Dull January?

Column bestuur S ch ng Wageningen Goed op Weg, januari 2020
Januari staat bekend als een wat troosteloze maand, de maand die al jd langer lijkt te duren dan alle andere
maanden. Zo’n maand die een duwtje nodig hee . Dat lijkt ook een beetje te gelden voor het proces waarin we
nu zi en rondom het project Bereikbaar Wageningen. Schijn bedriegt echter want 2020 wordt een cruciaal jaar!
S lte voor de storm dus, waarbij we natuurlijk hopen op veel wind in de rug. Met die lange maand nét achter de
rug blikken we in deze eerste column van 2020 daarom vooruit op de agenda voor 2020.
Par cipizza
Overheden vinden par cipa e allemaal erg belangrijk, maar echt leuk maken ze het niet voor de burger en
makkelijk nog veel minder. Neem nu het verkeersmodel waarop de plannen voor een extra weg waren
gebaseerd. De keuze van een extra weg bleek op verkeerde prognoses gebaseerd. Dat alles werd echter na veel
inspraakreac es en moeizame gesprekken erkend en daardoor kon ook de bestaande route als variant
toegevoegd worden. Echter, onlangs bleek ook het bijgestelde model niet te kloppen. Tijdens de laatste
klankbordgroep werd duidelijk dat ook aan dit model verkeerde verkeerscijfers ten grondslag lagen, aldus een
second opinion aangevraagd door de provincie. De provincie komt binnenkort met een bijgesteld
verkeersrapport. Toegezegd is dat dit met de klankborgroep (waaronder WGoW) in maart zal worden besproken.
We zijn benieuwd naar de nieuwe verkeerscijfers, die van invloed zijn op de MER. ‘Be er safe than sorry’ dus
onze experts zullen zich er ook nu weer goed in verdiepen! Dat geldt ook voor de resultaten van de
milieueﬀectrapportage die in het tweede kwartaal van 2020 worden verwacht. Gedeputeerde Staten gaan ervan
uit dat ze na de zomer de voorkeursvariant kunnen vaststellen. Daarbij willen ze de adviezen van de verschillende
belangenorganisa es uit de Klankbordgroep betrekken. Daarna zal een ontwerpatelier input moeten geven tot
de keuze voor een eindontwerp en aansluitend, men verwacht najaar 2020, start de procedure van het
provinciale inpassingsplan.
Tijdens de verbouwing wordt gewoon doorgewerkt
Terwijl volop wordt gewerkt aan een deﬁni ef plan wordt óók gewerkt aan een heel pakket aan jdelijke
maatregelen. Daar hebben we in het kader van onze Draagvlakvariant al heel vaak voor gepleit en daar zijn we
dus blij mee. Gerealiseerd is al dat het verkeerslicht langer op groen staat voor verkeer dat vanaf de Campus
rich ng Ede rijdt waardoor het verkeer op de Mansholtlaan nu al beter doorstroomt. Verder wordt gewerkt aan:
 De vervanging van de rotonde Droevendaalsesteeg door een kruising met verkeerslichten en een vrije
rijstrook voor rechts afslaand verkeer. Daarnaast wordt een verbetering van de ﬁets- en voetpadenstructuur
en ligging van de bushaltes onderzocht.
 De mogelijkheid om verkeer uit de rich ng Ede bij de aanslui ng op de Mansholtlaan via de busbaan zonder
verkeerslicht rechtsaf te laten slaan naar de Nijenoord Allee.
 Een verbeterde oversteek vanaf de Kierkamperweg uit Bennekom en de versnelde aanleg van het vrij
liggend ﬁetspad aan de zuidzijde van de Kierkamperweg. Dit ﬁetspad zal bovendien circulair aangelegd
worden, een ambi e die we van harte ondersteunen!
 Verbetering van de ﬁetsoversteek Hoevestein zodat het ﬁetsverkeer beter doorstroomt (ini a ef WUR).
 De WUR onderzoekt of de aanleg van een westelijke ontslui ng van de Wageningen Campus (in de jdelijke
situa e) kan func oneren.
En dan nog even onder ons:
Onze eigen agenda wordt in hoge mate bepaald door de stappen die provincie en gemeente ze en omdat wij zo
kort mogelijk ‘op de bal’ willen spelen. Dat maakt het tegelijker jd las g om ver vooruit te plannen omdat de
planningen meer dan eens worden aangepast. Met de kennis van nu willen we echter in mei een bewonersavond
organiseren. Daarin willen we de laatste stand van zaken toelichten en nieuwe input ophalen. Nadere informa e
daarover volgt. En over informeren gesproken: we zoeken nog mensen om de werkgroep communica e te
versterken om ons te helpen met de website, brieven en social media. Stuur een (tot niets verplichtend) berichtje
naar bestuur@wageningengoedopweg.nl en we nemen graag contact op!

Via deze maandelijkse column houdt het bestuur van S ch ng Wageningen Goed op Weg (WGoW) u op de hoogte van de
laatste stand van zaken. Meer informa e over WGoW tre u aan op h ps://wageningengoedopweg.nl/

