (lokale) 
werkgelegenheid ten goede komen. De uitstoot van broeikasgassen en de klimaatverandering die 
daar nu al het gevolg van is (extreme regenbuien) zien wij als uitdagingen die beide opgepakt moeten
worden. Het voorkomen van de opwarming van de aarde en de verandering in energiegebruik die 
daarvoor nodig is gaat nog te traag. Er is versnelling nodig. Inwoners, organisaties en bedrijven 
worden bij de uitvoering betrokken en moeten daar liefst ook van profiteren. Wij vinden dat onze 
gemeente samen met haar inwoners en ondernemers actief moeten werken  aan het voorkomen van 
opwarming van de aarde en de effecten daarvan in onze leefomgeving en de inzet van iedereen moet 
stimuleren.

We vinden dat duurzame energie een onderwerp is dat iedereen aangaat en waarbij zo veel 
mogelijk  burgers betrokken zijn. We richten ons op duurzame projecten voor alle inwoners, met 
speciale aandacht voor inwoners van de goedkopere wijken. Juist daar kan duurzaamheid en 
financieel voordeel hand in hand gaan. Lagere energielasten zijn juist daar bijzonder welkom.
We stimuleren ook de activiteiten van coöperaties. Deelnemers aan deze coöperaties  zijn actieve 
burgers die hun omgeving en de gevoeligheden goed kennen. Met de verduurzaming van de energie 
wordt energie lokaal: bedrijven en inwoners worden zelf energieproducent, met aardwarmte, 
zonnepanelen of windmolens.  Lokale initiatieven hebben onze steun. De energietransitie kan alleen 
slagen als we met ons allen ook minder energie gaan gebruiken. 

We streven ernaar dat onze gemeente in 2030 een CO2-neutrale gemeente is. Dat is een grote 
uitdaging want dat betekent dat we daarvoor nog maar 12 jaar hebben. Sowieso betekent dat dat alle
gebouwen die nu nog gebouwd worden klimaatneutraal moeten zijn. We zetten in op 25% 
energiebesparing door Wageningse huishoudens en bedrijven, door isolatie, zuinige apparaten, zuinig
gedrag en het vervangen van gasketels door elektrische warmtepompen. Daarnaast willen we  25%  
van de energie  in 2030 opwekken door zonne-energie in Wageningen en windmolens in de regio. 
Wageningen heeft maar een klein grondoppervlak. Wij vinden het daarom redelijk om 25% duurzame 
energie in te kopen van buiten de regio in de vorm van  groengas en groenstroom. Dan resteert nog 
25%, waarvoor we nieuwe mogelijkheden zullen moeten aangrijpen. We denken aan elektrisch vervoer 
en aan diepe aardwarmte (geothermie) met een warmtenet, maar ook nieuwe ideeën hiervoor zijn 
welkom.

We richten ons op duurzaamheid in de woningbouw. Bijvoorbeeld op isolerende maatregelen voor 
sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen zodat ook daar de energierekening omlaag gaat. 
We letten er scherp op dat de genomen maatregelen rechtstreeks ten gunste dienen te komen van de
bewoners om zo de maandlasten te drukken. We zetten hiervoor onder andere 
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duurzaamheidsleningen in, die mensen binnen enkele jaren kunnen afbetalen uit de besparingen op 
de energielasten.

We willen dat Wageningen zo snel mogelijk gasvrij wordt. Het is van belang dat alle gemeenten dus 
ook Wageningen zo snel mogelijk van het gas af gaat.. Een belangrijk aspect daarbij is dat deze 
verandering niet ten koste mag gaan van mensen die minder te besteden hebben. Een plan, inclusief 
een sociale paragraaf, om deze transitie lokaal vorm te geven heeft de komende raadsperiode 
maximale prioriteit. 

We focussen op het nu doen en niet langer bedenken. We zetten in op het uitrollen en 
implementeren van technologische innovaties die duurzaamheid mogelijk maken in plaats van het 
aanjagen van innovatie. Daarvoor willen we best pilot-gemeente zijn. Het aanjagen van innovatie  
vinden we meer de rol van de landelijke overheid of kan in de context van FoodValley. Voor 
Wageningen stellen we het belang van bereikbaarheid,  beschikbaarheid en betaalbaarheid van 
technologie zoals zonnepanelen, isolatie, kleine windmolens of rainproof maatregelen voorop. 
Iedereen moet kunnen profiteren van de maatregelen, juist mensen met een kleine portemonnee.   

We staan voor een goede luchtkwaliteit in de stad en de wijken. Een goede luchtkwaliteit is een 
belangrijke voorwaarde om gezond te kunnen leven. We gaan daarin  verder dan de wettelijke 
normen. De uitstoot van fijnstof uit dieselauto’s en uit houtstook in woningen hebben daarbij 
prioriteit. 

We willen dat mensen die langs 50km wegen wonen in Wageningen ook rustig kunnen wonen. 
Alle Wageningers moeten in rust kunnen genieten in hun huis en tuin en niet door stank en geluid 
gestoord worden. We zetten daarom in op het stimuleren van elektrisch vervoer en geluidwerende 
maatregelen langs alle 50 km wegen van Wageningen. In woonwijken stimuleren we rust met goede 
verkeersmobiliteit.

We stimuleren alle duurzame middelen van vervoer en transport. Stimulering van duurzaam 
vervoer zoals de fiets, elektrische scooters en auto’s, deelauto’s en het openbaar vervoer zijn 
blijvende aandachtspunten om van Wageningen een duurzame stad te maken.
 
We dringen de hoeveelheid afval die gestort of verbrand wordt terug. Nog liever willen we dat er 
geen afval meer is. Afval wordt hergebruikt, ingezameld, tweedehands verhandeld, geruild, gedeeld. 
Daarom zijn wij voor het scheiden van afval zodat afval opnieuw gebruikt kan worden. De PvdA is 
voor scheiding aan de bron. Dit bevordert de bewustheid van burgers met betrekking tot hun eigen 
afval. Daarbij zijn we tegen een gedifferentieerd tarief waarbij huishoudens die meer afval aanbieden 
meer betalen. 

We willen dat wijken en gebouwen rainproof zijn. Met het veranderende klimaat worden de pieken 
van warmte, droogte en natheid groter. Wij willen dat via een zogenaamde stresstest duidelijk wordt 
welke wijken en/of buurten kwetsbaar zijn voor wateroverlast en er vervolgens voor zorgen dat  
adequate maatregelen worden genomen om wateroverlast te voorkomen. We stimuleren dat 
bewoners en bedrijven er op eigen terrein ervoor zorgen dat water niet te snel naar het riool gaat, 
bijvoorbeeld door de aanleg van wadi’s,  groen en groene daken. Waar de bodems zandig zijn kan 
regenwater afgekoppeld worden. We denken mee met bewoners om hittestress tijdens langdurige 
warme periodes tegen te gaan.
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We willen een netwerk van groen en water in de stad. Bestaande uit parken, plantsoenen, 
groenstroken, bomenrijen en water dat met elkaar in verbinding staan door de hele stad en ook 
met het buitengebied.  
We vinden dat groen en water bijdraagt aan een stad waar we fijn en gezond kunnen wonen, 
werken en leven. Meer groen in de  wijk zorgt voor minder stress en meer 
ontspanningsmogelijkheden. De levensverwachting in een groene wijk is hoger. Wij willen dat in alle 
wijken het groen optimaal is ingericht en aantrekkelijk is om gebruik van te maken en we beginnen 
daarmee in de wijken waarbij het meeste te winnen valt.
Helaas zijn er in Wageningen enkele buurten met te weinig groen. We zijn er bij nieuwbouw binnen 
de stadsgrenzen alert op dat er voldoende groen blijft. Te kleine stukjes groen leveren echter niets 
op, behalve veel extra werk en kosten. Te kleine stukjes snippergroen willen we zoveel mogelijk 
verkopen of op een andere manier gebruiken. 

Initiatieven van burgers die de milieukwaliteit en levenskwaliteit van de buurt verbeteren 
stimuleren we met een makkelijk toegankelijk buurtfonds.  
Dit fonds moet door alle inwoners aan te spreken zijn en actief gepromoot worden door 
medewerkers van de gemeente.

Hier maken we ons sterk voor:
 Wageningen in 2030 een CO2-neutrale gemeente.  
 Het plaatsen van zonnepanelen op het eigen dak en op grote daken van bedrijven en scholen.

Voor gemeentelijke daken geven wij energiecoöperaties voorrang  bij vergunningverlening  
 Bewonersparticipatie als eis bij grote zonneprojecten en bij windprojecten.
 Het inrichten van groene daken. Dit kan prima zonder plaatsing van zonnepanelen in de weg 

te staan.
 Stimulering van energiebesparing voor alle huishoudens en bedrijven in Wageningen. 

Stimulering van bijvoorbeeld isolatiemaatregelen en het omschakeling naar energiezuinige 
apparatuur. Daarbij richt de PvdA zich met name op huishoudens met een kleinere 
portemonnee.

 Bovenwettelijke eisen in toekomstige (woning)bouwprojecten met betrekking tot 
energiezuinig bouwen en duurzaamheid. Sowieso worden nieuwe wijken en 
bedrijventerreinen niet meer aangesloten op het gasnet.

 Behoud van het afvalscheidingssysteem, maar er zal meer terugkoppeling plaatsvinden over 
de behaalde resultaten zodat we inwoners blijven stimuleren en motiveren. 

 Continuering van gratis gebruik van het afvalscheidingsstation ook om illegale stort te 
voorkomen. 

 Een netwerk van groen in plaats van snippergroen. Meer groen in de stad waarbij we 
beginnen met de wijken die het meeste te winnen hebben.

 Een natuurlijk, ecologisch, gifvrij beheerde openbare ruimte. 
 Terugbrengen van de uitstoot van fijnstof zodat op alle plaatsen in de stad wordt voldaan aan 

de Europese normen.
 Extra punten bij gemeentelijke aanbestedingen voor duurzaamheid (ook sociale) en lokale 

betrokkenheid. 
 De gemeente als goed voorbeeld; de gemeente zelf wordt in de komende 4 jaar 

klimaatneutraal.
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Dit gaan we de komende vier jaar doen:
1. Er komt een plan om Wageningen zo snel mogelijk gasvrij te maken, waarbij iedereen mee kan 

doen en wat iedereen kan betalen. Dan weten bewoners en bedrijven waar zij aan toe zijn en 
waar zij naartoe kunnen werken.

2. We gaan inventariseren waar bij hevige regenval en hoogwater, overlast kan optreden. We stellen
in samenwerking met het waterschap een plan van aanpak op voor het opvangen van 
regenwater. Bij nieuwbouwplannen, herbestemming en transformatie wordt een watertoets 
uitgevoerd.

3. Wij stimuleren dat inwoners van Wageningen hun regenwater afvoeren op eigen terrein. 
4. We maken afspraken met de Woningstichting en Idealis over nieuwbouw, bestaande 

huurwoningen en studentenkamers. We willen dat alle sociale woningen binnen 10 jaar goed 
geïsoleerd zijn tot minimaal label B zonder dat de netto woonlasten omhoog gaan. Stimuleren 
van gedragsverandering in studentencomplexen is eveneens een gewenste actie.

5. Wij besparen op openbare verlichting door te investeren in LED- verlichting en vaker gebieden 
donker te houden. Uiteraard moet de (verkeers-) veiligheid dan niet in het geding komen.

6. Op de oude stortplaats aan de Keijenbergseweg realiseren we zonnepanelen. 
7. We leggen een netwerk van oplaadpalen aan voor elektrische auto’s en fietsen. 

4.2 Natuur en landschap 
De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij huis de natuur kunnen beleven. En dat de 
natuur in de omgeving eenvoudig bereikbaar en toegankelijk is voor alle groepen bewoners (ook 
ouderen en mensen die slecht ter been zijn). Over het algemeen gaat het niet goed met de natuur en 
de biodiversiteit in Nederland. Dat heeft onder meer te maken de aard van de landbouw, de 
vervuiling door autoverkeer, de groei van onze steden en de daarmee gepaard gaande verstening. 
Hierdoor hebben verschillende dier- en plantensoorten geen leefgebied meer. Wij beschermen 
daarom de natuurgebieden om Wageningen heen, ook omdat inwoners hier tot rust kunnen komen.

Wageningen ligt in een mooie omgeving met de uiterwaarden, de Veluwe, de Eng en het 
Binnenveld. Wageningers genieten van de uiterwaarden, het bos op de Berg en het Binnenveld. We 
richten ons op een gezond en fijn buitengebied dat zoveel mogelijk toegankelijk is voor iedereen. Waar
de natuur floreert en krachtig is. Met kleinschalige recreatiemogelijkheden, zoals picknickplekken, 
fietsstallingen en wandelpaden. 

Door de 10 km lange ligging langs de Rijn biedt dit een uitstekende gelegenheid voor de kleine 
watersport ( kanoën, zeilen en roeien). Echter de veiligheid vraagt om speciale aandacht en 
voorzieningen, met name voor jonge, beginnende watersporters en watersporters met beperkingen. 

We zetten in op kleinschalige recreatieve economische ontwikkelingen die de natuurgebieden 
toegankelijker maker, maar niet onder druk zetten. Inwoners van Wageningen wandelen, lopen en 
fietsen door de natuurgebieden. Dat is iets wat wij alle Nederlanders gunnen. Wij willen graag laten 
zien hoe mooi onze stad is en zijn graag een voorbeeld voor andere steden. We willen daarom ook 
graag dat mensen uit heel Nederland gebruik kunnen maken van onze natuur, maar wel op een 
verantwoorde wijze. Daarom zetten wij in op goede duurzame recreatie die ook verantwoordelijk 
wordt voor de omgeving. Dan laten mensen hopelijk ook minder etensresten en afval achter.
 
We zetten in op een recreatieplas. Omdat de Rijn gevaarlijk is om in te zwemmen en het alternatief 
het zwembad is zeten wij in op een bescheiden recreatieplas om van te kunnen genieten als gezin.
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Hier maken we ons sterk voor:
 Inzet op maximaal behoud van de omliggende natuurgebieden en een uitbreiding ervan in 

het Binnenveld en ook op een aantrekkelijk buitengebied. 
 Kleinschalige recreatieve (economische) ontwikkelingen die bijdragen om de natuur in stand 

te houden en de natuurbeleving te stimuleren. Daarbij valt ook te denken aan een 
natuurrecreatieplas.

 De Eng als onze gezamenlijke Wageningse volkstuin met zijn stadslandbouw. 
 Natuurlijk en ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting van perkjes en groenstroken, en 

een gematigd kapbeleid. Versterking van de biodiversiteit is hierbij belangrijk. 
 Levendig minidierenpark bij het Spijk waar kinderen in aanraking kunnen komen met dieren. 

Ook andere natuur- en milieueducatie activiteiten kunnen rekenen op onze steun.
 Een kindvriendelijke recreatieplas die tevens door een goede inrichting dienst kan doen als 

veilige oefenruimte voor de kleine watersport. De Rijn is immers gevaarlijk  om in te 
zwemmen en het alternatief is een binnenzwembad is.  

Dit gaan we de komende vier jaar doen:
1. We zetten in op een goed en toegankelijk netwerk aan wandelpaden, fietspaden in en om de 

stad. Een goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en landschap. 
De ontwikkeling van klompenpaden stimuleren we en juichen we toe.  

2. We nemen het initiatief tot het realiseren van een wandelroute tussen de recreatiehaven en de 
Blauwe Kamer en denken daarbij aan de zomerdijk. Bovendien willen we graag dat de Grebbedijk 
autoluw wordt zodat fietsers en wandelaars  voortaan veilig en rustig kunnen genieten van de 
prachtige uiterwaarden. 

3. Daar waar natuur en bebouwing elkaar raken, bijvoorbeeld met nieuwe kantoor- en/of 
industriegebieden, streven we naar maximale inpassing in de natuur. Dat kan door aangepast 
bouwen of door het versterken van de groenstructuur aan de randen. 

4. Bij nieuwe plannen m.b.t. ontsluiting van natuur voor wandelaars hebben we speciaal aandacht 
voor het mogelijk maken van natuurbeleving voor mensen met een beperking.

4.3 Verkeer en bereikbaarheid 
De PvdA vindt een goede bereikbaarheid van de binnenstad, de diverse woonwijken, de Campus en
de bedrijfsterreinen belangrijk. Dit bevordert immers een dynamische en bedrijvige stad.  Logische 
en veilige fietsverbindingen, de mogelijkheid tot parkeren aan de rand van de binnenstad,  
toereikende verbindingen met het Openbaar Vervoer en door (vracht- ) verkeer overlast beperkende 
maatregelen zijn daarbij van belang. 

De toegang tot Wageningen moet soepel zijn. Tijdens de ochtend- en avondspits is er sprake van files
bij het bereiken en verlaten van Wageningen. Een goede analyse over de oorzaken van deze files is 
een vereiste om daarmee gerichter en doeltreffende oplossingen te kunnen ontwikkelen. We zijn  
tegen oplossingen die de leefbaarheid van omwonende aantasten en autogebruik bevorderen. 
Vermindering van onnodig autoverkeer in de spits is een eerste stap. Dat kan onder meer 
gerealiseerd worden door betere afspraken over woon-werk verkeer onder regie van de gemeente. 
We doen een beroep op onze partners om medewerkers te stimuleren het autogebruik te 
verminderen en ook restrictief beleid toe te passen door bijvoorbeeld gratis parkeren aan banden te 
leggen. 

De toegang tot Wageningen moet duidelijk zijn. De toegangswegen van Wageningen vanuit een 
drietal kanten wordt uitnodigend vorm gegeven. De entrees worden dermate ingericht dat iedere 
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verkeersgebruiker snapt dat bij binnenkomst van Wageningen zijn verkeerssnelheid en –gedrag moet 
worden aangepast.

We investeren in alle maatregelen die voorkomen dat er extra asfalt moet worden aangelegd. 
De ladder van Verdaas wordt maximaal uitgewerkt alvorens overgegaan wordt tot de realisering van 
verbreding of uitbreiding bestaand wegennet. We gaan voor de minst ingrijpende oplossingen en 
leggen alleen extra meters asfalt aan als dat echt nodig is. We vragen aan alle partners in Wageningen 
om hierin mee te denken en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Vooralsnog zijn wij tegen het 
rondje campus.

We onderschrijven het belang van toegankelijkheid en bereikbaarheid van de binnenstad en 
openbare gebouwen voor ouderen mensen met een beperking. In het compacte Wageningen is de 
fiets voor velen het handigste vervoermiddel. Maar dat geldt niet voor iedereen. We hechten hierbij 
ook aan de inzet van buurtbussen en andere deelvervoersmiddelen. 

We hechten aan duurzaam verkeer en zetten in op goed en passend openbaar vervoer. 
Ons uitgangspunt is ‘Met het OV of fiets als het kan en  met de auto als het moet’ Het OV ontlast het 
milieu, draagt bij aan een betere bereikbaarheid en is er voor iedereen. We zijn voorstander van een 
fijnmazig OV netwerk die Wageningen verbindt met Arnhem, Ede, Veenendaal en Utrecht en die op 
logische tijden rijden.

We stimuleren het veilig gebruik van de fiets. We willen veilige fietsroutes en een fietsenplan voor alle 
Wageningers. We willen zoveel mogelijk gescheiden fietspaden. Alleen een streep op de rijbaan waar 
fietsers mogen rijden is niet afdoende. Wageningen fietsstad kan alleen maar worden gerealiseerd als 
er een echt plan komt om de fiets meer te prioriteren. Een wijk aanleggen zonder fatsoenlijke 
oversteekmogelijkheden voor langzaam verkeer is uit den boze. Een autorotonde zonder fietspad zoals 
gerealiseerd bij de toegang van de wijk Kortenoord is een voorbeeld hoe het niet moet. Ook geldt dat 
voor een broodnodige oversteek van de Kortenoord Allee bij de Kelk. Een fietsplan kan een aanzet zijn 
om dit verwezenlijken. De gemeente stimuleert haar ambtenaren door de aanschaf van elektrische 
fietsen waardoor de auto voor afspraken overbodig wordt. Elk jaar opnieuw zien wij o.a. bij de aanvang 
van het collegejaar van de Wageningen Universiteit nieuwe studenten op de fiets die niet gewend zijn 
te fietsen en daarmee de veiligheid van derden in gevaar brengen. Iets dergelijks geldt ook voor 
vluchtelingen en statushouders en zelfs voor schoolgaande kinderen en jongeren. Wij gaan in 
samenwerking met relevante organisaties een plan van aanpak opstellen om verkeerseducatie te 
stimuleren en de verkeersveiligheid te verbeteren.

De doorgang van fietsers door de Tarthorst moet ontlast worden. Door spreiding van fietsverkeer over 
de Nijenoord Allee op andere plaatsen. Ook aangepaste college- en/ of schooltijden kunnen de 
veiligheid voor schoolgaande jeugd verbeteren. In de ochtendspits kan ook gedacht worden aan een 
groene golf voor fietsers.

Hier maken we ons sterk voor:
 Bereikbaar Wageningen en ondersteunen  zonder dat er extra meters asfalt moeten worden 

aangelegd. 
 Goede verbindingen met het OV en de fiets van en naar Arnhem, Ede, Veenendaal en 

Utrecht. 
 Denken vanuit de fiets bij de realisaties van nieuwe rotondes, woonwijken en wegen. 
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 Aanleg van oplaadpunten en snelladers in de openbare ruimte om zo het gebruik van 
elektrische auto’s en scooters te stimuleren. De gemeentelijke organisatie geeft het goede 
voorbeeld met haar eigen elektrische wagenpark.

 Bij een eventuele ontwikkeling van een parkeergarages hanteren wij de regel dat parkeren op
straat duurder is dan parkeren in de parkeergarage als deze in de directe omgeving aanwezig 
is. 

 Bewaakte overdekte fietsenstalling in het centrum. 
 Logische routes en verbindingen die zijn afgestemd op de menselijke maat. Onder meer 

omdat logische verbindingen voorkomen dat fietsers en wandelaars ze zelf realiseren 
(olifantenpaadjes, oversteekplekken via berm) en daarmee de verkeersveiligheid in gevaar 
brengen. Bij nieuwe plannen nemen wij dit op bij het vaststellen van de kaders. 

 Wegen met geluidsarm asfalt en geluidsschermen die afdoende werken.
 Versnelde elektrificatie van het Wageningse wagenpark. 
 Fietsvergoeding voor iedere werknemer die een woon- werkverkeer afstand heeft van max. 

10 km en een OV-vergoeding voor iedereen die verder reist. 

Dit gaan we de komende vier jaar doen:
1. Wageningen maakt een fietsplan om fietsen veilig, snel en aantrekkelijk te maken. Onderdeel 

daarvan kan zijn om elektrisch fietsen aantrekkelijker te maken.
2. We kiezen binnen de bebouwde kom voor 30 km-zones en veilige schoolroutes. Fietser en 

wandelaar zijn belangrijker dan auto en brommer. 
3. De toegangswegen van Wageningen vanuit een drietal kanten wordt uitnodigend vorm gegeven. 

De entrees worden zo ingericht dat iedere verkeersgebruiker snapt dat bij binnenkomst van 
Wageningen zijn verkeerssnelheid en –gedrag moet aanpassen.

4. We realiseren in het centrum een bewaakte en overdekte fietsenstalling inclusief goed 
toegankelijk toilet voor minder validen en laadpalen voor de elektrische fiets.    

5. We zetten volop in op beschikbaarheid van Buurtbussen om zo de mobiliteit voor ouderen of 
mensen met een beperking in Wageningen te vergroten. 

6. We willen de bordjes van de gemeentegrens op logische plekken hebben zoals de rotondes 
waarover men Wageningen binnenkomt op de berg en voor de Nude.

7. We maken werk van de fietsoversteek van de Nijenoord Allee naar De Born. 
8. We kiezen bij de verbetering van de bereikbaarheid van Wageningen en de Campus voor 

verbetering van de bestaande verkeersinfrastructuur. De ladder van Verdaas wordt maximaal 
uitgewerkt alvorens overgegaan wordt tot de realisering van verbreding of uitbreiding bestaand 
wegennet.  

9. We zetten volop in op vermindering van onnodig autoverkeer door maatregelen op het gebied 
van mobiliteitsmanagement en het verbeteren van overlast verminderende maatregelen zoals 
het opwaarderen van de geluidswal langs de Nijenoord Allee en de Nude. 

10. We gaan sluipverkeer over de Diedenweg ontmoedigen.
11. Bij de toekomstige ontwikkeling van de supermarkt aan de Geertjesweg vragen we met name 

aandacht voor de verkeersveiligheid. 
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Hoofdstuk 5. Sport, cultuur en evenementen

5.1 Sport  
Sport is van betekenis bij het realiseren van een  bloeiend en aantrekkelijk Wageningen. 
Daar horen ook goede sportvoorzieningen bij voor verschillende sporten. Dat zorgt voor een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat en indirect voor werkgelegenheid. We het gebruik van voorzieningen 
door deze te delen en multifunctioneel te maken. Denk bijvoorbeeld aan een gymzaal waar overdag 
een school gebruik van maakt, terwijl er ’s avond ouderen sporten.

Iedereen moet kunnen sporten. De PvdA vindt dat toegankelijke en betaalbare sport van belang is 
voor iedereen. Of je nu kijkt naar sport, voor je plezier een balletje trapt, fanatiek handbalt, 
regelmatig een stukje rent of je in het zweet werkt op de sportschool. Sport draagt bij aan een goede  
gezondheid, versterkt de participatie in de samenleving en is voor veel mensen gewoon leuk om te 
doen. Ook kan deelnemen aan sport je sociaal vaardiger maken en je duurzettingsvermogen 
vergroten door bijvoorbeeld het plezier van samenwerken te ervaren en te ontdekken dat door vele 
uren oefenen je verder komt. Iedereen moet kunnen sporten. Voor minima maken we regelingen 
zodat die mee kunnen doen en we investeren in verenigingen die sport toegankelijk maken voor 
minder validen. Wij willen daarom het Jeugdsportfonds ondersteunen of de “ik-doe-mee” 
maatregelen uitbreiden. Ook ondersteunen wij activiteiten die in samenhang met onderwijs, buurt, 
wijk of bedrijven worden gerealiseerd. Het moet mogelijk zijn om ook met een kleine beurs 
voldoende te kunnen bewegen en sporten zonder een beroep te doen op voorzieningen. Wij 
stimuleren daarom het gebruik van voorzieningen en parken. Bij kaderstelling  voor de inrichting van 
de publieke ruimte houden we hier rekening mee. De buitenruimte moet uitnodigend en veilig zijn 
om te spelen en te sporten.

Wij vinden het wenselijk dat sportverenigingen weer gesteund worden middels subsidies. We 
ondersteunen initiatieven van verenigingen die inspelen op gezondheid en sport en het tegen gaan 
van obesitas, bijvoorbeeld door een gericht kantinebeleid, informatie bieden aan leden over 
gezondheid en goede voeding. Daarbij willen we zo min mogelijk regels stellen en subsidies koppelen 
aan een doel. Zoals het werven van jeugdleden of een subsidie voor de opleiding van het kader zodat 
zij betere trainingen kunnen geven. Wij vragen aan verenigingen om onze maatschappelijke partner 
te zijn. In ruil daarvoor zorgen wij dat de verenigingen hier geen financieel nadeel in ondervinden. Zo 
investeren wij in de verenigingen, in de jeugd en in de sociale samenhang van Wageningen. 

De sportverenigingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid, de onderlinge binding en als 
verbinder van verschillende sociale netwerken door de samenleving heen. We zien dat veel mensen
sporten in verenigingsverband en dat talloze vrijwilligers de dragers zijn van deze verenigingen. Er zijn
in onze gemeente veel sportverenigingen met een groot bereik onder onze inwoners en die een 
belangrijke maatschappelijke rol vervullen. We ondersteunen de sportverenigingen die een positieve 
bijdrage leveren aan maatschappelijke kwesties bijvoorbeeld die werk maken van diversiteit en 
integratie.  

We stimuleren diversiteit bij sportverenigingen. We zetten ons in om er voor te zorgen dat 
uitsluiting, achterstelling of het achterblijven van maatschappelijke  deelname van bepaalde groepen 
actief wordt voorkomen. 

We vinden dat topsport een belangrijke voedingsbodem is voor breedtesport. Topsporters kunnen 
stimulerende rolmodellen zijn voor jongeren en hen aanzetten om zelf te gaan of blijven sporten. 
Sport moet toegankelijk zijn voor alle kinderen. Bijzondere aandacht krijgen initiatieven waarmee 
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dwarsverbanden gelegd worden tussen amateurs, vrijwilligers en professionals of verbindingen met 
andere sectoren zoals onderwijs, zorg, welzijn, gezondheid, cultuur, ondernemers, toerisme en 
recreatie.

Wij staan open voor de komst van grote sportevenementen. Het organiseren of faciliteren van een 
(enkel) topsportevenement zoals de Giro kan een positieve uitwerking hebben op de lokale 
sportbeoefening en is een kans voor de lokale middenstand om zich positief te kunnen profileren. Bij 
dergelijke evenementen willen wij wel dat zo veel mogelijk inwoners betrokken zijn.

Elk kind moet kunnen zwemmen. Zeker in waterrijk Wageningen. We willen daarom in gesprek met 
de scholen over wat er nodig is om schoolzwemmen terug te brengen. Als scholen dit kunnen 
aanbieden dan moet ieder kind kunnen leren zwemmen waarbij geld geen belemmering mag zijn. 
Kinderen van ouders voor wie zwemlessen financieel niet haalbaar zijn kunnen een beroep doen op 
de gemeente bijvoorbeeld via de “ik doe mee gelden” of uit de Klijnsma middelen.  We informeren 
jaarlijks het consultatiebureau, speelzalen e.d. over de mogelijkheden zodat alle kinderen tussen de 8
tot 12 jaar een A en B zwemdiploma kunnen halen.

Wij steunen nieuwe initiatieven die het sportaanbod verbreden zowel met steun als met financiën.
Zoals het inítiatief van de Schaats Trainingsgroep Wageningen om een skeeler/skate baan te 
realiseren in het park Noord West. 

Hier maken we ons sterk voor:
 Ondersteuning van (besturen van) sportverenigingen bij het realiseren van beleidsplannen, 

inzetten vrijwilligers en realisatie gezonde kantine e.d.. 
 Een topsportfonds voor Wageningse talenten zodat die gesteund kunnen worden bij het 

beoefenen van hun sport.
 Geen gemeentelijke subsidie voor professionele- en/of commerciële sportorganisaties. 
 Voldoende en kwalitatief goede faciliteitenzijn in Wageningen voor het kunnen beoefenen 

van sport.
 Samenwerking tussen professionele organisaties en/of topsporters met sportverenigingen 

om zo de talenten in Wageningen de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen.
 Diversiteit binnen sportverenigingen. 

Dit gaan we de komende vier jaar doen:
1. We nemen het initiatief tot het ontsluiten van subsidies en financiering voor de 

sportverenigingen in Wageningen en de begeleiding bij het aanvragen. 
2. We steunen sportverenigingen die een belangrijke bijdrage leveren op het gebied van 

maatschappelijke uitdagingen. 
3. We zetten in op sport in de breedte en het ontdekken van talenten. Daarbij stimuleren wij het 

inzetten van top- sporters en/of samenwerking met professionele sportverenigingen. 
4. Alle kinderen moeten kunnen leren zwemmen en mochten er financiële of andere obstakels zijn 

dan nemen wij die weg. 
5. We stimuleren dat actieve sportbeoefening ook mogelijk moet zijn voor ouderen en mensen met 

een beperking. 
6. We maken ons sterk voor recreatiesport buiten verenigingsverband en benutten daar zoveel 

mogelijk de openbare ruimte voor.
7. We zetten buurtsportcoaches (Sportservice Wageningen) in om (besturen) sportverenigingen te 

ondersteunen.  
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5.2 Cultuur
Een goed cultureel klimaat is van belang voor het ontwikkelen van identiteit en de leefbaarheid in 
buurten en de stad. Cultuur gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en
naartoe gaan, en over onze drijfveren en motieven. Of we nu kijken of het actief beoefenen. 

Iedereen moet kunnen genieten van cultuur. De PvdA staat voor een breed en toegankelijk aanbod 
van cultuur voor iedereen. Dat draagt er immers toe bij dat mensen zich thuis voelt in hun stad. In 
Wageningen met zijn diverse inwonerssamenstelling, zijn historie en ligging kent een bijzondere 
verscheidenheid aan cultuur die varieert van dans, theater, literatuur en poëzie, beeldende kunst, 
film en fotografie, muziek en erfgoed. Van toeschouwer tot deelnemer, van amateur tot professional. 
Zo is er o.a. de BBTHK, de Junushoff,  Movie W, de Harmonie, de Casteels Poort en Het Depot. Ook 
zijn er diverse podia, festivals, tentoonstellingen en evenementen voor en door jong en oud. Niet 
alleen moet iedereen dit kunnen bezoeken ook moet iedereen cultuur kunnen beoefenen vooral de 
allerjongsten. Daarvoor zoeken we aansluiting bij het jeugdcultuur fonds. We stimuleren de 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van buitenschoolse cultuureducatie door samen te werken met 
het Jeugd cultuur fonds of meer ruimte te creëren binnen het “ik doe mee fonds”.

We ondersteunen de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings-, leer- en plek voor 
kennisuitwisseling voor alle inwoners van Wageningen. We zetten ons speciaal in op een bibliotheek
die een bijdrage levert aan de bestrijding van analfabetisme, laaggeletterdheid en digitaal 
analfabetisme. Waar allerlei vormen van informatie te vinden is en permanent open wifi-
verbindingen zijn. We zien er op toe dat door de gemeente gesubsidieerde culturele instellingen 
bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen en samenwerken met het culturele veld in 
Wageningen. En dat de bestuurders worden  gehonoreerd op maximaal 80% van de WNT-norm en de 
code goodgovernance wordt toegepast.

We steunen nieuwe initiatieven die cultuur breder toegankelijk maken. Zo staan wij positief 
tegenover de ontwikkeling van een poppodium in de stad, willen wij het museum de Casteelse Poort 
toegankelijk houden en willen wij creatieveling de ruimte bieden om niet alleen zichzelf te laten zien, 
maar ook om hun creativiteit te ontwikkelen. 

We vinden dat de kracht van cultuur is dat het mensen raakt en verbindt. Cultuur is niet alleen van 
belang voor de individuele inwoners van Wageningen maar zeker ook voor een dynamische en 
aantrekkelijke stad. Goede culturele voorzieningen zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en
indirect voor werkgelegenheid.

We zijn trots op de lokale media. Wij vinden het voortbestaan  van de lokale omroepen van belang 
voor de nieuwsgaring en voor de binding in de stad. 

Bijzondere waarde hecht de PvdA aan samenwerking in de culturele sector. Samenwerking zowel 
binnen de culturele sector in Wageningen zodat men elkaar kan aanvullen en versterken als ook de 
samenwerking met andere sectoren , onderwijsinstellingen, organisaties en bedrijven in Wageningen.
Initiatieven waarmee dwarsverbanden gelegd worden tussen amateurs, vrijwilligers en professionals 
of verbindingen met andere terreinen zoals techniek & wetenschap, natuur & milieu, zorg, welzijn en 
sport vinden we van groot belang. Dit draagt bij aan een bloeiend en ondernemend cultureel klimaat.

Hier maken we ons sterk voor:
 Binnenschoolse- en buitenschoolse cultuureducatie voor kinderen en jongeren. 
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 Diensten van de culturele sector moeten naar waarde beloond worden. De tijd van gunsten 
of een bos bloemen is voorbij. Als gemeente geven wij hier het goede voorbeeld in. 

 Het behouden en ontsluiten van het Wagenings cultureel erfgoed voor volgende generaties.
 Het ontplooien van talenten. Denk hierbij aan het opzetten van talentklassen of het inzetten 

van professionele kunstenaars als ‘maatjes’ voor Wageningse talenten.
 Samenwerking en ondernemerschap van culturele instellingen en verenigingen waardoor ze 

in toenemende mate in staat zijn zelf inkomsten te genereren. Wij willen wet- en regelgeving 
zo inzetten dat ondernemen in deze sfeer ook werkelijk mogelijk is. Hierbij hoort ook dat 
gemeentelijke lasten beperkt gehouden worden.   

 Het continueren van de rol van de Cultuurmakelaar zodat er dwarsverbanden op 
verschillende niveaus tussen diverse uitingen van cultuur en maatschappelijke- en 
economische ontwikkelingen in Wageningen gerealiseerd kunnen worden.  

 Het realiseren van culturele activiteiten in de wijken, dicht bij de mensen. 

Dit gaan we de komende vier jaar doen:
1. We investeren in de culturele voorzieningen in onze gemeente en bezuinigen niet verder op de 

culturele sector in het kader van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Wageningen.
2. We continueren de functie van Cultuurmakelaar en zetten die in op het ontsluiten van subsidies 

en financiering voor de culturele sector, de begeleiding bij  ondernemerschap in de culturele 
sector en het adviseren van de culturele sector bij het ontwikkelen van activiteiten die 
samenhang binnen de sector en samenwerking met andere sectoren mogelijk maken.  

3. We stellen voorwaarde bij het verstrekken van subsidies aan culturele instellingen zodat 
samenwerking binnen en buiten de sector geborgd is.   

4. We zoeken de samenwerking met het Jeugdcultuur Fonds
5. We ondersteunen actief initiatieven die een Poppodium al dan niet in combinatie met combinatie

oefenruimtes, ateliers, expositiemogelijkheden mogelijk maken. Bij voorkeur in het Oude 
Postkantoor.

6. We stimuleren initiatieven die analoog aan de sportpas een Wageningse Cultuurpas willen 
realiseren. 

5.3 Evenementen
Wij zijn trots op- en steunen de vele evenementen en de mensen die ze organiseren. We vinden dat
Wageningen zich gedurende de verschillende evenementen van zijn beste kant laat zien: kleurig, 
ontspannen, intercultureel maar vooral: voor en door mensen. Die diversiteit en variatie van 
kleinschalig tot groot en internationaal maakt zichtbaar wat en wie Wageningen is. Dat blijkt wel uit 
het feit dat het  Wageningse 5 mei festival er landelijk gezien er positief uitspringt. Van alle regionale 
5 mei festivals kent Wageningen de hoogste inzet van vrijwilligers. 4 en 5 mei, het Leeffestival, Rhine 
Town Jazz, de van Berg tot Bergrace, de Algemene Introductiedagen (AID), het Belmonte festival, de 
Molenmarkt, de Zomerspelen, de Dag van het Hooilandplein, de Dag van de Hoed, het Food for You, 
de Winkel Duurzaam Dag, Open Dagen op de Eng en Jaarmarkt Emmaüs. Zij kunnen rekenen op steun
van de PvdA doordat bijvoorbeeld vergunningen makkelijker kunnen worden aangevraagd of op 
ondersteuning vanuit het ambtelijke apparaat. 

De PvdA is zich bewust van de waarde van de talrijke evenementen die de stad kent. Ze vormen een
podium van wat leeft in de stad. Daarom ondersteunt deze initiatieven en let er op dat de keerzijde 
(geluidsoverlast, afval , veiligheid e.d.) niet dusdanig zijn dat dit het karakter van de evenementen 
aantast.

35



Evenementen zijn voor en door Wageningers. Wij willen dat iedereen zich thuis kan voelen op de 
evenementen. Zowel de ondernemers en de middenstand als ook de direct omwonende en inwoners 
Wageningen. Evenementen zijn van de stad en dus van en voor iedereen.   

Hier maken we ons sterk voor:
 Bij het opstellen van bestemmingsplannen en de inrichting van de openbare ruimte rekening 

houden met de evenementen en de veiligheid.
 Mogelijkheden voor de binnenstad als podium voor diverse culturele evenementen en 

optredens van verenigingen. Regelgeving vanuit de gemeente mag geen belemmering 
vormen. 

 Bij evenementen en festivals kansen en mogelijkheden voor lokale leveranciers en duurzame 
faciliteiten.  

 Het 4-5 Mei festival als door en voor Wageningers. Het mag van ons best wat kleinschaliger 
als dat de sfeer ten goede komt.

Dit gaan we de komende vier jaar doen:
1. De evenementen in de publieke ruimte zijn toegankelijk en bereikbaar voor alle Wageningers die 

er in  geïnteresseerd zijn dus ook voor inwoners met een beperking. Structureel laten we dit 
toetsen door de doelgroep.

2. We zien erop toe dat het internationale karakter van Wageningen een plek krijgt op de 
evenementenkalender en dat evenementen en festivals bij alle inwoners bekend kunnen zijn.

3. We zien er op toe dat bij verlenen van vergunningen de festivals en evenementen zo duurzaam 
mogelijk georganiseerd worden en regelgeving niet initiatieven uit de stad belemmeren.  

36



Hoofdstuk 6. Bestuur en lokale samenwerking

De PvdA kiest voor een verbonden samenleving waarin iedereen mee kan doen, zichzelf kan zijn en
een samenleving waarbinnen onze verscheidenheid wordt gekoesterd. 
Een samenleving die bijeen blijft en niet uiteenvalt. Wij kiezen ervoor om het bindend vermogen in 
de samenleving te versterken en de destructieve krachten de wind uit de zeilen te nemen. Een veilige 
en open samenleving. Mensen moeten zich veilig voelen in hun eigen huis, in hun directe omgeving 
en in de stad, zodat iedereen zich thuis voelt in Wageningen. We zetten daarom volop in op 
preventie. Het beschermen  van de privacy van burgers hoort hier ook bij.

We besturen vanuit de gedachten dat ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’. 
Daarmee willen we werk maken van een Wageningen voor iedereen. Een inclusieve samenleving 
waar men elkaar steunt en niet uitsluit op wat voor gronden dan ook. De PvdA wil een veilige 
samenleving. Wij voeren politiek met als uitgangspunt dat belastinggeld ten goede moet komen aan 
de samenleving, en een middel is tot herverdeling van rijkdom: belastinggeld gaat van rijk naar arm 
en van individu naar samenleving.

We vinden het een goede ontwikkeling dat de lokale overheid steeds meer taken krijgt. We zijn 
altijd voorstander geweest  van de decentralisaties in het  sociale domein.  Ook de versterking van de 
positie van de lokale overheid ten opzichte van de woningbouwcorporaties vinden we een goede 
ontwikkeling. Wel zien we dat regionale verbanden steeds  meer beleid ontwikkelen en uitvoeren. 
Gemeenteraden hebben  hier  regelmatig  het  idee  weinig tot  geen invloed op te hebben een naar 
onze mening ongewenste ontwikkeling wat de PvdA zal tegen gaan.

Wij willen zo veel mogelijk ruimte geven aan inwoners die goed georganiseerde eigen initiatieven 
neerzeten. De gemeente moet ook durven zaken los te laten. Zij kan zich terugtrekken tot de bewaker
van de minimale kwaliteitseisen, waarbij zij maximale vrijheid geeft aan burgers om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen binnen diens leefomgeving. Wij zijn dan ook een voorstander van: 
“the right to challenge”.

Wij geloven in de kracht van de lokale democratie. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan 
in de stad, een lekenbestuur, maar belangrijk om de verschillende standpunten en belangen van 
Wageningen te vertegenwoordigen. Wij willen de gemeenteraadsleden de mogelijkheid geven om 
voldoende tijd te hebben voor het raadswerk door een goede beloning te verstrekken die passend is 
bij de inzet die zij leveren. Ook hier streven wij naar een eerlijk loon voor eerlijk werk. Raadsleden 
nemen deel aan de vergaderingen zonder last of ruggenspraak en dienen het belang van de stad. 
Coalitieakkoorden mogen dan ook niet belemmerend werken voor de individuele belangenafweging 
van een raadslid. Wij willen dat gemeenteraadsleden een beloning krijgen die direct op hun eigen 
rekening wordt gestort om hun onafhankelijkheid te waarborgen. 

De PvdA omarmt initiatieven die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale 
democratie. Belangrijk is dat het onderscheid met de democratie voor iedereen helder blijft en dat 
daarbij verwachtingen naar elkaar tijdig met worden gedeeld.  De lokale democratie heeft baat bij 
actief burgerschap en initiatieven van inwoners.  De rol van de raad is daarbij ontzettend belangrijk. 
Sturend op hoofdlijnen en controlerend op resultaat. 

Wij staan voor een open en transparant bestuur. De taak- en rolopvatting van de overheid en de 
verwachtingen die burgers hebben zijn aan het veranderen.  De samenleving  is vol in beweging. Het 
aantal burgerinitiatieven neemt toe. Overheid en samenleving zijn niet hetzelfde. De overheid hoort 
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niet langer alles te bepalen met geld en regels hoe de samenleving wordt ingevuld. De bijdrage van 
de overheid is afhankelijk van de vraag die voorligt. Dat kan normerend, regelgevend, handhavend,  
financieel of faciliterend zijn. Soms is er zelfs helemaal  geen rol meer. Samen  met  burgers,  
organisaties  en bedrijfsleven wordt invulling gegeven aan die nieuwe verhoudingen en de gemeente 
heeft in dit proces een regisserende rol.

Wij communiceren met inwoners op begrijpelijke wijze op een manier die iedereen bereikt.
Bij het voorleggen van maatschappelijke vraagstukken voorkomen wij dat er te technische of 
bureaucratische vraagstukken worden voorgelegd. Wij willen daarbij niet denken vanuit kaders, 
ingewikkelde technische tekeningen die nog toegelicht moeten worden, administratieve voorschriften
of ambtelijke taal, maar een heldere en duidelijke uiteenzetting van het vraagstuk zodat iedereen kan 
meedenken. We hebben begrip voor het feit dat niet iedereen kan omgaan met computers of 
beschikt over een goed taalniveau. Daarom houden wij met onze communicatie altijd rekening met 
mensen die slecht kunnen lezen of schrijven en communiceren wij niet alleen via de website of mail, 
maar passen wij onze communicatie aan naar de vraag van de inwoner.

Wij staan voor een betrouwbaar bestuur. In bijeenkomsten met de stad moet duidelijk van te voren 
worden verteld wat de rol is van de gemeente en met welk doel zij  een bijeenkomst houden. Nu 
worden er veel bijeenkomsten gehouden met de stad waarbij er door de gemeente verteld wordt, 
maar niet geluisterd. Kaders scheppen door de gemeente is goed, maar nu zijn deze al te veel 
ingekleurd waardoor er geen discussie mogelijk is of de conclusies al van te voren vast staan. 

We vinden dat de overheid er is voor haar burgers. Wij vinden het belangrijk dat de overheid 
voorkomt dat inwoners het niet meer redden en niet meer mee kunnen doen. Zo werken wij samen 
in de regio FoodValley om het merk Wageningen maximaal te promoten, maar zien wij ook kansen 
om de huisvesting van studenten en verkeersproblematiek regionaal op te lossen. De Wageningse 
raad blijft het beslisorgaan als het gaat om besluiten die in gezamenlijkheid genomen worden. Wij 
durven ons ook terug te trekken uit samenwerkingsverbanden als die nadelig zijn voor Wageningen.

Regels zijn er voor de mensen en niet andersom. Als regels belemmerend werken voor het gewenste
doel moeten deze niet worden toegepast. We kunnen en mogen ons nooit verschuilen achter de 
regels. Als een regel met goed fatsoen niet is uit leggen aan een inwoner dan zoeken wij een andere 
oplossing of passen wij de regel niet toe. Als regels tegenstrijdig zijn dan  wordt de regel die het 
meest in het voordeel van de inwoners is toegepast en overbodige of dubbele regels afgeschaft, als er
geen reden meer voor is.

We werken samen met de regio zonder onze eigen identiteit te verliezen. Wageningen is uniek in de
regio: overtuigd rood en groen, met een industrieel verleden, net aan de rand van de ‘bible belt’ en 
met een eigen haven en universiteit. Uiteraard werkt de gemeente samen met buurtgemeenten maar
Wageningen bepaalt haar eigen richting. We kiezen bewust de diverse samenwerkingspartners, 
afhankelijk van de kwestie die aan de orde is en waarmee wij de Wageningse belangen het beste 
dienen.  Wij trekken ook bij kwesties die de regio raken gezamenlijk op. Zoals bijvoorbeeld bij de 
verkeersproblematiek en de vliegroutes van Lelystad Airport.

De Gelderse Vallei is onze arbeidsmarktregio. We werken daarom van harte samen in FoodValley op 
het gebied van economie, arbeidsmarkt, onderwijs, ruimte en mobiliteit.

Wageningen is een onderdeel van de regio FoodValley, een unieke kennisregio. Samen streven de 
gemeenten uit FoodValley naar een sterke economie en arbeidsmarkt in de regio. De PvdA onderkent
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het wereldwijde èn regionaal potentieel hiervan en ondersteunt de verdere ontwikkeling van dit 
samenwerkingsverband op het gebied van economie. Wageningen ontwikkelt samen met de 
gemeente Ede de Kennisas van onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Samen met de regio kunnen we
ook een vuist maken voor schonere lucht, minder geluidsoverlast, meer natuur en meer duurzame 
ontwikkelingen.

Wij zien de provincie als partner. Als landelijke partij hebben wij een goede relatie met de 
provinciale afdeling. Die relatie versterkt ons. De gemeente Wageningen kan ook profiteren van een 
goede relatie met de provincie. De provincie kan juist de partij zijn die een impasse in het 
bereikbaarheidsdossier doorbreekt door het gesprek aan te gaan met de WUR en de gemeente. Zij 
kan als mediator een belangrijke rol spelen in het vinden van een wederzijds acceptabele oplossing.

Hier maken we ons sterk voor:
 Ondersteuning van initiatieven van inwoners waar dat mogelijk is. 
 Kijken naar het te dienen belang, niet naar de regels. Overbodige of nutteloze regels worden 

afgeschaft.
 Een transparante en open dialoog met inwoners waarbij er ook echt ruimte is voor de input 

van de bewoners en er geen valse verwachtingen worden gewekt.
 Alle publieke stukken, zoals bijvoorbeeld de begroting in leesbare taal en begrijpelijk zijn voor

individuele inwoners. 
 Samenwerking tussen buurtbewoners en professionals (politie, stadsbeheer, 

Welzijnsorganisaties) bij het oplossen van de problemen in de wijk. Ieder vanuit zijn rol en 
verantwoordelijkheid. 

 Duidelijke kaders door de gemeenteraad waarbinnen en onder welke voorwaarden 
burgerinitiatieven ondersteund kunnen worden. Burgerinitiatieven blijven van burgers en 
worden niet door de gemeente overgenomen.   

Dit gaan we de komende vier jaar doen:
1. Bij bijeenkomsten met inwoners geven wij duidelijk aan wat de kaders zijn en wat met de inbreng 

van betrokkenen wordt gedaan.
2. We nemen onze beleidsregels door en schaffen alle overbodige regels af. 
3. We werken samen in de regio om overlast van de nieuwe vliegroutes van Lelystad Airport te 

voorkomen.
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