
Nieuwjaarsbijdrage WOC 18 januari 2023 Grote Kerk te Wageningen (gezamenlijk WOC/SOW) 

Welkom, zeer gewaardeerde leden van het WOC en 

aangeslotenen van het SOW (zoals u allen weet kent een 

stichting geen leden), ook B&W + gem. raadsleden. 

We missen zoals u waarschijnlijk allen weet op deze avond in 

het bijzonder wethouder Anne Janssen. Zij heeft met haar 

partner de zorg om en voor hun zieke zoon Kasper. Vanaf 

deze plaats willen we haar laten weten dat we met hen 

meeleven en vragen of u (leden v B & W) haar onze hartelijke 

groeten wilt overbrengen! 

Goed! 

Kijken jullie ook al weken reikhalzend uit naar de 

nieuwjaarspeech van de voorzitter van het WOC? 

Die ietwat kalende man, die dan vertelt hoe goed het gaat 

met onze mooie vereniging en alle briljante, door het bestuur 

geïnitieerde, activiteiten opdreunt, zijn zorgen over heel 

Wageningen kenbaar maakt, roept hoeveel kansen we 

desondanks toch wel niet hebben in deze mooie stad, 

vergezichten en diepe inzichten met u deelt en toch reeds 

een half uur later – maar krap aan drie biertjes verder – al 

weer klaar is? 

Met de stof uit die speech moet je het als beetje Wageningse 

ondernemer toch het hele jaar doen en juist daar haal je je 

inspiratie uit! Rond oktober moet je er nog uit kunnen 

putten. Uit ervaring weet ik dat de meesten van jullie ook dan 

nog hele delen uit hun hoofd kunnen ophoesten. En terecht! 



Nee, zonder gekheid: het elkaar hier ontmoeten is veel 

belangrijker! Spreek elkaar, geniet van elkaar, doe – heel plat 

– zaken met elkaar. 

Ik hou het dus kort, maar ontkom er niet aan een aantal 

zaken aan te stippen. Dit met instemming van Ruud van 

Doorn, de voorzitter van het SOW. 

Een korte bespiegeling dus. 

We zouden allemaal heel graag met een schone lei willen 

beginnen na het uiteindelijk neerdalen van de kruitdampen 

van de wereldwijde corona-epidemie begin 2022. 

Maar dat was slechts een korte vreugde. 

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen en die 

vreselijke oorlog woedt nog steeds voort, we kunnen er 

dagelijks over lezen en de - vaak afschuwelijke - beelden via 

allerlei media bekijken.  

Mooi om te zien dat er ook in Wageningen allerlei initiatieven 

zijn ontstaan om in verschillende vorm hulp te bieden aan de 

vluchtelingen uit Oekraïne die hun heil hier hebben gezocht. 

De gevolgen van die oorlog treft ook de burgers van ons land 

en dus ook de Wageningse burger, maar niet minder ook de 

Wageningse ondernemer. En voor die Wageningse 

ondernemers staan we hier vanavond. 

Denk aan de ontploffende energieprijzen en de gierende 

inflatie: je energienota van je winkelpand zien verdubbelen 

(geen uitzondering), de huur van je pand met soms 14% 

omhoog, de salarissen van je personeel flink omhoog 



(hoezeer ze dat overigens ook – letterlijk en figuurlijk – 

verdienen). 

Vervolgens moet je deze kostenverhogingen maar kunnen 

doorberekenen in je eigen tarieven/verkoopprijzen. Ga er 

maar aan staan. Uitdaging genoeg dus, die je als ondernemer 

zelf zult moeten fiksen! Maar daarvoor zijn we ondernemers 

en creatief, dus ook dat overwinnen we weer!  

Wat dan wel erg fijn is, is dat de overheid – in dit casu de 

gemeente Wageningen – de randvoorwaarden niet nodeloos 

ingewikkeld maakt. 

Een goed en mooi voorbeeld daarvan is dat in de coronatijd 

het terrassenbeleid door de gemeente uiterst positief werd 

bijgesteld: de levendigheid van de binnenstad heeft daar baat 

bij. Houd dat vast!  De Markt, waar wij ons nu bevinden, is 

het levende hart van ons centrum. Als overheid ben je ook in 

het leven geroepen besluiten te nemen met een rechte rug. 

Dus wat ons betreft wordt er wel naar omwonenden van de 

terrassen geluisterd en waar mogelijk met hun wensen 

rekening gehouden, maar uiteindelijk dient dit verruimde 

terrassenbeleid de standaard te worden en te blijven. 

Een ander voor WOC/SOW positief gevolg van de 

coronapandemie is een goed contact en samenwerking met 

de wethouder economische zaken, Maud Hulshof.  

Ook bij het eerste politieke café die het WOC samen met 

SOW afgelopen oktober organiseerde was er een goede en 

levende dialoog met haar en met Eric Jan Bijleveld, een van 

de andere wethouders. Dit geeft vertrouwen dat economie 



niet een ondergeschoven kindje is bij dit college. Maar we zijn 

er nog niet. Er liggen toch een paar vraagstukken die we 

moeten (blijven) benoemen.  

Bijvoorbeeld  – daar gaan we weer – het punt van de 

bereikbaarheid: de Churchillweg is op dit moment afgesloten 

en dat heeft directe gevolgen voor de centrumondernemers. 

Maar straks gaat mogelijk heel Wageningen op de schop als 

het/de ABR gerealiseerd gaat worden. Dat levert onzekerheid 

op: hoe denkt de gemeente dat te gaan oplossen? Hoe blijft 

het centrum bereikbaar? Veel van onze leden verdienen daar 

hun boterham en maken zich hier behoorlijk zorgen over. 

Hier moet echte een goede oplossing voor komen. 

In datzelfde kader: de westelijke ontsluiting die de campus 

met haar 8.000 (!!) werknemers en 13.000 (!!) studenten 

goed met het centrum zou moeten verbinden is nog steeds 

niet gerealiseerd.  Het verzet er tegen lijkt toch een groot 

“Nimby-gehalte” te hebben en dat moet wat ons betreft echt 

afgelopen zijn. Ik zou zeggen: gemeente, maak er nu toch 

echt werk van en realiseer hem nog dit jaar! 

Het personeelsvraagstuk – of beter: het langzamerhand 

schreeuwende gebrek daaraan - vraagt om creatieve 

oplossingen. Ondernemers moeten zorgen dat ze 

aantrekkelijk zijn en blijven voor werknemers, maar het WOC 

ziet ook een rol voor de lokale overheid, bijvoorbeeld samen 

met de verschillende scholen in de stad. Ons paradepaardje 

Hotel de Wereld geeft al een goed voorbeeld met de –
tijdelijke - hotelovername door leerlingen van het Pantarijn, 

maar er is meer nodig. Laten we met ondernemers, overheid 



en opleidingen op afzienbare termijn rond de tafel zitten! 

Wat mij betreft nemen WOC/SOW daarvoor het initiatief.  

Er is veel aandacht voor vrijwilligerswerk voor de asielzoekers 

in onze stad, maar laten we ook  kijken of die gewoon bij 

onze bedrijven aan het werk kunnen. Kan mooi in het door 

mij voorgestelde gesprek meegenomen worden. 

Een zorgpunt van het WOC is ook dat er bij het invullen van 

de woningbouwopdracht klakkeloos naar de haven en het 

business en sciencepark (BSPW) wordt gewezen als mogelijke 

woningbouwlocaties: gemeente, let op!! 

Dit zijn belangrijke economische drivers van de stad. Koester 

die en zoek de oplossingen elders: de mensen voor wie de 

woningen gebouwd gaan worden moeten immers ook ergens 

werken en de aanzuigende kracht als gevolg van Wageningen 

Campus kan niet alleen op diezelfde campus worden 

gerealiseerd. Ook andere, aanpalende, bedrijventerreinen 

(zoals BSPW) zijn daarvoor broodnodig. 

De haven is bovendien een heel belangrijke en duurzame 

transporthub voor de hele foodvalley regio. Dit alles nog los 

van de problemen waar onze leden die actief zijn in de 

bouwsector voor staan: de zogenaamde “bouwvrijstelling” 
stikstof is begin november 2022 door de (afdeling 

bestuursrechtspraak van de) Raad van State van tafel 

geveegd, hetgeen de toch al zo moeizame bouwproductie 

nog verder in de problemen heeft gebracht. 

Terzijde: die te bouwen woningen op de Dreijen hadden er 

natuurlijk al lang moeten staan!!  



Met SOW is de samenwerking het afgelopen jaar gegroeid en 

dat is goed. We vonden elkaar in de reactie op een wat 

ondoordachte aanpak van de citybranding en op dat vlak 

werken we nog steeds samen.  

Wat het WOC betreft gaat het bij de marketing van de stad 

om doen/uitvoeren, het verbinden en coördineren van 

bestaande activiteiten en evenementen. 

Op dit moment is het een onontwarbare kluwen van los-vast-

initiatieven, waardoor je werkelijk door de bekende bomen 

het al even bekende bos niet meer kunt zien. We voelen niets 

voor een nieuw opgetuigde zware marketingorganisatie. Er 

wordt al genoeg gecoördineerd in de stad: misschien goed 

om die coördinatoren eens samen te laten werken en tot een 

consistent geheel te komen. Zo!! 

Als bestuur kunnen we, denk ik, al met al terugzien op een 

goed jaar, waarin ieder bestuurslid zijn steentje bijdroeg. We 

vormen in mijn ogen een goed en - niet onbelangrijk - gezellig 

team. 

Zonder de waardevolle ondersteuning van Ria, Kees en Jet 

zijn we overigens ook als bestuur nergens. Grote dank 

namens het hele bestuur voor jullie inzet! 

Ook Albert Getkate mag niet onvermeld blijven als onze 

bijzonder vertegenwoordiger op het dossier bereikbaarheid. 

Hij vervult deze rol - al tijden overigens - met verve! 

Tot slot mochten we Peter Booman verwelkomen, als onze 

extern vertegenwoordiger economie. In die rol kan hij van 

grote waarde zijn voor onze mooie vereniging. Peter heeft 



brede bestuurlijke ervaring, weet hoe de hazen in 

Wageningen lopen, wat de wensen van ook de grote 

werkgevers in Wageningen zijn en hoe hij dat bij “de politiek” 
moet aankaarten/insteken etc. Een aanwinst, zo leek het ons! 

Ook in het komende jaar willen we weer in de brede zin van 

het woord jullie belangen behartigen. Die van klein, midden 

en groot. 

 

 

  

 

 


