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Wageningen, 7 april 2017 

Geachte wethouder, 

We hebben vernomen dat er dinsdagavond 4 april bouwplannen zijn gepresenteerd door Idealis. Deze 

studentenhuisvester heeft een mooi plan gepresenteerd voor tijdelijke huisvesting op Kortenoord. Op 

deze locatie worden ca 300 tijdelijke eenheden gerealiseerd. Als alles volgens plan verloopt, kunnen 

de deze eenheden waarschijnlijk medio oktober 2017 verhuurd worden. 

https://www.idealis.nl/templates/NieuwsDetail.aspx?ItemID=1391&PageID=111  

Voor Wageningen en het toenemende aantal studenten een welkome aanvulling op het huidige kamer 

aanbod. We hopen dat hiermee de druk op de reguliere sociale huisvesting, aangeboden door de 

Woningstichting, wordt verminderd. 

De locatie is zeer strategisch t.o.v. de Campus en is voor de fietsende studenten zeer goed 

bereikbaar. Het zal B&W bekend zijn dat fietsende studenten niet altijd een veilige combinatie vormen 

met de overige weggebruikers. Deze combinatie kan zelfs ernstige gevolgen hebben als de 

verkeerssituatie ook zeer onoverzichtelijk is. Zie het voorbeeld rondom de Kennedyweg en de 

Tarthorst.  

Volgens de SP gaat deze situatie zich ook voordoen op en rond de het kruispunt Nieuwe Kanaal-

Kortenoord Allee-Ooststeeg als hier geen maatregel worden genomen. Vanuit de steeds drukker 

wordende woonwijk Kortenoord komen moeders en vaders met kinderen en zelfstandig fietsende 

jonge kinderen, die de Kortenoord Allee moeten oversteken naar de scholen in Noordwest en de 

Tarthorst. Er komt ook veel jeugd vanuit het Binnenveld op weg naar het Pantarijn. Deze fietsers 

worden dan gemengd met de fietsende studenten die haastig naar college willen.  

Niet alleen de SP, maar ook dat veel bewoners uit de wijk Nieuw Kortenoord maken zich ongerust 

over de verkeersituatie die straks zal ontstaan. Daarbij komt nog dat de huidige situatie voor fietsers al 

slecht is geregeld. 

We weten dat B&W heel hard aan het nadenken is over hoe de onveilige situatie voorkomen kan 

worden, maar we willen toch pleiten voor enige haast. Hierom hebben we de volgende vragen aan het 

college: welke verkeersmaatregelen wil zij gaan nemen om gevaarlijke situaties te voorkomen, hoe het 

traject in de tijd er uit ziet en of het voor oktober 2017 gereed is? Daarnaast zouden we graag in zicht 

willen hebben hoe deze maatregelen gefinancierd gaan worden. Immers voor de fietsoversteekplaats 

bij Nieuw Kortenoord over de Kortenoord Allee is al heel, heel lang geleden een motie aangenomen, 

heeft de raad daarna zelf de financiering moeten vinden en deze ligt er nog steeds niet. 

Graag willen wij van de wethouder horen op welke termijn e.a. opgelost gaat worden zodat er geen 

bezwaar gemaakt zal gaan worden tegen de mooie bouwplannen van Idealis. Bezwaren omdat de 

gemeente in gebreke blijft en niet adequaat reageren op de huisvestingsplannen en hiervoor nalaat de 

infrastructuur aan te passen.  

Met vriendelijke groet, 

SP fractie - Frank Bos 
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