Transcript gemeentebezoek Wageningen
Op 15 februari bezocht commissaris van de koning, Clemens Cornielje, de gemeente Wageningen.
Welkom in Wageningen!
Goed zo, geweldig!
-Het is zo’n beetje een “Kabinetsfoto”.
Dit is prachtig geworden.
-Dit is de voormalige trouwzaal. Die ramen zijn in de jaren ’50 uit het stadhuis verdwenen en zijn
weer teruggevonden.
Tijdens een besloten werklunch met het college laat de commissaris zich informeren over actuele
zaken die spelen binnen de gemeente.
De commissaris krijgt een korte rondleiding door het gemeentehuis waarbij ondermeer een
toelichting wordt gegeven op duurzaamheid en gebruik van het gebouw.
Dit zijn de ansichtkaarten die Wageningen ooit had van straten en zo.
-En Wageningen ’40-’45 wordt hier ook bewaard?
Ja, wij zijn het enige lokale archief met een capitulatie-ordner.
Wij hebben sinds 2015 een circulair inkoopbeleid. Vanaf die tijd nemen we ook bij alle
aanbestedingen circulaire inkoop mee. En de ene keer is dat alleen bewustwording omdat de markt
er gewoon nog niet aan toe is. De andere keer, met de inrichting, zijn we echt volop erin gegaan.
Dit staat hier want het is van ons allemaal.
Dit is een beeld voor de stad dat hij ons geschonken heeft.
Dit wordt eigenlijk een plek om heel veel activiteiten te kunnen organiseren. Van congres tot concert.
In de Grote- of Johannes de Doperkerk op de markt wordt de commissaris geïnformeerd over de
maatschappelijke ontwikkelingen in Wageningen en de initiatieven die vanuit de samenleving
worden genomen. Er ontstaat een boeiende dialoog met inwoners over plannen en mogelijkheden.
Jullie zijn bezig met een burgerinitiatief, maar zij hebben al ideeën. Zij willen het historische hart van
de stad een plek geven. Het is toevallig dat we in deze setting staan maar ik probeer nu een beetje
zaken te doen.
-We zoeken vrijwilligers….
Ik wil uit de praat-fase naar de doe-fase!
Wageningen is een cultuurhistorische stad, de stad van bevrijding, van oorlog en vrede. Dan zal deze
kerk daarin automatisch een grote rol krijgen.
Tijdens een speciale raadsvergadering komen onderwerpen aan de orde die zowel door de
commissaris als door de gemeente zijn ingebracht.
Ik heet u allemaal welkom voor deze bijzondere vergadering van de Raad van de gemeente
Wageningen.

Wij hebben gezegd tegen die instellingen: wij zijn in overleg met deze gemeente, al een aantal jaren,
u sprak er net al over. En dat betekent dat zij er op moeten kunnen vertrouwen dat ook die campus
goed bereikbaar is. Zeker omdat het aantal studenten, docenten en onderzoekers, alleen maar zal
toenemen de komende jaren.
Er ontspannen ieder weekend wel 400 tot 500 mensen, het is een ontspanningsgebied. En daar gaat
u, hop, zomaar een weg doorheen leggen. Daar bent u verantwoordelijk voor.
-Hij komt langs de……
Daar ontspannen al die mensen! Het is een stiltegebied. Mensen wandelen daar, fietsen daar! Dat is
niet in het belang van de bewoners, niet in het belang van Wageningen en ook niet in het belang van
de provincie.
Wageningen is natuurlijk Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Dat is natuurlijk heel
bekend, vooral internationaal. Maar voor heel veel mensen is Wageningen ook de stad van de
bevrijding. We hebben hier Hotel De Wereld waar de capitulatieonderhandelingen hebben
plaatsgevonden. Dat dragen wij ook uit omdat wij vinden dat wij ook een plicht hebben om te
spreken over de thema’s vrede en veiligheid. We hebben veel studenten, die willen graag in
Wageningen wonen en dat moet je op een leuke en goed manier regelen. Ook met de mensen die
een ander dag-en-nacht-ritme hebben.
-En lukt dat? Nou, dat gaat wel lukken maar dat vergt toch ook wel aandacht en daar moet je het ook
met elkaar over hebben. Dat kan nog, Wageningen is nog niet zo groot, dus je bent nog in staat om
de mensen bij elkaar te brengen. Maar het vraagt wel degelijk aandacht!

