
 

 

 

 

 

Aan de bewoners van dit adres 

 

Onderwerp: ‘Beter Bereikbaar Wageningen’  

Bijlage: persbericht  

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

Gisteren heeft het college van B&W een besluit genomen rondom de bereikbaarheid van Wageningen.  

 

U woont in de buurt van de Nijenoord Allee en de Mansholtlaan of heeft er een bedrijf. Dat zijn de 

wegen waarover dit besluit gaat en wij vinden het belangrijk u persoonlijk te informeren. Daarom  

ontvangt u deze brief en een persbericht. 

 

Voorkeur voor aanpassen bestaande wegen 

Het college stelt de gemeenteraad voor om de provincie te adviseren de bestaande wegen aan te 

passen om Wageningen beter bereikbaar te maken. Daarmee kiest het college niet voor een van de 

alternatieve nieuwe routes over de campus. Voorwaarde is wel dat er een oplossing komt voor de 

fietsoversteek bij de kruising Churchillweg/Nijenoord Allee. Bijvoorbeeld door een fietstunnel aan te 

leggen.  

 

In het bijgevoegde persbericht leest u waarom het college hiervoor heeft gekozen en hoe de verdere 

procedure is.  

 

Gemeenteraad 

De gemeenteraad neemt de uiteindelijke beslissing en kan dus nog anders besluiten en aanvullende 

voorwaarden verbinden aan het advies aan de provincie.  

 

Heeft u behoefte om de gemeenteraad laten weten wat u van het voorstel vindt? Dat kan schriftelijk 

door een mail te sturen naar raadsgriffie@wageningen.nl. Graag uiterlijk op14 juni.  U kunt ook 

deelnemen aan een zogenaamd ‘rondetafelgesprek’ over dit onderwerp. Dit vindt plaats op maandag 

15 of dinsdag 16 juni a.s. De definitieve datum staat vanaf 28 mei op 

www.wageningen.raadsinformatie.nl. Daar leest u ook hoe u zich kunt aanmelden en vindt u de 

achterliggende stukken. De raad neemt op 13 of 14 juli een besluit over dit onderwerp. 

 

Wij beseffen dat dit nieuws voor u een teleurstelling kan zijn en/of vragen kan oproepen. Hoe zit het 

dan met de geluidsoverlast, blijft uw eigen wijk nog wel bereikbaar en waar komt dan zo’ n fietstunnel 

te liggen? Als Gedeputeerde Staten (GS) na deze zomer ook daadwerkelijk kiezen voor deze oplossing 

horen we dan ook graag van u hoe we de effecten zo veel mogelijk kunnen beperken. U ontvangt dan 

te zijner tijd een uitnodiging om te reageren en mee te denken. Mocht de GS de andere oplossing 

kiezen, de Campusroute, dan komt dat overleg vanzelfsprekend te vervallen.  
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Vragen? 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar het kan natuurlijk dat u vragen heeft 

na het lezen van deze brief. Neem dan contact op met Jos Spriel, projectleider Beter Bereikbaar 

Wageningen, Jos.Spriel@wageningen.nl of 0317 – 492783. 

 

  

Hoogachtend, 

 

 

College van Burgemeester en Wethouders Wageningen 
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