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Verkiezingsprogramma SP (Socialistische Partij) Wageningen 
In Wageningen lijkt het met veel mensen goed te gaan, maar ook hier neemt het 
aantal mensen dat gebruik maakt van de voedsel-, speelgoed- en kledingbank toe. 
Ook hier hebben veel mensen geen zekerheid over een vaste baan, zoeken veel 
mensen een woning terwijl er tegelijk leegstand is, en zijn forse bezuinigingen 
doorgevoerd, onder andere op de sociale zekerheid.  
 
Het is daarom van groot belang dat er een linkse politieke partij actief is, die opkomt 
voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Een partij die de 
spreiding van kennis, inkomen en macht ook in de praktijk brengt. Wij zijn tegen 
maatschappelijke tweedeling, oprukkend egoïsme en (bureaucratische) 
onverschilligheid. In onze visie is de solidariteit het cement van een fatsoenlijke 
samenleving, en zijn zaken als werk voor iedereen en een rijk verenigingsleven de 
bouwstenen waardoor mensen zich ontwikkelen tot sociale, open, verantwoordelijke 
en actieve burgers.  
 
De SP en haar raadsleden zijn solidair met mensen die buiten de boot dreigen te 
vallen. Wij kiezen voor stimulering van collectieve voorzieningen, zoals sport- en 
cultuurverenigingen en zijn meestal tegen grootschalige projecten: grootsteedse 
prestigeprojecten geven Wageningen geen eigen karakter. SP-vertegenwoordigers 
doen het besturen niet “voor het geld”. Dat dragen zij namelijk af. 
 
In dit verkiezingsprogramma kunt u de punten vinden die de SP in Wageningen 
belangrijk vindt. Met uw steun en medewerking kunnen wij deze punten gaan 
realiseren. 
 
Laten we samen werken aan een sociaal en leefbaar Wageningen! 
 
De 9 -punten waar de SP zich in de gemeenteraad sterk voor wil maken: 
 

1. Sociale zekerheid - Mensen zekerheid bieden. Geen bezuiniging op het ik-
doe-mee-fonds en geld voor zorg gaat naar zorg. 

2. Volkshuisvesting - De Dreijen wordt een woonwijk met woningen voor 
starters, gezinnen en ouderen, met goedkope huur- en koopwoningen. Op het 
Olympiaplein komen woningen voor ouderen. Het tekort aan studentenkamers 
lossen we op door aan de rand van de stad te bouwen. 

3. Vervoer - Een rondje Campus is een slecht idee. Wageningen goed 
bereikbaar met het openbaar vervoer. 

4. Welzijn, sport en cultuur - Iedereen moet mee kunnen doen. Er komt een 
poppodium. 

5. Economie - Werk voor iedereen. Niemand werkt onder het minimumloon. 
6. Ruimtelijke ordening - Meer ontmoetingsplekken voor jong en oud. De 

bovenverdieping van 't Oude Bijenhuis gaat weer open. 
7. Natuur en milieu - Wageningen klimaatneutraal. De winst van windmolens 

gaat naar Wageningers. 
8. Onderwijs - Voor iedereen een toekomst. Scholieren moeten voldoende 

ruimte hebben. 
9. Bestuur - Een transparante overheid, die vertrouwen geeft.  
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1. Sociale zekerheid - Mensen zekerheid bieden  
 
De participatiesamenleving? 
"De participatiesamenleving is onvermijdelijk" wordt vaak beweerd. Volgens de SP 
wordt deze term vooral gebruikt om een ordinaire bezuiniging te verdoezelen, 
waarbij beroepskrachten worden ontslagen en buren en vrienden worden geacht de 
zorg voor elkaar op zich te nemen. Mensen die per ongeluk wat eenzamer zijn of 
kennissen of familie hebben die wat verder weg wonen, zoeken het zelf maar uit. De 
SP heeft weinig op met deze "participatiesamenleving" want wij staan voor 
solidariteit met iedereen. Iedereen betaalt belasting - de sterkste schouders een 
beetje meer - en van daaruit wordt de zorg voor iedereen die het nodig heeft, 
betaald. Hierdoor zijn er voldoende professionele zorgverleners en hoeft niemand 
anderen te smeken hen te verzorgen. 
 
Natuurlijk is dit landelijk beleid, en we kunnen hiervoor lokaal geen belasting innen. 
Maar de SP zal zich zoveel als mogelijk vasthouden aan het principe, dat goede hulp 
voor iedereen die het nodig heeft beschikbaar is en blijft. 
 
Kinderen in armoede 
In een rijk land als Nederland leven honderdduizenden kinderen in armoede. Dat 
betekent dat er in iedere klas ongeveer drie kinderen zitten die onder de 
armoedegrens leven. Ook in Wageningen is er een wachtlijst voor de 
schuldhulpverlening en de voedsel- en kledingbank. De SP wil dat iedereen, zowel 
kind als oudere, kan blijven sporten en van culturele voorzieningen gebruik kan 
maken. Hierdoor worden zo min mogelijk mensen beperkt in hun 
ontwikkelmogelijkheden. Het Wagenings 'ik doe mee fonds' waarmee kinderen van 
ouders die wat minder geld hebben toch mee kunnen doen aan cultuur en sport, 
blijft behouden. Er zijn een aantal politieke partijen die dit fonds willen afschaffen. De 
toename van het aantal aanvragen is wat ons betreft juist een reden om er mee door 
te gaan. 
 
WSW en Permar - zo veel mogelijk mensen krijgen zinvol werk 
De mensen die bij de sociale werkplaats Permar werken, komen in dienst van de 
gemeente Wageningen. Mede dankzij de SP, heeft de gemeente Wageningen een 
goed plan opgesteld om deze mensen zekerheid te bieden. We blijven er op letten, 
dat de uitvoering net zo goed is, als de plannen die gemaakt zijn.  
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WMO 2015 en Participatiewet 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 regelt dat mensen met een 
beperking, zoals ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen, 
ondersteuning krijgen. De Participatiewet regelt hulp bij het vinden van werk en 
regelt de voorzieningen indien u niet in uw levensonderhoud kunt voorzien. 
Gemeentes bepalen tegenwoordig zelf hoe deze twee wetten worden uitgevoerd. 
Binnen deze wetten kiest de SP voor een zo ruim mogelijke variant. Als het aan ons 
ligt, worden toeslagen ruim toegepast en het sport- en cultuurfonds blijft behouden. 
De SP vindt dat de gemeente ruimhartig om moet gaan met de sollicitatieplicht voor 
onder meer oudere uitkeringsgerechtigden, alleenstaande ouders en mensen die de 
zorg hebben voor een familielid of om medische redenen niet in staat zijn om te 
werken.  
 
Geen verplicht vrijwilligerswerk 
We willen niemand verplichten onder het minimumloon te werken en vinden dat er 
geen banen opgeheven mogen worden om vervolgens dezelfde mensen hetzelfde 
werk te laten doen tegen een bijstandsvergoeding. 
 
Schuldhulpverlening  
In Nederland werd vorig jaar 8.000 keer een huis ontruimd, 20.000 keer de 
elektriciteit afgesloten, 89.000 keer meldde iemand zich bij de schuldhulpverlening 
en 3 miljoen keer belde ergens een deurwaarder aan. Eén op de vijf huishoudens 
loopt risico op problematische schulden, meer dan 300.000 mensen hebben een 
bewindvoerder.  
 
Dankzij een motie van de SP, wordt de schuldhulpverlening in Wageningen weer 
met een menselijke maat, vanuit Wageningen uitgevoerd (en niet vanuit Purmerend 
waar vandaan het vroeger gebeurde). Maar we zijn er nog niet. We willen dat 
schulden echt aangepakt worden. Na drie jaar schuldsanering krijgen schuldeisers 
vaak nog geen 10 procent van hun geld terug. De SP wil dat de gemeente sneller 
om tafel gaat met schuldeisers. Uiteindelijk levert dit de gemeente geld op door 
besparing op bewindvoering en schuldhulpverlening en mensen in de schulden 
worden sneller geholpen zonder bureaucratische rompslomp. Bovendien willen we 
dat meer ingezet wordt op het voorkomen van schulden. We willen dat de gemeente 
afspraken maakt met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en 
waterbedrijven dat zij bij twee maanden achterstand melding doen bij de gemeente. 
De gemeente kan dan zorgen dat hulpverleners contact leggen met de bewoners, 
om hen te ondersteunen om weer grip te krijgen op hun geld. Hiermee zijn al goede 
ervaringen in bijvoorbeeld Amsterdam. 
 
Rechtsbijstand 
In het verleden is er aanzienlijk bezuinigd op rechtsbijstand. Voor veel mensen is het 
niet meer betaalbaar om naar de rechter te gaan en klassenjustitie ligt op de loer. 
Een sterke, betrouwbare en toegankelijke rechtsstaat is geen luxeproduct, maar 
bittere noodzaak voor het functioneren van onze democratie.  
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Thuiszorg 
Iedereen die het nodig heeft, heeft recht op thuiszorg. Met goede thuiszorg kunnen 
mensen langer in hun vertrouwde omgeving blijven. Helaas heeft het college 
GroenLinks, D66 en Stadspartij ervoor gekozen Hulp-bij-Huishouden 1 - dat is 
basishulp - af te schaffen. De SP vindt dat dit te rigoureus en willekeurig is 
uitgevoerd - en kreeg hiervoor zelfs in 2015 gelijk van de rechter - en wil dat het 
weer gedeeltelijk terugkeert.  
 
De verpleegkundige is een vakman of -vrouw, die hiervoor fatsoenlijk betaald moet 
worden. Er komt een einde aan de overmatige registratie en stopwatchzorg en de 
wijkverpleegkundige beoordeelt wie welke zorg nodig heeft. De SP wil dat de 
thuiszorg weer kleinschaliger gaat werken, vanuit de buurt met een vast team. 
Buurtzorg is daar een goed voorbeeld van. Het Startpunt in Wageningen is een goed 
aanspreekpunt, maar de toegankelijkheid moet nog beter.  
 
De SP vindt dat als de gemeente geld krijgt voor zorg, ze dit ook aan zorg moet 
besteden en niet mag gebruiken voor financiële tekorten op andere dossiers. 
 
Re-integratie 
Mensen die iedere dag voor hun werk het bed uitkomen, hebben recht op ten 
minste het minimumloon. Uitkeringsgerechtigden mogen hun eigen re-integratie 
traject indienen. 
 
Eerlijke cao's 
Bij alle projecten waar de gemeente in investeert of inkoopt maken we met de 
aannemers harde afspraken dat zij - en eventuele onderaannemers - zich aan de 
geldende cao's houden en dat ZZP-ers minimaal op cao-niveau worden betaald . 
Wij geven geen ruimte voor uitbuiting van te weinig betaalde werkkrachten uit 
armere Europese regio's. Het hanteren van constructies met dergelijk 
arbeidscontracten, vinden we schandalig.  
 
Geen mens is illegaal 
Door oorlog en dictatuur, geweld, verandering van klimaat, grootschalige industriële 
productie, ongelijke toegang tot de wereldmarkt en de lage prijzen op de 
wereldmarkt, is het voor veel mensen wereldwijd niet langer mogelijk werk te vinden 
of een klein bedrijf te hebben. De aanwezige (natuurlijke) hulpbronnen en het 
geproduceerde voedsel komen vaak niet ten goede aan de inwoners van de regio. 
Het aantal mensen dat structureel honger lijdt is 795 miljoen. Honger, kansloosheid 
en economische belangen leiden tot politieke tegenstellingen. Te vrezen valt dat 
mondiaal het aantal conflicten en vluchtelingen alleen maar toe zal nemen. 
Wageningen kan dit niet even veranderen. Totdat deze mondiale problemen zijn 
verholpen, zijn we voor een ruimhartig en menswaardig asielbeleid en vinden dat 
uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen, het recht op opvang 
behouden. Vluchtelingenkinderen bouwen eigen rechten op. 
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2. Huisvesting - Meer betaalbare woningen 
 
Veel mensen maken zich grote zorgen over hun hypotheek of huur. Sinds de 
liberalisering van de woningmarkt in de jaren tachtig en negentig is de sociale 
huisvesting stukje bij beetje afgebroken. Corporaties zijn ‘marktpartijen’ geworden. 
De zeggenschap van huurders en gemeenten werd beperkt en het bestuur werd 
overgelaten aan managers. Ondertussen zijn grote aantallen huurwoningen verkocht 
en zijn de huren fors gestegen. Door de heffing die corporaties aan de overheid 
moesten betalen, is de afbraak in de volgende versnelling gezet. We zetten ons in 
voor de belangen van de huurders en voor nieuwbouw van (goedkopere) woningen. 
Het aantal woningen onder de sociale huurnorm moet in elk project ten minste 30% 
betreffen. Ook moeten er meer goedkope koopwoningen gebouwd worden. De SP 
zal niet meewerken aan het verkleinen van het aantal sociale huurwoningen door 
huurverhogingen en verkoop van huurwoningen. Dit is een belangrijk punt bij de 
collegeonderhandelingen. 
 
De Woningstichting 
De missie van De Woningstichting is "kwalitatief goede huisvesting realiseren, 
bijdragen aan een leefbare woonomgeving in aansluiting op de woonwensen met 
vooral bijzondere aandacht voor mensen die minder goed in staat zijn zelf in hun 
huisvesting te voorzien. Dit doen we op een transparante, maatschappelijke en 
financieel verantwoorde manier en met oog voor milieu en duurzaamheid." Wij 
vinden dat ze dat ook moet doen. De gemeente houdt beter toezicht op de naleving 
van de wet ten aanzien van woningcorporaties. 
 
Meer betaalbare woningen 
Volgens de woningmarktverkenning is in Wageningen een tekort aan 500 sociale 
huurwoningen, 300 vrije sector huur, 200 goedkope koop, 600 koopwoningen in de 
categorie € 180-250.000, 500 koop in de categorie 250-320.000 en 100 in de 
categorie boven de 320.000. Er is dus vooral behoefte aan goedkopere woningen. 
Daarom wil de SP dat De Dreijen een leuke woonwijk wordt, met woningen voor 
starters (goedkope huur en koop), gezinnen en ouderen. Het wordt daarom geen 
wijk met veel dure, vrijstaande woningen, zoals nu dreigt te gebeuren. Op het 
Olympiaplein komen woningen voor vooral ouderen. Het tekort aan 
studentenkamers lossen we op door aan de rand van de stad te bouwen. 
 
Wachtlijst woningen inkorten 
De wachtlijst voor starters en mensen met wat minder geld is al jarenlang veel te 
lang. Inmiddels is de wachttijd opgelopen naar bijna 10 jaar. Dit is onaanvaardbaar 
en moet veranderen. De SP vindt dat nieuwbouwprojecten voor een belangrijk deel 
uit goedkopere woningen moeten bestaan en dat er meer woningen gebouwd 
moeten worden. Indien het aantal goedkopere woningen bij nieuwbouwprojecten te 
weinig is, stemt de SP doorgaans tegen de ontwikkeling. 
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Meer woningen voor ouderen 
Er is niet alleen een tekort aan goedkopere woningen voor starters en studenten, 
ook is er een groot tekort aan betaalbare woningen voor ouderen, met name in de 
nabijheid van het centrum. Het ontbreekt Wageningen aan voldoende zogenaamde 
nultrede en levensloopbestendige woningen, die voldoende zijn aangepast aan de 
huidige wensen van ouderen, zowel op het gebied van huur als van koop. De bouw 
hiervan kan in de onderhandeling met de bouwende partijen afgedwongen worden. 
 
1400 kamers voor studenten 
Door de groei van de WUR dreigt er bovenop de geplande 800 kamers, een extra 
tekort van 1400 studentenwoningen in 2022. De SP staat welwillend tegen de bouw 
van studentenwoningen, maar er zijn ook tekorten aan woningen voor starters, 
ouderen en aan betaalbare woningen. Voor al deze groepen moeten meer woningen 
worden gerealiseerd. Een deel van het tekort aan studentenkamers moet in 
Wageningen worden gebouwd, maar de WUR is te groot aan het worden en 
Wageningen kan al deze kamers niet meer alleen realiseren. Een deel van deze 
woningen moeten worden gebouwd in Ede, Veenendaal en Renkum. 
 
Bouwleges 
De afgelopen jaren zijn de leges op grotere bouwprojecten verlaagd. Met het 
beperken van de bouwleges loopt Wageningen veel geld mis, terwijl bedrijven 
aangeven dat de hoogte van dit bedrag geen invloed heeft op hun 
vestigingsplannen. Zo hoefde Friesland Campina geen € 700.000 aan deze leges te 
betalen. De bouwleges worden dus weer verhoogd en zeker niet meer beperkt voor 
de grotere (kantoor)projecten 
 
Voorkom leegstand 
Met de enorme tekorten aan woningen, moet de leegstand van bewoonbare 
woningen en gebouwen als onfatsoenlijk worden beschouwd en daarom moet de 
gemeente er alles aan doen om leegstand te voorkomen. Als de SP in het college 
komt, komt er gemeentelijk beleid om tijdelijk leegstaande ruimte te gebruiken. De 
gemeente stelt een leegstandsverordening vast en voert een leegstandsregister in, 
waarmee voor panden die langer dan een jaar leegstaan een alternatieve gebruiker 
kan worden voorgedragen. We gaan anti-kraak tegen omdat op die locaties veel 
meer mensen zouden kunnen wonen, het geen bescherming biedt voor de huurder 
en het vaak tot slechte woonsituaties leidt. Goede initiatieven voor het gebruik van 
leegstaande panden worden beloond in plaats van bestraft. Waar mogelijk pleiten 
we voor de verbouwing van leegstaande gebouwen, bijvoorbeeld van de WUR of op 
industrieterreinen, tot bijvoorbeeld studentenwoningen.  
 
Geen gezinswoningen omzetten 
We staan niet toe dat commerciële bedrijven woonhuizen opkopen en verbouwen 
tot kamerwoningen. Hierdoor worden woonhuizen voor gezinnen aan de 
huizenvoorraad onttrokken. We staan dit wel toe indien de eigenaar in het pand 
woont of de hoofdbewoner familie is van de eigenaar (niet-commerciële verhuur). 
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3. Vervoer - Wageningen goed bereikbaar met het openbaar vervoer 
 
Rondweg 
De SP vindt een rondje om de Campus een slecht idee. Dat er een 
bereikbaarheidsprobleem bij de Campus zou zijn, is niet aangetoond. De grootste 
verkeersproblemen voor de auto zijn de brug bij Rhenen en de aansluitingen op de 
A50 en de A12. Dit rondje Campus lost deze problemen niet op, sterker nog: door 
de aantrekkende werking van meer asfalt worden de problemen daar alleen maar 
groter. De bereikbaarheid van de Campus kan eenvoudig worden verbeterd door het 
opstellen van een mobiliteitsplan door de WUR (bijvoorbeeld betaald parkeren), een 
zogenaamde westelijke 'inprikker' en een verbeterde doorstroming bij de rotonde 
aan de Droevendaalsesteeg. Ook moet er een fietstunnel onder de Nijenoordallee 
komen; dit lost gelijktijdig opstoppingen van zowel fietsen als auto's op. 
 
Openbaar vervoer 
De SP is een groot voorstander van een fijnmazig en goedkoop netwerk van 
openbaar vervoer. 
 
Helaas hebben we in Wageningen te maken met diverse ‘vervoersconcessies' 
waardoor afstemming lastig is. De gemeente moet veel actiever overleggen met 
vervoersbedrijven, zodat bussen en treinen goed op elkaar worden afgestemd en 
mensen geen dubbele abonnementen hoeven te kopen. De SP heeft een voorstel 
ingediend om een snelbus tussen Wageningen en Arnhem te realiseren. Ook willen 
we graag dat er (weer) een nachttrein gaat rijden vanuit Amsterdam en Utrecht naar 
Nijmegen. Deze stopt ook in Ede –Wageningen, waarna mensen met een nachtbus 
naar Wageningen kunnen. 
 
Aansluiting treinen 
Aansluitingen op intercity's (zowel in Ede-Wageningen als Arnhem) zijn van belang 
om bereikbaar te zijn. Ook het ziekenhuis moet gemakkelijk en goed bereikbaar zijn. 
Er moeten voldoende bushaltes zijn zodat iedereen de bus kan gebruiken. De 
bussen zouden goed moeten aansluiten op de treinen, ook in Rhenen en vooral in 
Arnhem. Indien nodig moet aanvullend ‘speciaal’ vervoer op maat beschikbaar zijn 
of komen.  
 
Bushaltes bij wijken  
De SP heeft zich actief ingezet voor het behoud van de bushaltes langs de 
Nijenoord Allee, zodat de haltes bij de Tarthorst en Roghorst zijn blijven bestaan. 
Uiteraard moet het belang van de Wageningen UR worden erkend en de busbaan 
over de Campus is een gegeven, maar deze route mag niet ten koste gaan van de 
bushaltes nabij de woonwijken. 
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Afstemming abonnementen en bus gratis 
Wageningen ligt in vier concessiegebieden voor busabonnementen. Dit leidt tot de 
absurde situaties, bijvoorbeeld een scholier of student die van Opheusden naar 
Wageningen reist, twee abonnementen zou moeten hebben. Helaas heeft de 
overheid weinig meer te zeggen over deze concessies want het Openbaar Vervoer is 
geprivatiseerd. Toch zullen we met de maatschappijen in overleg gaan om deze 
situatie te verhelpen. 
 
De SP gaat onderzoeken of de bus van Wageningen naar het station in Ede gratis 
kan worden. Te beginnen voor scholieren, studenten en ouderen. Doordat mensen 
dan sneller kunnen instappen, vermindert ook de reistijd. 
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4. Welzijn, sport en cultuur - Iedereen moet mee kunnen doen 
 
Stimulering van verenigingsleven 
Een sterk verenigingsleven in cultuur, recreatie en sport is de levensader van onze 
gemeente. Het maakt dat mensen elkaar ontmoeten en van Wageningen de 
bruisende stad maakt die het is. Verenigingen dienen volop de ruimte te krijgen om 
zich te ontplooien. Wij willen voorwaarden hiervoor scheppen en goede initiatieven 
ondersteunen. Daarbij denken we zowel aan het investeren in goede 
accommodaties, als aan het investeren in de vrijwilligers die de motor achter de 
verenigingen zijn. 
 
Oude en Nieuwe Wageningers 
Mensen in Wageningen hebben een verschillende afkomst, maar een gedeelde 
toekomst. In het recente verleden zijn de verschillen sterk overdreven. Door bij 
elkaar in een wijk te wonen, door samen te werken en naar school te gaan en door 
samen te sporten, geeft de SP-invulling aan onze gedeelde toekomst. Wageningen 
is en moet een stad blijven waar mensen welkom zijn: bijvoorbeeld als toerist, als 
student of als werknemer. Wie hier leeft heeft gelijke rechten maar ook gelijke 
plichten. We staan niet toe dat iemand wordt achtergesteld of gediscrimineerd 
wordt maar verwachten ook van nieuwkomers dat ze een bijdrage aan de 
samenleving leveren. 
 
Verenigingen 
Voor veel verenigingen zijn de verdiensten vanuit het 'oud papier' weggevallen. Ook 
is er een veel strengere handhaving van de regels voor de verkoop van consumpties 
en de verhuur van sportkantines. Hierdoor lopen verenigingen veel geld mis en is het 
voor veel mensen niet meer mogelijk om activiteiten te organiseren. De SP wil de 
verkoop van consumpties in en de verhuur van deze kantines gedogen: deze 
inkomsten zijn noodzakelijk voor het behoud van leefbare verenigingen. 
 
Jeugdvoorzieningen 
Ook jongeren hebben recht op een plek en de SP wil dat er goede voorzieningen 
voor jongeren komen. Ook het Oude Bijenhuis moet weer meer gaan bruisen. Een 
jongerenvereniging als Unitas verdient een goede locatie. 
 
Poppodium en Cultuurplantsoen 
De SP vindt dat er een poppodium moet komen. De locatie van het oude 
postkantoor of de Aula voldoen hier uitstekend aan, ook het oude pand van Unitas is 
geschikt. De Junushoff moet meer dan nu gaan functioneren als cultuurcentrum en 
vaker gebruikt worden als oefenruimte of locatie voor muziekonderwijs.  
 
Cultuur voor iedereen  
Cultuur is van groot belang, zowel voor de ontwikkeling van ieder individueel mens 
als voor de samenleving in zijn geheel. Steeds vaker is cultuur echter voor veel 
mensen te duur. Culturele activiteiten, variërend van muziekschool, 
carnavalsvereniging, fanfare, punkband, beeldend kunstenaar, breakdancegroep, 
koor, stand-upcomedy of experimenteel dansgezelschap mogen niet de dupe 
worden van willekeurige besluitvorming of het tekort aan geschikte ruimten.  
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Wageningen45 
Gelukkig was er weer een grote opkomst bij de herdenking op 4 mei en was het 
weer een gezellig feest op 5 mei. Toch maakt de SP zich zorgen over de toekomst 
van het bevrijdingsfestival. Een leuk feestje mag wat kosten, maar het comité 
Wageningen45 heeft veel te veel te zeggen. We vinden dat de zeggenschap van de 
organisatie vooral bij de vrijwilligers moet liggen en de eventuele winsten naar de 
lokale (horeca)ondernemers moeten gaan. Wageningen45 heeft slechts een 
ondersteunende rol. 
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5. Economie - Werk voor iedereen 
 
Alleen Kennisbedrijven? 
In Wageningen zijn er de laatste tijd vooral banen voor hoogopgeleiden gerealiseerd. 
Zo hebben Friesland Campina en Unilever zich in Wageningen gevestigd. De SP 
maakt zich ook hard voor het midden- en kleinbedrijf en wil ook dat er nieuwe 
bedrijven komen met banen voor mensen met een lagere of middelbare opleiding, 
zodat er werk is en komt voor iedereen. 
 
Fair trade 
Wageningen fair trade gemeente, daar gaan we voor! Fair trade betekent eerlijke 
handel: producten die in ontwikkelingslanden zijn gemaakt krijgen een eerlijke prijs. 
Ze mogen niet worden geproduceerd met kinderarbeid of onder extreem lange 
werkdagen en de arbeidsomstandigheden moeten ook daar menswaardig zijn. De 
SP vindt dat Wageningen ook een fair trade gemeente zou moeten worden. Ede en 
Renkum zijn dit wel, dus kan Wageningen dat ook. 
 
Bedrijventerrein 
Er komen pas nieuwe bedrijventerreinen als daar behoefte aan is. Dat is anders dan 
nu het geval is, zoals bij het Nudepark 2, dat vooral wordt gebouwd voor leegstand.  
 
Leegstaande winkelpanden 
Voor beginnende ondernemers zijn de huren in het centrum vaak onbetaalbaar, wat 
mede wordt veroorzaakt door landelijke wetgeving die speculatie met leegstaande 
panden mogelijk maakt. Gestimuleerd moet worden dat leegstaande winkelpanden 
worden gebruikt om de binnenstad leefbaar te houden. In elk geval begint de 
gemeente een leegstandsregister, zodat eventuele speculatie in kaart wordt 
gebracht. Waar mogelijk verleggen we de gemeentelijke belasting zoveel mogelijk 
van de gebruikers naar de verhuurders. Beginnende, kleine ondernemers zouden 
ontheffing moeten kunnen krijgen van gemeentelijke belastingen, als ze bepaalde 
doelen realiseren (bijvoorbeeld duurzaamheid, voorkomen van leegstand). 
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6. Ruimtelijke ordening - Meer ontmoetingsplekken voor jong en oud 
 
Meer ontmoetingsplekken 
Er moeten meer ontmoetingspunten komen. Jongeren moeten zich ergens kunnen 
ontwikkelen en met elkaar kunnen samenkomen. Zoals we al bij welzijn, sport en 
cultuur hebben aangegeven, moeten er meer - en zeker niet minder - 
ontmoetingsplekken komen voor jong en oud. De SP vindt dat in iedere woonwijk 
ten minste 3% van de oppervlakte beschikbaar moet zijn voor speelvoorzieningen.  
 
Goede hangplekken 
De beloofde goede wifi bij de hangplek in de haven komt er ook daadwerkelijk. De 
betonmuur die er staat wordt beter neergezet, zodat hij wel beschutting geeft tegen 
de wind.  
 
De avondafsluiting van het Torckpark, waarbij jongeren worden weggejaagd maar 
ouderen met bijvoorbeeld een hondje wel welkom zijn, vinden we schandalige 
willekeur en een blamage van het jongerenbeleid. De gemeente moet de 
hangplekken goed inrichten en jongeren niet wegjagen: de openbare ruimte is van 
en voor iedereen! 
 
't Oude Bijenhuis 
Dat de (enorme) bovenverdieping van het 't Oude Bijenhuis nu niet wordt gebruikt 
omdat deze door de brandweer is afgekeurd, is heel verdrietig. De SP wil dat het 
weer opengesteld wordt en heeft de investering die dit vergt (€ 55.000) er graag voor 
over. 
 
Meer kwaliteit in openbare ruimte 
De openbare ruimte staat in Wageningen onder druk. De SP is voor leefbare buurten 
en dus voor het behoud van voldoende schone openbare ruimte. De gemeente moet 
van ons blijven investeren in wijkverbetering, met actieve betrokkenheid van de 
bewoners. We zijn voor inbreiding op de vrijkomende locaties van de universiteit en 
van bedrijven, liever dan voor uitbreiding van de stad en het opsnoepen van ons 
landschap in het buitengebied. Iedere wijk bestaat voor ten minste 10% uit groen. 
 
Niet afwijken van eigen normen 
In de praktijk blijkt de gemeente vaak af te wijken van haar eigen kaders. Bij 
inbreiding worden de parkeernormen vaak naar beneden bijgesteld en ook de 
oppervlakte groen wordt soms verminderd om het projectontwikkelaars 
gemakkelijker te maken. Uiteraard wil de SP dat dit niet zo gemakkelijk gebeurt en 
blijft opkomen voor de belangen van álle bewoners.  
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Autoluwe binnenstad 
De SP is een voorstander van een autoluwe binnenstad. Hierdoor wordt de 
leefbaarheid verhoogd en het biedt meer kansen voor de middenstand, horeca en 
cultuur. Ruime fietsenstallingen, ook overdekt, zullen Wageningen aantrekkelijker 
maken als fietsstad. Door parkeervoorzieningen rondom het centrum (Olympiaplein, 
Costerweg, Prinses Irene Brigadeplein) aan te leggen en de bereikbaarheid hiervan 
duidelijk aan te geven, zal onze binnenstad ook voor bezoekers van verder weg 
aantrekkelijk blijven.  
 
Verkeersmaatregelen meenemen bij nieuwbouw 
Bij nieuwbouw - zowel bij inbreiding als uitbreiding - worden de ontsluiting en 
eventueel noodzakelijke verkeersmaatregelen integraal in het project meegenomen 
en gefinancierd door de ontwikkelaar als bovenplanse voorziening. Het gebeurt in 
Wageningen veel te vaak (Geertjesweg, Kortenoord, Campus) dat er gebouwen 
worden neergezet, zonder na te denken over de ontsluiting, waardoor de 
verkeersmaatregelen ad hoc opgelost en bovendien betaald moeten worden door 
de gemeente. 
 
Parkeervoorzieningen 
Op dit moment is er in de omliggende wijken van het centrum parkeeroverlast 
door bezoekers van het winkelcentrum en mensen die daar werken 
(winkelpersoneel, stadhuismedewerkers en dergelijke). Volgens de SP is het beter 
parkeergelegenheid buiten het centrum in te richten (zoals de Costerweg en 
Olympiaplein). We stoppen met het huidige beleid waarbij alsmaar tijdelijke 
beslissingen worden genomen waardoor de problemen niet structureel worden 
opgelost. De parkeerplaatsen voor mensen met een lichamelijke beperking blijven 
behouden. 
 
Inrichting binnenstad 
De inrichting van de binnenstad kan beter. Zoals het nu is, lijken het busstation en 
de Junushoff buiten het centrum te vallen. De SP is er voor om deze elementen op 
een slimme manier samen te voegen. De binnenstad is méér dan alleen een 
winkelcentrum. De SP is er voor dat de binnenstad levendiger wordt gemaakt, door 
ook nieuwe initiatieven toe te staan. 
 
Braakliggende terreinen 
Met zo'n groot tekort aan woningen, zijn braakliggende terreinen een schandaal. 
Totdat een terrein bebouwd wordt, moeten de braakliggende terreinen worden 
ingericht, bijvoorbeeld als speelplaats voor kinderen.  
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7. Natuur en Milieu - Wageningen klimaatneutraal 
 
Klimaatneutraal 
De SP ondersteunt de ambities van Wageningen - Klimaatneutraal, maar ziet dit als 
een inspannings- en niet als een resultaatsverplichting. De SP is voor het plaatsen 
van zonnecollectoren op alle openbare gebouwen. Bij nieuwbouwprojecten moet de 
gemeente er veel strenger op toezien dat zonnecollectoren worden geplaatst. Aan 
de bewoners van daartoe geschikte monumenten moet toestemming worden 
verleend om, indien zij dat wensen, zonnepanelen op hun daken aan te brengen. Dit 
geldt ook voor bewoners van flats, waarbij de bewoners gezamenlijk naar een goede 
verdeling van kosten en opbrengsten zoeken. Ook het plaatsen van gevel-
zonnepanelen zou niet op bezwaren moeten stuiten. 
 
Windmolens? 
De (financiële) winst van eventuele windmolens in Wageningen gaat naar 
Wageningse burgers.  
 
Openbaar groen 
Wageningen zou bekend moeten staan als een groene gemeente. De SP wil dáár 
inhoud aan geven en niet het groen opofferen aan bebouwing of asfalt. Het 
groenbeheer wordt systematisch en ecologisch uitgevoerd. De gemeente kan, net 
als de gemeente Ede, door slim te maaien meer bloemrijke bermen creëren. Hier 
hebben dieren zoals vlinders of bijen ook profijt van, en dat is ook leuk voor de 
mensen. 
 
Kennis inzetten 
Er is in Wageningen veel kennis over de aanwezigheid van bijvoorbeeld bijzondere 
vlinders of bedreigde planten. Wij willen dat deze kennis wordt gebruikt bij de 
inrichting en het beheer van de groenvoorzieningen. 
 
Milieueducatie  
De overheid is er verantwoordelijk voor dat kinderen en volwassenen op een 
zorgvuldige en verantwoordelijke manier met hun omgeving omgaan en educatie 
hoort daarbij. Dit kan op verschillende manieren vorm krijgen, de SP vindt dat de 
gemeente hier geld voor moet vrij maken. 
 
Afval 
De SP vond de invoering van vier kliko's bij veel huizen geen goed idee. Uiteraard is 
het belangrijk dat het afval maximaal wordt hergebruikt, maar centrale 
afvalscheiding achteraf is doorgaans efficiënter, mits de verwerker kan investeren en 
duidelijke garanties krijgt over de toekomstige aanvoer van afval.  
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8. Onderwijs - Voor iedereen een toekomst 
 
Ruimte(s) voor onderwijs 
De gemeente lijkt er alles aan te doen om zo weinig mogelijk onderwijsruimte voor 
zowel lager als voortgezet onderwijs beschikbaar te hebben. Gevolg is dat scholen, 
bij een tijdelijke groei aangewezen zijn op voorzieningen en locaties die minder 
geschikt zijn voor het onderwijs. Andere voormalige onderwijslocaties, worden zo 
snel mogelijk afgebroken of in gebruik genomen voor andere doeleinden die een 
snelle terugkeer naar de oorspronkelijke functie nagenoeg onmogelijk maken. De SP 
pleit er voor dat de gemeente meer onderwijsruimten in eigendom houdt en deze 
geschikt laat blijven voor onderwijs in de breedste zin.  
 
Studenten 
Wageningen biedt al meer dan een eeuw onderdak aan studenten. Er moeten 
voldoende kamers voor studenten zijn, maar zoals onder 'huisvesting' al 
aangegeven wordt de WUR te groot om al die studenten in Wageningen van een 
kamer te voorzien. De SP vindt het belangrijk dat deze studenten een onderdeel 
blijven vormen van onze samenleving, en niet een eigen getto krijgen op de 
Campus.  
 
Internationale Schakelklas 
De SP is blij met de komst van een Internationale Schakelklas (ISK) voor leerlingen 
van 12 tot 18 jaar. Hiermee kunnen we leerlingen die Nederlands niet als eerste taal 
hebben en vaak behoren tot diegene die het land van herkomst hebben moeten 
verlaten onder dreiging van geweld, een goede en kansrijke start maken in het 
Nederlandse onderwijs. Volgens ons kan een stad, die zich laat voorstaan op het 
internationale karakter en gastvrijheid kan niet zonder zo´n voorziening. Het zou 
Wageningen sieren als we de ISK een betere en vaste plek geven in ons 
onderwijsland. Waar ook leerlingen uit andere, omringende dorpen en steden meer 
dan welkom zijn.  
 
WUR ook verantwoordelijk 
De WUR groeit. Dat is fijn, maar veroorzaakt ook problemen, bijvoorbeeld bij de 
ontsluiting van de Campus, het (fiets)verkeer in Wageningen en de huisvesting van 
studenten en haar medewerkers. Het kan niet zo zijn dat verreweg de grootste 
werkgever en grondbezitter niet meehelpt deze problemen op te lossen en ze 
eenvoudig over de schutting gooit. De SP is voor een structureel overleg tussen de 
gemeente en de WUR, waarbij ook naar oplossingen wordt gezocht voor deze 
problemen en de WUR meedenkt en meebetaalt, om ervoor te zorgen dat iedereen 
in Wageningen prettig kan wonen en leven.  
 
Schoolzwemmen 
Geen kind verlaat het basisonderwijs zonder zwemdiploma. De SP wil dat de 
gemeente het zwemonderwijs voor scholen ondersteunt.  
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9. Bestuur - Een transparante overheid, die vertrouwen geeft 
 
Een eerlijke overheid 
Het liberale college heeft een aantal (landelijke) bezuinigingen doorgevoerd. Onder 
het motto 'samen met de stad' zijn deze bezuinigingen uitgevoerd. De Wageningers 
kregen verscheidene malen keuzes voorgelegd waarbij de financiële consequenties 
en mogelijkheden onduidelijk waren. Zo gaat de SP niet te werk. De SP wil een 
eerlijke overheid, die mensen volledig informeert over de situatie - ook als die niet 
rooskleurig is - en die mensen vertrouwen geeft en zekerheid biedt. 
 
Transparant bestuur 
De SP heeft van begin af aan gestaan voor meer transparantie in het Wageningse 
bestuur. We hebben al een hoop gerealiseerd: het aantal besloten vergaderingen is 
aanzienlijk afgenomen en besluiten worden veel duidelijker genomen. In 2006 gingen 
we niet naar de besloten collegeonderhandelingen. Mede dankzij deze actie zijn 
deze inmiddels openbaar. Maar de strijd gaat nog door. Het aantal besloten 
vergaderingen en zelfs vergaderingen waarvan voor de deelnemers de agenda 
onbekend is (!), neemt weer toe. De SP blijft zich verzetten tegen verborgen en 
achterkamertjespolitiek en vindt dat besluiten helder moeten zijn en eerlijk moeten 
worden toegelicht en uitgelegd. 
 
Co-creatie anders 
Het project van co-creatie (dat is een vorm van samenwerking, waarbij alle 
deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces), wat 
onder andere bij de invoering van de zorg is gebruikt, is verkeerd afgelopen. Het is 
heel goed dat burgers al bij de opzet van het beleid betrokken worden. Alleen was 
nu het proces onduidelijk, heeft te lang geduurd en de wezenlijke inspraak was 
uiteindelijk minimaal. Bovendien was de rol van de controlerende gemeenteraad 
vaag. De SP wil dat burgers betrokken worden bij belangrijke beleidsvoorstellen, 
maar het college komt dan met een helder voorstel, zodat het voor iedereen 
duidelijk is waarover gesproken wordt.  
 
Samenwerkende gemeenten 
Tegenwoordig zitten 'we' in de FoodValley, dat maar liefst 330.000 inwoners telt en 
uit acht gemeenten bestaat. Voor de zorg werken we samen met 11 andere 
gemeenten in de regio Arnhem. De SP is voor (regionale) samenwerking. We zijn er 
tegen dat samenwerking uitgroeit tot een nieuwe bestuurslaag die niet democratisch 
gekozen is en niet wordt gecontroleerd. Zo is de FoodValley een volkomen 
oncontroleerbare bestuurslaag die onder andere een overbodige lobbyist in Brussel 
in dienst heeft en waaraan de Wageningse burger aanzienlijk meebetaalt. Het geld 
dat de gemeente hieraan uitgeeft - bijvoorbeeld € 125.000 aan de 'kennisas' - 
besparen we en gebruiken we voor een sociale en leefbare stad! 
 
Digitale overheid 
Een digitaal loket is heel handig en een eenvoudige en snelle toegang tot veel 
documenten en aanvragen. Maar het is niet vanzelfsprekend dat mensen hier 
gebruik van (willen) maken. Ook digibeten en mensen zonder computer of internet 
hebben recht op (gratis) toegang naar de overheid.  
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WUR 
In de Wageningse besluitvorming krijgt de WUR vaak "haar zin". De SP begrijpt dat 
we als gemeente rekening moeten houden met de WUR, maar het is niet zo dat als 
de universiteit iets wilt, ze het ook krijgt. De WUR is de grootste werkgever, grootst-
grondbezitter en we zijn een studentenstad. Maar dit mag niet ten koste gaan van 
de Wageningse bevolking. Het is daarom belangrijk dat er een structureel overleg 
tussen de gemeente en de WUR komt, waarbinnen de procedures helder zijn. Geen 
achterkamertjes-overleg en schimmige toezeggingen. 
 
Geen subsidie organisaties met veelverdieners 
We vinden dat organisaties, die mensen in dienst hebben met een salaris boven de 
burgemeestersnorm (op dit moment € 130.000), niet meer in aanmerking komen 
voor gemeentelijke subsidies. Wij staan niet toe dat met publiek geld topsalarissen 
worden betaald. Blijkbaar hebben deze organisaties al genoeg geld. Daar waar dit 
het geval is, moet aan de subsidierelatie een einde komen. Iedereen die zich 
onterecht gemeenschapsgeld toe-eigent moet aangepakt worden. Dit geldt zowel 
voor "graaiende" bestuurders als mensen die frauderen met hun uitkering. 
 
Herindeling gemeenten 
Er zijn voorstellen om gemeenten te laten fuseren en uit ten minste 100.000 mensen 
te laten bestaan. Wij vinden dat bij het vaststellen van de nieuwe gemeentegrenzen 
altijd de toestemming van de bewoners door middel van een referendum nodig is. 
De SP vindt het belangrijk dat het bestuur dicht bij de bevolking staat en dat 
bewoners zich herkennen en thuis voelen in hun gemeente. De SP is voor een 
bindend referendum in de gemeente Wageningen als er een herindeling met andere 
gemeenten wordt voorgesteld. 


