Aan de slag met de Binnenstad
Junushoff Wageningen, 22 juni 2015

Op 22 juni vroegen we de stad te reageren op de “Stip op de Horizon” en 7 hoofdlijnen die in
verschillende bijeenkomsten met betrokken Wageningers zijn aangedragen: ‘wat steunt u, wat
niet?’. Daarbij werden we aan het denken gezet door drie experts en een inspirerend voorbeeld uit
Groenlo. De avond werd op smaak gebracht met vlierbloesemijs en muziek van Wageningse bodem.
Hieronder ‘de stemresultaten’ en wat belangrijke punten uit de discussie.
STIP OP DE HORIZON (steeds in volgorde van stemmen)
Ontwikkelingen om rekening mee te houden:
- Groeiende rol zelforganisatie, lokaal initiatief
- Groter belang beleving en aandacht
- Verdere groei WUR / studentenpopulatie
- Klimaatverandering, duurzaamheid
Lange termijn ambities:
- verbeteren aanbod jongeren/studenten
- beter benutten kansen toerisme

Wat is het DNA van de stad?
- Stad van duurzaamheid / fairtrade
- Stad der bevrijding / historie
- Studentenstad / WUR
- Stad van Rijn, Uiterwaarden, Veluwe
- Compact met veel voorzieningen
- Vriendelijk

HOOFDLIJNEN AANPAK
Discussie over balans tussen karakter binnenstad

en zichtbaarheid WUR
1. Identiteit versterken, werken aan parels
2. Verbinding met WUR versterken
“Niet zomaar concentreren, goed kijken naar
3. Entrees verbeteren
de functie van de straten buiten het centrum”
4. Leegstand aanpakken,
kracht concentreren
“Is het wel zo’n probleem?”
5. Ruimte voor de fiets
“Reguleren van fietsparkeren moet niet leiden
“Bushalte Plantsoen: niet doen”.
6. Beter vindbaar en bereikbaar
tot verlies van vrijheid”
7. Initiatief en ondernemen ondersteunen
= 10 stemmen. Groen = doen, rood = niet doen

Gerbert Smulders, Los Stad om land
“Focus minder op retail. De binnenstad moet blijven stromen door
andere activiteiten mogelijk te
maken.”
Felix Wigman, platform Binnenstadsmanagement
“Als kleine binnenstad moet
Wageningen een goed aanbod
houden voor doelgerichte aankopen ”

Kees Slingerland, directeur AMS
“Gebruik de kennis van de WUR bij
vraagstukken in de binnenstad, zoals
mobiliteit, water, circulaire economie.”
Linda Commandeur, bewonersinitiatief
BS22 Groenlo
“ Mensen kunnen bij ons niet met een
idee komen en zeggen regel het
maar; ze blijven zelf eigenaar.”

