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III Aan enthousiasme geen gebrek bij Roeland Tameling. foto Herman Stöver

zonder samenwerkingspartners uít het be-
drijfsleven of maatschappelijke organisaties.
Ik moet continue mensen overtuigen van
het verhaal van Veenendaal. Als ik ze niet
van een project kan overtuigen, is er te wei-
nig draagvlak vom."

zou lukken. Een maand na de start van on-
ze organisatie ging Amsterdam echter een
Startupweekend organiseren. Toen had ik
de overkoepelende organisatie in haar nek-
vel moeten grijpen. Op zo'n kleine afstand
creëer je rechtstreekse concurrentie. Als dat
dan tegenvalt, is het een uitdaging die teleur-
stelling los te laten."

op mijn werk. Ik ben in mijn hoofd heel
veel met Veenendaalbezig, want ik heb het
leukste werk van Nederland. Maar ik kan
me voorstellen dat ik over een paar jaar in
een grotere stad ga werken. Liefst in team-
verband. Ik vind het erg tof andere mensen
te helpen zichzelf te ~ntplooie~."

Niet in Veenendaal?
"Het zou niet goed zijn dat ik tot mijn pen-
sioen citymarketeer van Veenendaal blijf
Dan verlies je. je frisse blik."

Er was weinig draagvlak voor het eerste Start-
upweekend. Dat zou dit weekend gehouden
worden, maar het is afgeblazen. Teleurstel-
ling? -
.Absoluut, We hadden goede hoop dat het

Wat wilt u nag bereiken?
.Jk wil ruimte houden voor mijn gezinsle-
ven. Als ik niet oppas, stort ik me helemaal
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Studenten.
vijfj,aar
langer aan
Haarweg

.WAGENINGEN - De 250 tijdelijke
studentenwoningen aan de Haar-
weg in Wageningen mogen lan-
ger blijven staan. Het college van
burgemeester en wethouders
heeft zieh bereid getoond de ter-
mijn van vijf jaar met nog eens
vijfjaar te verlengen. Dit betekent
dat de studenten nu tot 2019 in de-
ze woningen mogen blijven. Voor
175 kamers langs dezelfde weg
loopt de huidige termijn af in
2016. Voor 65 eenheden aan het
Plantsoen is dit 2017. Ook deze
complexen willen B en W vijf
jaar extra gunnen. Met-hun voor-
nemen haken burgemeester en
wethouders aan bij nieuwe regel-
geving uit Den Haag. Daardoor is .
het mogelijk om een ontheffing
voor tijdelijke bewoning met een
jaar te verlengen.
De verlenging van de tijdelijke
studentenhuisvesting is hard no-
dig omdat de studentenaantallen
in Wageningen nog .steeds een
stijgende lijn vertonen. Uit prog-
noses van Wageningen Universi-
teit blíjkt dat de kennisinstelling
in 2017 ruim 10.000 studenten
zou teIlen. Nu zijn dat er onge-
veer zevenduizend. am al die stu-
denten te huisvesten is meer
woonruimte nodig. Daarom zoe-
'ken universiteit, gemeente en stu-
dentenhuisvester Idealis gezamen-
lijk naar plaatsen, zoals leegstaan-
de kantoorpanden, om studenten-
huisvesting te realiseren, Het gaat
hierbij zowel om tijdelijke als per-
manente huisvesting.
Voor de korte termijn wil Idealis
wachten met de sloop en nieuw-
bouw aan de Walstraat. Dit zou
namelijk tijdelijk leiden tot grote-
. re tekorten op de Wageningse ka-
mermarkt. Een aantal nieuw-
bouwprojecten gaat naar verwach-
ting over niet al te lange tijd van
start. Het gaat om de bouw van
148 kamers op de hoek van de
Dolderstraat en de Nobelweg (op
de plaats van de voormalige No-
belmavo) en om 150 karners in de
Lawickse Hof, op de hoek van
Rooseveltweg en Lawickse Allee
(het vroegere Van der Kolk
noord). Nog deze zomer komen
er 150 tijdelijke kamers in het
oude bestuurscentrum van Wage-
ningen UR aan de Costerweg.

Jongerenvereniging Unitas denkt
aan terugkeer naar oude pand .

'Europa': klacht over Ede is binnen
EDE - De Europese Commissie
heeft de - anonieme - klacht te-
gen de aanbesteding van het pro-
ject Levendig Centrum in Ede bin-
nen. Dat blijkt uit een brief die
vrijdag is geplaatst ?p de website

Edeleaks van raadslid Eric Leltz,
Ede is in zee gegaan met bureau
Walas Concepts, maar heeft ande-
re partijen geen kans gegeven.
Het is nog onduidelijk of de
klacht ook behandeld wordt.

,WAGENINGEN - De Wageningse
jongerenverenigìng Unitas over-
weegt de mogelijkheid terug te ke-
ren naar haar oude onderkomen
op de Wageningse Berg. Dat zegt
Yvonne de Hilster, voorzitter van
de Stichting Eugeia Fonds, be-
staande uit oud-leden en eigenaar
van de villa Eugeia op de hoek
van de Generaal Foulkesweg en
de Hesselink van Suchtelenweg.
In de zomer van 2009 verliet Uni-
tas het verenigingsgebouw.
Reden voor de mogelijke terug-
keer naar de Berg is volgens De
Hilster dat de gemeente Wagenin-
gen weigert mee te werken aan
een plan om 36 zorgwoningen te,

bouwen op de voormalige locatie
van Unitas. .Eerst waren de reac-
ties positief, maar nu is dat ineens
veranderd. De gemeente zier
ouderen liever wonen aan een
drukke weg (Lawickse Allee, red.)
dan aan een lommerrijke laan. Bo-
vendien is er in Wageningen een
toenemende vraag naar zorgwo-
ningen. Dan zijn 24 woningen in
het gebouw van Bodemkunde na-
tuurlijk ook maar een druppel op
een gloeiende plaat. Maar los daar-
van, dit zet een dikke streep door
ons plan het pand te verkopen",
zegt De Hilster. "En aangezien we
met de opbrengst van de verkoop
het nieuwe onderkomen van Uni-
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tas aan de Indùstrieweg wilden
. betalen, kan dat nu ookniet door-
gaan." De Hilster voegr eraan toe
dat de gemeente ook bij het be-
trekken van dat nieuwe pand (dat
nu nog wordt· gehuurd) steken
heeft laten vallen. "Zo is er nog
steeds geen geldige omgevingsver-
gunning verstrekt."
Unitas verIiet de Berg in 2009 om-
dat er geen geld meer was. "De
vereniging is toen op zoek gegaan
naar een goedkoper en kleiner
pand, Dar leek op de Industrie-
weg gevonden. Een terugkeer
naar de Berg lijkt qua bestem-
mingsplan geen problemen op te
leveren. Dat is nog hetzelfde."


