
Wageningen, 24 januari 2017 
 
Beste gemeenteraadsleden, 
 
Dinsdag 17 januari jl. heeft het comité Wageningen 45 ons, de organisatoren van de diverse podia op 
het Bevrijdingsfestival, ingelicht over de plannen voor 2017 en verder. Daar werd duidelijk dat het 
comité een weg in slaat die haaks staat op de fundamenten waar dit festival op gebouwd is: met veel 
inzet en input van vrijwilligers een Wagenings festival neerzetten. Wij begrijpen dat er een financiële 
noodzaak is om in te grijpen, maar de wijze daarop stuit ons tegen de borst. Enkele bezwaarlijke 
voorbeelden van de werkwijze en beslissingen van het comité zijn: 
 

 Het verplaatsen en schrappen van podia zonder enig vorm overleg met de betrokken pleinen. 
Op één na alle pleinen, inclusief degenen die geschrapt werden, waren tot 17 januari nog 
nergens van op de hoogte. 

 De ons kort geboden tijd om hiermee akkoord te gaan; er is ons een bedenktijd van drie 
dagen geboden. Ook werd dit gepresenteerd als take it or leave it; indien we niet akkoord 
zouden gaan zou het comité zelf de vrijgekomen ruimte invullen. 

 Het wegsturen van Rob de Jong, sinds de oprichting van het festival programmeur voor het 
hoofdpodium, vanwege diens kritische houding richting de houding van het comité en de 
stappen die het neemt.  

 De sterk verminderde autonomie van de pleinen; alle productionele beslissingen komen bij 
een commerciële partij (EV’Hands) te liggen. Dit terwijl de kracht van de pleinen voor ons 
met name kwam vanuit de nauwe samenwerking tussen vrijwilligers en het comité. De 
afgelopen jaren draaiden diverse pleinen op vrijwilligers die zich verbonden voelen met de 
stad en het festival. Deze taak vervalt nu grotendeels en daarmee ook de betrokkenheid en 
inzet van de inwoners van Wageningen met hun festival. 

 Met al deze veranderingen komen na een maandenlange radiostilte, zonder enige 
raadpleging van mensen die dit festival al jarenlang organiseren.  

 
In dit alles samen zien wij een ontwikkeling richting een vervreemd festival, dat wellicht op den duur 
geen input duldt van pleinorganisatoren en hun brede achterban. Waar dit festival een Wagenings 
feest behoort te zijn met initiatieven van Wageningers, wordt de lokale input steeds verder naar de 
achtergrond geduwd. 
  
Wij willen u, de politiek, vragen om in te grijpen. De huidige richting die het comité kiest staat haaks 
op het Wageningse karakter dat het festival dient te behouden. Graag willen wij met u in gesprek om 
tot een oplossing te komen, zodat we weer een goed, Wagenings festival neer kunnen zetten!  
 
Was getekend, 
 
Robin van Ee  Coördinator Kabaal Am Gemaal 
Marjolein Oltheten Coördinator Sena Performers Stage 
Bartjan Risseeuw Algemeen coördinator Latin/Salverda/Hoofdpodium 
Niels Kil   Podiumcoördinator Hoofdpodium 
Jochem Stegeman Coördinator Salverdaplein 
Timo Kramer  Coördinator Latin Stage 
Jaap Meurs  Coördinator Bluespodium 
Marcel van Uum Coördinator Kabaal Digitaal 
Marc van Halteren Coördinator Kabaal Digitaal 
Maron Dekkers  Coördinator Pangaea Stage 



Rien Bouwmeester Coördinator Heerenstraatpodium (op pers. titel) 
Jorit Dekker   Coördinator Parka Kultura 
Erik van der Kolk Coördinator Markt 


