
 

Geachte wethouder de Haan, beste Peter, 

SOW en WOC hebben kennis genomen van de QuickScan parkeergarage en de RIB.  

Al langere tijd maken wij ons ernstig zorgen over de parkeergelegenheid en de bereikbaarheid van 

ons centrum. Als deze beide aspecten niet op orde zijn kunnen de ondernemers in onze binnenstad 

niet overleven.  

Een bruisende en florerende binnenstad is van vitaal belang voor heel Wageningen. Het is een plek 

om te werken, te recreëren, voor cultuur, het is de plek om elkaar te ontmoeten en het heeft ook 

een belangrijke sociale functie. Ook economisch gezien is de binnenstad essentieel, samen zijn de 

ondernemers de op een na grootste werkgever van Wageningen. Gelukkig wordt de waarde hiervan 

goed ingezien door de bestuurders van onze stad. 

Wat wij echter bespeuren is het zoeken naar een manier om het aanzicht van Wageningen groener 

te maken door auto’s uit het straatbeeld te halen. Uit het koopstromenonderzoek van de regio blijkt 

dat Wageningen op het punt van fiets- en autoparkeren het slechtste scoort in de hele regio. Dit zien 

wij helaas maar zijdelings genoemd in de RIB van 15-10-2020. Als gemeentebestuur zou het 

faciliteren van ondernemers in hun zoektocht naar een beter parkeerbeleid prioriteit moeten 

hebben.  

Wat zijn de keuzes van u als bestuur? Wilt u een centrum waar bedrijven het goed hebben en 

floreren? Of een mooi centrum om aan de buitenwacht te laten zien? Wij denken dat de gekozen 

insteek om alleen een gebouwde parkeervoorziening te bouwen en de reeds bestaande 

parkeerplaatsen langs de gracht te laten verdwijnen de verkeerde is. Daar stemmen we dan ook 

resoluut tegen.  

Wageningen is geen eiland, bezoekers en zeker ook inwoners van Wageningen zijn mobiel en zullen 

uitwijken naar andere koopcentra in de regio. Gastvrijheid en dienstbaarheid zijn zaken waar wij als 

ondernemers voor zorgen. Maar bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid is uw taak en 

plicht.  

Het feit dat de parkeerproblematiek in de binnenstad niet is opgelost, zorgt voor veel 

parkeeroverlast in de wijken rondom het centrum. De oplossing om met nog meer vergunningen te 

gaan werken zien wij als een verplaatsing van het probleem. De parkeerders gaan simpelweg verder 

de wijk in. Beter is om in het centrum de parkeersituatie op orde te krijgen, zodat de overlast voor 

bewoners in de stad en omwonenden beter op te vangen is. 

Hier is dus werk aan de winkel voor de Wageningse binnenstad. De gesprekken die wij als 

ondernemers geruime tijd met u en uw voorgangers voeren, komen voort uit de wetenschap dat 

parkeren op Duivendaal op korte termijn in zijn geheel gaat vervallen en er zijn verdere 

ontwikkelingen bijvoorbeeld op de SNS locatie, Aula en Grote Kerk op de Markt. Er is al een deel 

gecompenseerd op de Costerweg, dit is echter te ver weg voor de bezoekers van een middelgrote 

stad.  Dat u een onderzoek laat verrichten naar de mogelijkheid voor een parkeergarage vinden wij 

een goede zaak. De QuickScan geeft ook aan dat er in de komende jaren een toename zal zijn in de 

parkeerbehoefte. 

Voor de duidelijkheid: wij hebben met u de afspraak dat er geen parkeerplaatsen worden opgeheven 

voordat er nieuwe gerealiseerd zijn. Wij als ondernemers zijn er op tegen dat een parkeergarage nu 

ingezet wordt om parkeerplaatsen in de openbare ruimte op te heffen. Dit onder de noemer 



vergroen en binnenstad. Verder mag een gebouwde parkeervoorziening nooit ten koste gaan van 

een tariefstelling die niet concurrerend is met de omliggende plaatsen als Ede en Veenendaal. 

In een middelgrote plaats als Wageningen zijns de bezoekers niet bereid om op grote afstand van het 

centrum te parkeren, De Costerweg is een te grote afstand. De consument laat zich steeds meer 

leiden door beschikbaarheid en gemak. We zullen het parkeren dus zo veel mogelijk binnen de gracht 

moeten oplossen. 

De grote vraag die er nu rijst en waar wij het antwoord op weten is: Wat was er eerder; de 

parkeerplaats of de klant? Wij denken dat als je investeert in een goed parkeerbeleid je dit op 

termijn terugverdient  door de opbrengsten uit het centrum. Klanten zullen Wageningen gaan 

waarderen voor een ruimer parkeeraanbod en meer bezoeken aan ons centrum brengen. Dat is 

natuurlijk goed voor iedereen. 

Begrijp ons niet verkeerd, ook wij willen graag ons centrum groener en leefbaarder maken. De 

hittestress aanpakken is een goede zaak, maar niet ten koste van parkeerplaatsen of met als insteek 

om op vitale plekken de parkeerplekken weg te saneren. Durf de uitdaging aan, neem de stap om op 

te staan en te zeggen: “Wij zijn Wageningen en er is hier in ons centrum plek om te parkeren voor 
shoppers/restaurantbezoekers/kerkbezoekers/theaterbezoekers/bewoners/recreanten en 

toeristen!” En natuurlijk mag daar aan toegevoegd worden: “Maar kom het liefst op de fiets!” 

Graag blijven WOC en SOW met de gemeente in gesprek, teneinde samen naar de goede oplossing te 

zoeken. 

 

 


