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‘Wageningen UR zou cultuur
meer moeten gebruiken’
Woensdag Debatdag staat
28 maart in het teken van
cultuur. Het thema is ‘Wageningen cultuurstad, loos geOPINIE
snoef!’ Wim de Vos is het
het Leeffestival hebben zelfs lande- onderwijs. De gevolgen hiervan
met die stelling niet eens.
lijke bekendheid. Een stad met nog zijn in veel opzichten merkbaar.
door Wim de Vos

W

ageningen cultuurstad, loos gesnoef?
Wageningen kent
inderdaad geen eigen ‘schilderschool’ of kunstacademie, geen lange traditie van welgestelde notabelen met hart voor
kunst en cultuur. Wageningen
staat ook niet op De cultuurkaart
van Nederland, daar staan alleen
de vijftig grootste gemeenten vermeld. Maar waar tussen Arnhem
en Utrecht vind je een groter cultureel aanbod dan in Wageningen?
Wageningen heeft op dat gebied
een regionale functie. Een bioscoop, bibliotheek en theater maken iedere stad tot stad, maar wat
Wageningen uniek maakt is het
grote aanbod en de verscheidenheid aan kunst en cultuur. Zo
staan op cultuurinwageningen.nl
maar liefst twintig festivals vermeld. Het Bevrijdingsfestival, de
Blueskroegentocht en bijvoorbeeld

geen 40.000 inwoners met een
theater, bioscoop èn een filmhuis,
tientallen bandjes en een tiental
koren, een beeldengalerij van allure, enkele bekende schrijvers en
sinds kort zelfs een stadsdichter,
dat is zeker een culturele stad te
noemen. Was de culturele atlas uitgebreider geweest dan had Wageningen wellicht in de top 10 gestaan.
Bijna vijftig jaar geleden begon het
boekje Wageningen, 700 jaar stad
het hoofdstuk cultuur als volgt:
‘Een stad met een hogeschool. Dat
brengt mee dat Wageningen mede
voor de vele gegradueerden die er
wonen en werken, op het gebied
van cultuur en ontspanning allerlei te beiden heeft. Daar zijn – om
mede te beginnen – de initiatieven
van de zijde der studenten.’ In het
volgende jubileumboek van Wageningen zal dit anders vermeld worden. Wageningen Universiteit en
Researchcentrum is geen integraal
onderdeel meer van de stad en legt
de focus volledig op onderzoek en

Zolang er echter studenten in Wageningen blijven wonen zal er een
groot cultureel aanbod blijven. De
Uitladder van het Wagenings Hogeschoolblad is vervangen door Facebook, concerten van Unitas worden op andere locaties georganiseerd, en filmhuis Movie W maakt
een doorstart, onafhankelijk van
de universiteit.
Cultuur en uitgaan zijn voor een
universiteit als Groningen ‘extra selling points’, en met succes. Wageningen UR zou hier veel meer gebruik van kunnen maken, zeker
met het oog op de vele nationaliteiten die Wageningen telt. Het belang van cultuur voor een stad is
immers niet alleen de mogelijkheid voor individuele ontwikkeling, maar ook het vergroten van
de aantrekkelijkheid van de stad
voor inwoners en het bevorderen
van de integratie en de sociale samenhang.
Wim de Vos is voorzitter van Cultuur
in Wageningen
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Inefficiënt

E

fficiënt vergaderen.
Een mooi voornemen,
dat menig gemeenteraadslid in Veenendaal
koestert. In de praktijk komt
van deze ambitie bar weinig terecht. Slechts een enkeling doet
zijn of haar best om tot snelle
besluitvorming te komen.
De ineffectieve vergaderwijze
valt vooral op tijdens de raadsvergaderingen, als een besluit
genomen moet worden over
een voorstel. Terwijl alle onderwerpen al uitgebreid zijn besproken tijdens de raadscommissievergaderingen grijpen
haast alle fracties dat moment
aan om hun mening nóg maar
eens te ventileren.
Zo ook donderdagavond, bij
het besluit over de voortzetting
van Promotie Veenendaal. Alles
over het voorstel was tijdens de
voorgaande commissievergadering bestuur en middelen al
zo’n beetje gezegd. Zo was duidelijk geworden dat het grootste deel van de raad voorstander is van het voortbestaan van
de stichting, die zich inzet voor
de promotie van Veenendaal.
Geen reden voor de Veenendaalse raad om er z’n plasje nog

eens dunnetjes over te doen.
De ellenlange woordenwisseling leverde dan ook weinig op.
Waar enkele fracties het voorstel op een paar kleine details
wilden aanpassen, werd uiteindelijk ‘gewoon’ ingestemd met
het oorspronkelijke plan.
Een ander voorbeeld van inefficiëntie is de discussie rond het
invoeren van een wegsleepverordening voor voertuigen rondom Koninginnedag. Enkele gemeenteraadsleden struikelden
over de manier waarop het beoogde resultaat in het voorstel
stond beschreven. Liefst twee
schorsingen binnen een kwartier waren nodig om duidelijkheid te scheppen.
In Veenendaal lijkt het zo nu
en dan alsof raadsleden elkaar
tijdens een vergadering sinds
lange tijd weer zien en spreken,
terwijl ze elkaar vlak daarvoor
nog zijn tegengekomen op de
laatste raadscommisievergadering. Goede voorbereiding, met
een eenmalige inventarisatie
van de ideeën van andere partijen, bespaart veel onnodige
discussie, maakt het debat sterker en scheelt een hoop vergadertijd.
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Rondweg-West
Hebben de aangrenzende bedrijven van de Rondweg-West in Veenendaal, waaronder de Goudreinet
en Burger King, de laatste tijd al
niet genoeg geleden in verband
met de afsluitingen vanwege de verbreding van de A12? Nu wil wethouder Arianne Hollander ook
nog de in- en uitritten verplaatsen
naar de achterkant via het industrieterrein.
Het moet niet gekker worden. Als
dit allemaal doorgaat, komt er bij
deze bedrijven geen hond meer en
kunnen ze de tent wel sluiten.
Want omrijden is doorrijden en
dan halen ze hun hapje en drankje
wel ergens anders. Die doorstroming op de Rondweg-West stelt
niets voor als alles bij de A12 te
zijner tijd gereed is. De Rondweg-Oost heeft hier al zoveel verkeer weggehaald. En de bomen en
struiken horen in het bos, en niet
langs dit stukje Rondweg-West.
Rein Veenendaal,
Veenendaal

Koopzondag
Goede actie! De winkels hoeven
geen 52 weken per jaar open. De
supermarkten zijn al iedere avond

open tot 21.00 uur, en daarbij zijn
we allemaal in het bezit van een
diepvries. Op die manier kan eenieder in zijn wekelijkse boodschappen voorzien. Ook al heb je een
werkweek van bijvoorbeeld vijftig
uur, een beetje plannen, en het
lukt prima; en ik spreek uit ervaring.
En daarbij hebben de kleine zelfstandigen gelijk: zij worden overgeslagen want voorheen haalden we
brood, groente en kaas bij de speciaalzaak, nu halen we alles in één
keer bij de supermarkt. Terwijl je
kwaliteit wel proeft maar je kiest
voor het gemak. Ik steun deze actie
van harte, succes!!!!!!
Michaela, via dg.nl

Koopzondag (2)
Even een reactie van een kleine
zelfstandige. Ik heb één dag in de
week met mijn gezin, dat mijn
man niet werkt en de kinderen
niet op school zitten en die dag is
zondag. En die dag wordt mij afgenomen met de zondagsopening.
Misschien kunt u zich voorstellen
dat ik ook graag eens iets leuks doe
met mijn gezin, of dat nou naar de
kerk gaan is of naar de dierentuin.
Deze dag is voor ons de enige familiedag.
Dus vraag eens aan de winkeliers
hoe zij hier tegenover staan, in
plaats van aan jezelf te denken. De
meerderheid van kleine zelfstandige wil niet ook nog op zondag werken. Dat het zo megadruk is, komt
doordat de mensen hun koopge-

drag aanpassen aan de openingstijden van de supermarkten en omdat we ons vervelen op zondag.
Ga op zondag eens bij familie
langs, en als je iets te kort komt
leen dat dat even bij de buurvrouw. Dat vindt zij vast ook heel
gezellig.
merian, via dg.nl

door Saskia Wassenaar

Het einde is zoek
In Wageningen werken 31 huishoudens aan het energieneutraal maken
van hun woning. Dit gaat een flinke
stap verder dan energie besparen alleen. In De Gelderlander elke maand
een van die huishoudens.

van de dag
Burgemeester
#Rhenen
spreekt op Ned1 over “de Majesteit”. Liever zeggen: ‘de Koningin’. Majesteit is aanspreektitel. #koninginnedag @devalk
@clarissebuma
Weer is geen #stroom in
#Rhenen lijkt wel een derde
wereld land! Minimaal 1 keer
per week geen stroom!
@rick1985
Sorry Lunteren voor de witte
straat.... Emmer latex zat achter op de fiets en besloot er af
te springen.. #fb
@RalfSilvius
Zo heerlijk om te zien als
#Rhenenaar, die strugle for
stadsrechten van #Ede en
# V e e n e n d a a l
http://t.co/Qyn2y7Sy
?
#Rhenen ? #FoodValley?
@NicoD

D

e Vreelings (moeder
Marijke, vader Ronald,
kinderen Floortje, Jules
en Suze) bewonen een
tussenwoning aan de Lawickse Allee. In makelaarstaal een karakteristieke herenwoning uit 1908.
„We vinden het fijn om royaal en
comfortabel te wonen”, zegt Ronald. „Maar je wilt ook niet te veel
ellende achterlaten. Dan is wonen
in dit soort grote, oude huizen eigenlijk niet verantwoord.” Vandaar dat Marijke en hij aanvankelijk een kavel zochten in Wageningen. Die was niet voorhanden. Het
stel besloot in plaats daarvan de
woning aan de Lawickse Allee te
kopen en die zo duurzaam mogelijk te verbouwen.
Zonnecollectoren op het dak verwarmen water dat in een buffervat wordt opgeslagen. Die buffer
stuurt een warmtewand aan, waarmee de begane grond wordt verwarmd. Lagetemperatuursverwarming verwarmt de verdiepingen.

„Een verwarming die eruitziet als
een radiator, maar werkt als convectorputje met ventilator erop”,
legt Vreeling uit. Het huis is geïsoleerd en 20 tot 25 centimeter in
omtrek afgenomen, schat hij. De
muren zijn van binnen gepleisterd
en voorzien van voorzetwanden
met cellulose-isolatie erachter.
Dit levert wel een ventilatieprobleem op. Daarvoor zoeken de
Vreelings met de werkgroep Klimaatneutraal nog een oplossing.
Nieuwbouwwoningen kennen balansventilatie, maar dat is niet geschikt voor oude huizen. En de ramen open is natuurlijk niet slim.
Een grijswatersysteem (de wc
doorspoelen met regenwater)
wordt aangelegd.
Of honderd procent energieneutraal haalbaar is? Vreeling denkt
het niet: „In elk geval nu niet. We
hebben misschien 90 procent van
de slechte dingen eruit. Maar dit
soort oude huizen is daar eigenlijk
niet voor gebouwd. En bij de gemeente is nog het een en ander te
winnen. Je hebt voor een windmolentje op je dak al toestemming nodig en dat is lastig.” Maar zeg nooit
nooit, is zijn overtuiging. „In de
wereld van energieverbruik en
duurzaamheid is het einde zoek.”

