11 mei 2017
Beste leden,
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat er veel discussie
is over het recente advies van het College van
Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad om
te kiezen voor de ‘Campusroute op maaiveld’ als
oplossing voor de bereikbaarheid van stad en campus
(link gemeentesite). Over dit advies zal op 19 juni worden
gestemd door de raad. Voorafgaand aan deze stemming
is er op 11 mei voor de inwoners van Wageningen een
inloopbijeenkomst op het gemeentehuis. Op 15 mei
kunnen inwoners in gesprek met de raadscommissie
(rondetafelgesprek).
Als dit advies van het college wordt overgenomen door
de gemeenteraad, komt er een tweebaansweg door het
Binnenveld en langs de oostkant van onze wijk (zie kaart
hiernaast). Dit is voor een aantal bewoners reden om
actie te ondernemen. Een van die acties is de oproep om
een petitie te ondertekenen (zie bijlage) tegen deze
‘Campusroute op maaiveld’. Deze petitie is inmiddels
door meer dan 1600 mensen ondertekend, een indicatie
dat er grote weerstand is tegen dit plan. Anderen zien in
dit voorstel wel een oplossing van de knelpunten die zich
voordoen bij de bereikbaarheid van Wageningen.
Als vereniging hebben wij hierin geen officieel standpunt. Wij zijn wel betrokken bij de discussie
over de bereikbaarheid van stad en campus. Wij werken daarbij samen met een vijftal andere
maatschappelijke organisaties onder de noemer “Wageningen Goed op Weg” (WGoW). In
februari 2016 heeft de bewonersvereniging een avond gehouden bij ONA waar bijna 200
mensen hun inbreng hebben gegeven. Een groot aantal ideeën zijn ingebracht. De vele
voorstellen zijn door de deelnemers van WGoW vertaald in een alternatieve aanpak en visie.
Deze zijn verwerkt in een rapport genaamd “Draagvlakvariant” die u terug kunt lezen op de
website van WGoW. Dit rapport is maart 2016 aangeboden aan de burgemeester. Vooralsnog
zien wij dat met de inbreng van burgers weinig is gedaan.
Met vriendelijke groet, namens de bewonersvereniging,
Peter Spitteler, voorzitter (voorzitter@wageningennoordwest.nl)
http://www.wijwageningen.nl/bewonersvereniging-noordwest/

