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Betreft: Vertaling Kieskompas naar het Engels  

 

 

Geachte leden van de Raad, 

 

Wageningen heeft een zeer hoog percentage internationale inwoners. In het academisch jaar 

2015/2016 telde de WUR 2,364 internationale studenten waarvan 1,259 stemgerechtigd zijn en 

ongeveer 1000 internationale promovendi. Daarnaast wonen en werken er een groot aantal expats in 

Wageningen. Wij willen graag als vertegenwoordigers van de belangen van vele internationalen 

gebruik maken van de mogelijkheid om de wens uit te spreken dat u het Kieskompas ook in het Engels 

beschikbaar stelt. Wij geloven dat hierdoor de betrokkenheid van de internationale inwoners in de 

lokale politiek vergoot kan worden wat zo bijdraagt aan de inclusieve samenleving.  Als het kieskompas 

niet in het Engels beschikbaar gesteld wordt, wordt een groot deel van deze mensen dus niet bereikt 

zonder goede reden. 

 

De volgende argumenten ondersteunen het belang dat het Kieskompas ook in het Engels wordt 

uitgebracht: 

1. Eén van de grootste obstakels voor de niet-Nederlandse bevolking in Wageningen is toch wel 

de taal. Dit komt duidelijk naar voren bij de internationale vergaderingen die wij regelmatig 

organiseren. Doordat zij geen Nederlands spreken weten zij niet wat er in Wageningen speelt 

en ervaren daardoor een drempel. Het verkleinen van deze drempel zorgt ervoor dat zij zich 

meer verbonden voelen met de stad en zich meer als een inwoner van Wageningen voelen. 

Ook de belofte A8 zal nog beter worden nageleefd. “Heldere communicatie naar de stad is 

belangrijk”. Helder communiceren betekent in dit geval ook communiceren in een begrijpelijk 

taal.  

2. U bent betrouwbaar in uw beloftes in uw bestuursakkoord over uw relatie met de stad. 

Bijvoorbeeld bij A2. “Bij elk project wordt nagedacht over en beschreven hoe het proces van 

participatie wordt ingegaan, waarbij onder meer duidelijk wordt gemaakt wie bij 

beleidsvoorbereiding de doelgroep is, wat er van die doelgroep wordt verwacht en wat de 

doelgroep van het college kan verwachten”. De internationale gemeenschap word momenteel 

niet betrokken bij projecten en ideeën die wel invloed heeft in hun omgeving. Internationale 

inwoners hebben net zo goed stemrecht om een weloverwogen keuze te maken. Reële invloed 
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moet verdeeld zijn over alle stemgerechtigde inwoners om bij te dragen aan een inclusieve 

samenleving. Zolang het Kieskompas niet in het Engels beschikbaar wordt gesteld is er geen 

reële ruimte voor de internationalen in Wageningen om te participeren aan de verkiezingen.  

3. Door het Kieskompas in het Engels beschikbaar te stellen, word het ook voor andere politieke 

partijen een stuk gemakkelijker om de internationale kiezer te bereiken. Dit voorkomt 

polarisatie en extremistische partijen die delen van de bevolking buiten willen sluiten. Er zijn 

zeer weinig politieke partijen die hun verkiezingsprogramma in het Engels beschikbaar stellen. 

Dit is jammer, maar daarom is het juist belangrijk dat de gemeente informatie over deze partij 

wel in het Engels beschikbaar stelt waar realistisch. Het beheersen van de Nederlandse taal is 

geen voorwaarde voor het stemrecht, daarom mag dat wat ons betreft ook niet in de praktijk 

zo lijken.  

 

Tot slot willen wij duidelijk maken dat wij allemaal geen geschoolde rechten studenten en/of 

afgestudeerden zijn, maar enkel goed bedoelende mensen die de mening van hun niet 

Nederlandssprekende vrienden, collega’s en buren net zo waarderen als die van onze wel 

Nederlandssprekende groep.  

 

Wegens tijds pragmatische redenen komt dit schrijven u tegemoet vanuit Connect Wageningen. Het 

had echter net zo goed vanuit ieder van de ondertekenaars kunnen komen. U kunt deze brief opvatten 

als onze gezamenlijke wens.  

 

Ik vertrouw erop dat u onze zienswijze serieus in overweging neemt. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Rani Temmink 

Woordvoerder Internationalisatie en Integratie - Connect Wageningen 
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