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30 maart, 19.30 uur in theater Junushoff

Tweede informatiebijeenkomst over Beter
Bereikbaar Wageningen
De gemeente Wageningen organiseert op woensdag 30 maart 2016 een tweede
informatiebijeenkomst over de bereikbaarheid van Wageningen. Alle
geïnteresseerden zijn welkom in theater Junushoff om een toelichting te krijgen
op het schetsontwerp. Dat ontwerp is samen met belanghebbenden opgesteld en
dient als onderbouwing van de budgetaanvraag bij zowel de Wageningse
gemeenteraad als bij Provinciale Staten. Na de toekenning van de budgetten, kan
aan het definitieve ontwerp gewerkt gaan worden.
Veel verkeersprojecten
Verantwoordelijk wethouder Han ter Maat: “Er speelt veel op het gebied van verkeer en
bereikbaarheid in Wageningen. Vanuit de gemeente wordt er, naast dit schetsontwerp,
gewerkt aan een Netwerkvisie OV, auto en fiets en als uitvloeisel daarvan aan een plan om
fietsers op een goede manier door de Tarthorst te leiden. Ook wordt er gekeken naar
oplossingen om de leefbaarheid langs de Nijenoord Allee te verbeteren en is onlangs de
bestemmingsplanprocedure opgestart voor de Noordelijke Inprikker. Dat het onderwerp
bereikbaarheid leeft in de stad, blijkt uit het initiatief van Wageningen Goed op Weg. Zij
zijn met aanvullingen gekomen op de variant die we al samen aan het uitwerken zijn. Daar
zat een aantal goede suggesties bij die we hebben opgenomen in het uiteindelijke
schetsontwerp. Dit schetsontwerp wordt overigens pas definitief uitgewerkt op het moment
dat duidelijk is op hoeveel budget we kunnen rekenen vanuit de gemeente en de provincie.
Ik verwacht daar begin juli duidelijkheid over te hebben.”
Informatiebijeenkomst
In september 2015 is een eerste stadsbrede bijeenkomst georganiseerd over Beter
Bereikbaar Wageningen. Woensdag 30 maart komt daar een vervolg op. Vanaf 19.00 uur
zijn geïnteresseerden welkom in theater Junushoff. Om 19.30 uur begint een presentatie
met aansluitend de mogelijkheid om vragen te stellen bij thematafels. Ook bestaat de
mogelijkheid om één op één in gesprek te gaan met wethouder Han ter Maat. Vooraf
aanmelden is niet nodig. Na 30 maart zal het schetsontwerp ook te vinden zijn op
www.wageningen.nl/beterbereikbaar en op www.bereikbaarwageningen.nl.
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