Jaarverslag 2019 S ch ng Wageningen Goed op Weg (WGoW)
1. Doel en structuur
- Bestuur: S ch ng WGoW is opgericht bij notariële akte van 28 maart 2018. Het bestuur wordt
gevormd door Peter Spi eler (voorzi er), Arja Vellema (secretaris) en Marien Ravestein
(penningmeester).
- Doel: De S ch ng hee als doel: Het doen realiseren van beleid, maatregelen en voorzieningen
op het gebied van duurzame mobiliteit en lee aarheid in Wageningen en omgeving.
- Raad van Advies: Een Raad van Advies, bestaande uit vertegenwoordigers van een aantal
bewonersorganisa es en maatschappelijke groeperingen met een vergelijkbare doelstelling,
fungeert als adviesorgaan voor het bestuur.
- Werkgroepen: Onder de S ch ng ressorteert een aantal werkgroepen die met een speciﬁeke
taak belast zijn. Omdat niet alle werkgroepen permanent werden ingezet, is in 2018 besloten om
alle betrokkenen op te nemen in een ﬂexibele schil die regelma g door het bestuur wordt
geïnformeerd en op de leden waarvan in voorkomende gevallen een beroep kan worden gedaan.
Werkgroepen met een permanente taak zoals Strategie, Communica e en Financiën zijn blijven
bestaan.
- Adviseurs: De S ch ng beschikt voor juridische en verkeerskundige aspecten over diverse
adviseurs nl. mr. Jan Veltman, advocaat, en Wim van der Hoeven, verkeerskundige.
2. Vergadercyclus
Het bestuur hee in 2019 10 maal vergaderd met de Raad van Advies (22 januari, 26 februari,
26 maart, 6 mei, 28 mei, 25 juni, 27 augustus, 24 september, 29 oktober en 17 december). Van alle
vergaderingen - behalve die van 29 oktober - zijn verslagen gemaakt.
Het bestuur overlegt in beginsel wekelijks over lopende zaken, onderhoudt externe en interne
contacten en bereidt de vergaderingen met de Raad van Advies voor.
3. Ac viteiten
De ac viteiten van S ch ng waren in 2019, evenals in 2018, met name gericht op de plannen van de
provincie Gelderland om de ontslui ng van Wageningen te verbeteren d.m.v. de aanleg van een
“Campusroute”. In dat kader zijn o.a. de volgende ac viteiten verricht:
- 3 januari 2019: Interview bestuursleden met dagblad Trouw. Het interview is onderdeel van een
serie ar kelen met onderwerpen uit alle provincies in het kader van de Provinciale Staten
verkiezingen van 20 maart 2019. Gepubliceerd op 18 februari 2019.
- 23 februari 2019: schri elijke reac e aan GS op de voortgangsno e over het project Beter
Bereikbaar Wageningen.
- 8 maart 2019: verzoek aan de projectleiding Beter Bereikbaar Wageningen om een extra
ontwerpatelier (n.a.v. het besluit om een variant “Opwaardering bestaande route” in de MER
mee te nemen).
- 18 maart 2019: Deelname aan een statafelgesprek van de gemeente Wageningen.
- 20 juli 2019: verzoek aan B&W Wageningen om te reageren op nieuwe plannen voor
ontwikkeling van De Born Oost.
- 14 september 2019: voorstel aan GS Gelderland en B&W Wageningen tot het nemen van noregretmaatregelen op de Mansholtlaan en de Nijenoordallee.
- Deelname aan de Klankbordgroep Beter Bereikbaar Wageningen op 28 februari, 20 juni en
25 september 2019.
- Diverse voorgangsgesprekken met de verantwoordelijk wethouder Peter de Haan, gesprekken
met leden van de Gemeenteraad en met de projectleider mobiliteit van de gemeente.

-

Sinds oktober 2019 publiceert WGoW maandelijks een column met informa e over de laatste
stand van zaken.
In november 2019 is WGoW aanwezig geweest bij de ondertekening van het
Mobiliteitsconvenant.

4. Financieel overzicht 2019
Winst en verliesrekening WGoW
Het bestuur van WGoW kan op verzoek nadere informa e hierover verstrekken.

WGoW hee haar inkomsten verkregen uit dona es van diverse par culieren die de S ch ng en het
doel van de S ch ng een warm hart toedragen.
Het totale aantal donateurs bedraagt ongeveer 40 par culieren.
WGoW hee vooral geld nodig voor het bekos gen van juridisch advies en verkeerstechnisch advies.
Daarnaast is er geld nodig voor het organiseren van informa eavonden voor belangstellenden en het
in de lucht houden van de website. WGoW stree ernaar haar uitgavenpatroon zo laag mogelijk te
houden. Mocht er meer geld nodig zijn dan in kas, dan zullen er nieuwe geldwervingsac es opgezet
gaan worden.

De kascommissie, bestaande uit Joep Houterman en Jan van Bakel, hee op 3 september 2020 het
ﬁnancieel jaarverslag geaccordeerd.
Het jaarverslag is vastgesteld door het DB op 23 september 2020.
De Raad van Advies hee het jaarverslag in haar vergadering van 4 november 2020 besproken en
akkoord bevonden
Wageningen,
Peter Spi eler, voorzi er
Arja Vellema, secretaris
Marien Ravestein, penningmeester

