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SAMENVATTING

VOORWOORD

Perspectief 21 heeft twee prioriteiten voor de komende vier jaar, zorg en duurzaamheid.
Wij staan voor fatsoenlijke zorg voor iedereen die deze nodig heeft. Het gaat om de ouderenzorg, 
de zorg voor mensen met een beperking, de jeugdzorg en de zorg voor mensen die buiten het 
werkproces zijn komen te staan. P21 ondersteunt mensen die slachtoffer zijn geworden van de 
economische problemen. Belangrijk wordt hoe om te gaan met de overheveling van zorgtaken 
van de landelijke overheid naar de gemeente en de bijbehorende zéér krappe budgetten.  
P21 maakt zich de komende vier jaar dan ook sterk voor het garanderen van fatsoenlijke zorg. 
P21 wil op het gebied van duurzaamheid flinke stappen vooruit zetten. Het is van groot belang 
om te blijven werken aan een klimaatneutrale samenleving en een verantwoorde omgang 
met onze natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen. De gemeente kan zelf investeren in 
duurzaamheid en vervult daarmee een voorbeeldfunctie. De gemeente kan particulieren en 
bedrijven stimuleren te investeren in duurzaamheid en te streven naar een duurzame economie.
De financiële ruimte staat zwaar onder druk. Dat betekent dat er moeilijke keuzes gemaakt 
moeten worden. 
P21 zal de komende vier jaar de prioriteit leggen bij het oppakken van de zorgtaken die op 
de gemeente afkomen en bij de vervolgstappen die gezet moeten worden op het gebied van 
duurzaamheid.

P21 is in de gemeente Bunnik de politieke stroming links van het centrum. Ons motto is ‘sociaal 
en groen’.  In het bestuur van onze gemeente streven wij naar het realiseren en in stand houden 
van leefbare dorpen waarin de zorg goed is geregeld, waarin sociale samenhang is en aandacht 
is voor groen, natuur en milieu.
Vanzelfsprekend streven wij naar bestuurlijke continuïteit, maar als er voorstellen komen die 
in strijd zijn met onze visie op de samenleving gaan onze groene en sociale principes voor. 
Ook onze visie op markt en economie is afgeleid van ons motto ‘sociaal en groen’. Markt 
en economie staan ten dienste van een evenwichtige samenleving in een schone en groene 
omgeving waarin iedereen een zinvolle bezigheid heeft en zich onderdeel van de gemeenschap 
voelt.
P21 is tevreden over het gevoerde beleid van de afgelopen vier jaar en over de twee P21 
wethouders die dat mede vorm hebben gegeven. Speerpunten uit het vorige programma zijn 
uitgevoerd of staan op het punt te worden gerealiseerd. De resultaten van de afgelopen vier 
jaar zijn na te lezen op onze website (www.p21.nl).
Op 19 maart 2014 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van Bunnik. Voor u ligt het 
programma waarmee P21 wil laten weten waar we voor staan en wat de leden, het bestuur en 
de fractie de komende vier jaar willen bereiken. Dat doen wij graag met de inwoners van onze 
gemeente waarbij wij ons uitgangspunt ‘sociaal en groen’ als leidraad gebruiken.
Graag nodigen wij u uit om in de volgende hoofdstukken in meer detail te lezen welke 
programmapunten P21 heeft.
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1 MAATSCHAPPELIJKE ZORG  4
  Werk en inkomen, jeugdzorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg, geestelijke 

gezondheidszorg

2 EEN DUURZAME EN GROENE GEMEENTE 6
 Duurzaamheid, groen, landschap, milieu

3 SOCIALE SAMENHANG 8
 Sport, onderwijs, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekschool, brede scholen, integratie

4 DRIE LEEFBARE KERNEN EN EEN GEZONDE ECONOMIE 10
 Dorpenplannen, woningbouw, economie

5 GOED OPENBAAR VERVOER EN EEN ‘SCHOON’ WEGENNET 12
 Wegen, openbaar vervoer, fietspaden

6 EEN SCHONE EN VEILIGE GEMEENTE 14
 Sociale veiligheid, verkeershandhaving

7 GLASHELDERE POLITIEK SAMEN MET DE INWONERS 16
 Communicatie, burgerparticipatie, rol van B&W en fractie

8 ZELFSTANDIGE GEMEENTE EN GEZONDE FINANCIËN 18
 Zelfstandigheid, samenwerkingsagenda, financiën

 AFKORTINGEN, DEFINITIES EN COLOFON 20

INHOUD



MAATSCHAPPELIJKE 
ZORG

P21 vindt het belangrijk om op te komen voor de sociaal en economisch 
zwakkeren in onze gemeente. Daarnaast wil P21 de zorg voor en het 
welzijn van de inwoners van de gemeente Bunnik verbeteren.  
P21 wil werken aan een solidaire samenleving met maximale 
ontplooiingskansen voor alle inwoners; jong, oud, man, vrouw, 
autochtoon of allochtoon, met of zonder beperking. Door samen vorm 
te geven aan de diverse voorzieningen hoeft niemand noodgedwongen 
aan de kant te staan. Zo heeft iedereen in onze gemeente kans op een 
volwaardige plek in de maatschappij. 

1

UITGANGSPUNT
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1. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Er 
wordt kwaliteit geleverd met een eerlijke vergoeding 
voor de werkers in de thuiszorg. Binnen de WMO gaat 
veel veranderen. De wet gaat over de terreinen sport, 
vrijwilligerswerk, gehandicaptenbeleid, mantelzorg en 
welzijn en zorg voor jeugd en ouderen. 

2. Decentralisaties jeugdzorg, gehandicaptenzorg en 
ouderenzorg. Door de landelijke overheid worden deze 
taken per 1-1-2015 overgeheveld naar de gemeenten. 
Dit betekent een forse extra verantwoordelijkheid voor 
de gemeente in haar rol als regisseur. Bunnik werkt 
hierin samen met de vier andere Regionale Dienst 
Werk en Inkomen-gemeenten (RDWI-gemeenten). 

3. De Rijksoverheid kort op de budgetten die beschikbaar 
worden gesteld voor de decentralisatie van de zorg en 
voor uitvoering van de Participatiewet.

4. De bestuurlijke schotten tussen werkeloze jongeren, 
jonggehandicapten, oudere gehandicapten en ouderen 
worden verwijderd. Voortaan wordt iedereen die 
kan werken, ook in deeltijd, behandeld volgens de 
Participatiewet. De uitvoering ligt bij de gemeente. 
Bunnik werkt op dit gebied samen met de andere 
RDWI-gemeenten.

5. Diverse vrijwilligersorganisaties zijn actief bij 
ondersteuning van zorgbehoevende mensen en bij het 
organiseren van mantelzorg.

 1 WERK & INKOMEN   P21 zet in op het verlenen van 
ondersteuning aan mensen die hun werk en inkomen 
zijn kwijtgeraakt, via bijstand en het minimafonds 
en een gedegen armoede- en schuldhulpbeleid. P21 
ondersteunt het creëren van arbeidsplaatsen voor 
mensen met een arbeidsbeperking. De Voedselbank in 
de gemeente dient te worden ondersteund en moet in 
aanmerking komen voor subsidie. De gemeente moet 
via de Regionale Dienst Werk en Inkomen proberen 
mensen te begeleiden naar nieuwe werkzaamheden. 
Het actieplan tegen jeugdwerkloosheid moet zo snel 
mogelijk worden uitgevoerd.

 2 OUDERENZORG   Ouderen hebben recht op zorg 
dichtbij, in iedere kern. P21 zet dan ook in op zorg op 
maat, bij de mensen thuis. Zo kunnen mensen zo lang 
mogelijk in hun eigen omgeving blijven. Hiertoe zijn 
thuiszorg, mantelzorg en de inzet van vrijwilligers van 
groot belang. 

 3 THUISZORG   In het licht van de landelijke 
bezuinigingen op de thuiszorg en de nadruk op zorg 
dichtbij wil P21 het huidige peil van de thuiszorg 
zoveel mogelijk overeind houden, net als het aantal 
arbeidsplaatsen in de thuiszorg. 

 4 JEUGDZORG   P21 wil dat onze gemeente zorgt voor een 
prettige, veilige, gezonde en leerzame leefomgeving 
voor kinderen en jongeren. De gemeente moet via het 
Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteuning bieden 
in de zorg van en voor kinderen, jongeren en hun 
ouders. Het Centrum moet beter zichtbaar worden in 
de gemeente. 

 5 GEHANDICAPTENZORG   P21 vindt het belangrijk dat 
mensen met een beperking kunnen meedoen in de 
maatschappij. 

 6 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG   P21 wil dat er 
concrete oplossingen worden gevonden voor de 
maatschappelijke opvang van mensen met psychische 
en sociale problemen en specifiek voor de aanpak van 
huiselijk geweld en verslavingszorg.

 7 ONDERSTEUNING   Vanaf 2015 moeten mensen 
met een lichamelijke, verstandelijke of psychische 
beperking voor begeleiding, ondersteuning en 
persoonlijke verzorging naar tevredenheid terecht 
kunnen bij het WMO-loket. Dit geldt ook voor de 
Jeugdzorg. De gemeente licht de mensen hierover 
in. De dienstverlening wordt zoveel mogelijk gericht 
op mensen die dat het hardst nodig hebben. De 
ondersteuningsvraag blijft centraal staan. Dit 
betekent ondersteuning op maat, met betrokkenheid 
uit de eigen sociale omgeving. Samenwerking tussen 
de verschillende gemeenten uit de omgeving, met 
aandacht voor onze lokale situatie, is cruciaal voor 
een goede uitvoering. Daarbij is het advies van de 
WMO-raad als onafhankelijke partij essentieel. Het 
steunpunt mantelzorg kan worden gekoppeld aan het 
WMO-loket.

CONSTATERINGEN

PROGRAMMAPUNTEN
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EEN DUURZAME EN  
GROENE GEMEENTE

Duurzaamheid is de basis van ons gemeentelijk beleid. De gemeente 
heeft een voorbeeldfunctie naar burgers en bedrijven. Op diverse 
beleidsterreinen (o.a. woningbouw, verkeer en vervoer) heeft de 
gemeente de kans om duurzaamheidsmaatregelen te nemen.  
P21 wil investeren in een duurzamer Bunnik.
Bunnik heeft een prachtig groen, open buitengebied met een eigen 
karakter. Deze unieke omgeving moet worden behouden en gekoesterd. 
Agrariërs zullen daar medeverantwoordelijk voor zijn.

2

UITGANGSPUNT
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1. Het Milieubeleidsplan 2008-2012 is geëvalueerd. Een 
aantal doelen is gehaald maar een aantal ook niet. Het 
blijkt in deze tijd van bezuinigingen dat milieudoelen 
op de achtergrond raken.

2. Nieuwe voorzieningen in Bunnik en Werkhoven zijn 
duurzaam gebouwd.

3. Woningbouw voldoet aan de laatste normen voor 
energiezuinig bouwen, maar meer ook niet.

4. Luchtvervuiling en geluidsoverlast vormen in Bunnik 
een hardnekkig probleem. 

5. Het afkoppelen van regenwater is niet gerealiseerd. 
6. Apart inzamelen van plastic is ingevoerd en blijkt 

succesvol.
7. Er is meer geld beschikbaar voor handhaving van 

milieuregelgeving; overtredingen worden aangepakt.
8. Het groene landschap staat minder onder druk omdat 

dorpsuitbreidingen niet meer actueel zijn door de 
woningbouwcrisis.

9. De gemeente Bunnik is Fairtrade-gemeente en 
Millennium-gemeente.

 1 DUURZAAMHEID   De gemeente koopt voor 100% 
duurzaam in, in dialoog met leveranciers en 
dienstverleners. In overleg met bedrijven wordt 
gewerkt aan het vergroenen van de Bunnikse 
economie. Duurzaam ondernemen zorgt immers voor 
meer zekerheid en concurrentiekracht in de toekomst. 
De gemeente stimuleert en adviseert ondernemers 
om duurzaam te ondernemen. Koplopers in 
duurzaamheid worden in het zonnetje gezet door 
bijvoorbeeld een ondernemersprijs uit te reiken op de 
jaarlijkse milieudag van de gemeente. De financiën 
van de gemeente worden zoveel mogelijk onder 
duurzaamheidvoorwaarden ondergebracht. Bunnik 
blijft zich inzetten voor meer eerlijke handel en een 
beter milieu.

 2 KLIMAATNEUTRAAL   We streven naar een 
klimaatneutrale bedrijfsvoering voor de gemeente in 
2015. Bij de beleidskeuzes worden actief kansen benut 
die bijdragen aan energiebesparing en opwekking van 
duurzame energie; in 2040 willen we als gemeente 
klimaatneutraal zijn.

 3  KLIMAATVERANDERING   Bij het inrichten van de 
openbare ruimte wordt rekening gehouden met de 
gevolgen van extreem weer. 

4  OPENBAAR GROEN   Het realiseren en onderhouden 
van voldoende openbaar groen draagt bij aan het 
verminderen van hitteoverlast en wateroverlast en 
zorgt voor een aantrekkelijke woonomgeving. Waar 
mogelijk en wenselijk kan hierbij een beroep worden 
gedaan op burgers.

5  MILIEU   Bedrijven worden voortdurend geprikkeld 
om te werken aan energiebesparing, waterbesparing, 
afvalpreventie en het reduceren van de milieu-impact 
van personen-en goederenvervoer.

 6 ENERGIE   De gemeente faciliteert waar mogelijk 
de decentrale opwek van duurzame energie door 
energie-coöperaties en Verenigingen van Eigenaren; 
bijvoorbeeld via gebruik van daken van gemeentelijke 
gebouwen voor zonnepanelen.

 7 LUCHTKWALITEIT EN GELUID   P21 wil de luchtkwaliteit 
in Bunnik verbeteren en geluidshinder verder 
aanpakken. Onze ambities gaan verder dan de huidige 
wettelijke normen. Gezondheid van burgers staat 
voorop. Bij de geplande infrastructurele wijzigingen 
(Rijsbruggerwegtracé, verbreding A27) zal actief 
worden gelet op deze aspecten.  Elektrisch vervoer 
wordt gestimuleerd, onder meer door bij te dragen 
aan meer openbare oplaadpunten.

8  WATER   Waar mogelijk worden projecten gerealiseerd 
gericht op het afkoppelen van regenwater en het 
langer vasthouden van regenwater, bijvoorbeeld 
door groene daken en het verminderen van onnodige 
bestrating. 

9  AFVAL   Burgers en bedrijven zijn in Bunnik heel 
actief met afvalscheiding. We kunnen nog meer 
resultaten behalen door meer aandacht te geven 
aan het voorkomen van afval en het bevorderen 
van hergebruik. De aanwezigheid van twee 
kringloopwinkels, jaarlijkse rommelmarkten en 
verschillende burgerinitiatieven dragen hier zeker aan 
bij.

 10 LANDSCHAP EN BUITENGEBIED   We steunen geen 
ontwikkelingen die het landschap in ernstige mate 
aantasten zoals het ontwikkelen van een wijk aan 
de andere zijde van de N229. P21 wil met boeren en 
agrariërs samenwerken voor een goed natuurbeheer 
en een verdere ontsluiting van het buitengebied 
voor fietsers en wandelaars. Ondernemers in het 
buitengebied worden gesteund bij initiatieven die 
leiden tot de opwekking van duurzame energie.

11 RECREATIE   De gemeente stimuleert en adviseert 
lokale ondernemers specifiek op het gebied van 
horeca en recreatie.

CONSTATERINGEN

PROGRAMMAPUNTEN
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3

SOCIALE 
SAMENHANG 

De sociale samenhang is in onze gemeente – anders dan in veel 
andere gemeenten - groot. Door vrijwilligers worden veel initiatieven 
ontplooid op het gebied van sport, cultuur, jeugdwerk, mantelzorg en 
het onderwijs. Wij vinden het een groot goed dat mensen zich onderdeel 
voelen van de dorpsgemeenschap(pen) en willen deze samenhang waar 
nodig steunen en stimuleren.

UITGANGSPUNT
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1. Het basisonderwijs in het dorp Bunnik en Werkhoven 
vindt nu, net als in Odijk, plaats vanuit een brede 
school waardoor inwoners elkaar meer ontmoeten. Dit 
geeft flexibiliteit in de onderwijshuisvesting.

2. Met het tekenen van een beheersovereenkomst van 
gebruikers in de Multi Functionele Accommodatie 
(MFA) Bunnik is de toekomst van de muziekschool 
en van vele andere maatschappelijke (vrijwilligers-) 
organisaties zeker gesteld.

3. De bibliobus in Odijk en Werkhoven kon niet worden 
gehandhaafd door een sterk veranderende rol van de 
bibliotheekfunctie. De mogelijkheden om via internet 
boeken en cd’s te reserveren bij de bibliotheek (af 
te halen in Zeist of Bunnik) worden veel gebruikt. 
In Werkhoven hebben de inwoners met behulp van 

vrijwilligers de boekenkast opgericht en ruimte 
gevonden in de MFA Werkhoven (Het Kwartier). 

4. De verzelfstandiging van de sportsector is een feit. De 
gemeente stelt een budget ter beschikking. Sporthuis 
en Sportplatform hebben daarbij een zelfstandige 
en belangrijke rol gekregen. Het Sporthuis beheert 
de sportvoorzieningen en het Sportplatform is 
belangenbehartiger voor de sport. Het achterstallig 
onderhoud bij de sportvoorzieningen is weggewerkt.

5. De integratie van nieuwe Nederlanders wordt, samen 
met Vluchtelingenwerk, voortvarend opgepakt

6. Seniorenactiviteiten vervullen een steeds grotere rol 
in onze samenleving.

7. De subsidies aan alle vrijwilligersactiviteiten worden 
herijkt. Mogelijk moet hierop worden bezuinigd.

 1 ALGEMEEN  Door het Rijksbeleid van terugtredende 
overheid en het decentraliseren van taken naar 
gemeenten met minder geld wordt er meer van 
vrijwilligers verwacht. Sociale samenhang en 
‘het op de been houden’ van vrijwilligers is daarin 
een belangrijke taak. De gemeente stimuleert 
en ondersteunt in de komende periode nieuwe 
initiatieven. De gemeente kan organisaties 
ondersteunen door accommodaties onder de 
kostprijs ter beschikking te stellen, door subsidies, 
kennisuitwisseling en minder regelgeving, . 

 2 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG   De integratie van 
school met kinderopvang, sport en cultuur wordt 
versterkt. Een eventuele buurtsportcoach kan hier 
een rol in krijgen. De gemeente bevordert dat, waar 
mogelijk, ruimten in de MFA’s ook gebruikt kunnen 
worden door maatschappelijke organisaties.

 3 CULTUUR   P21 wil dat het cultuurplatform een 
initiërende rol krijgt. Zij krijgt daarvoor ook de 
middelen. Verscheidenheid wordt bepleit en 
doelsubsidies kunnen beschikbaar worden gesteld 
voor experimenten. Cultuuractiviteiten worden niet 
alleen voor bepaalde doelgroepen georganiseerd 
maar er zijn ook breed toegankelijke activiteiten.

 4  VRIJWILLIGERS   P21 wil maatschappelijke 
organisaties ondersteunen. Uitwisseling van kennis 
en kunde maar ook het bemiddelen van vrijwilligers 
uit de gemeente en het bedrijfsleven horen daarbij. 
P21 wil stimuleren dat er samenwerking komt tussen 
vrijwilligersorganisaties en bedrijfsleven. De stichting 
Krachtig Kromme Rijn lijkt hiervoor de aangewezen 
partner. Voorwaarde is dat deze een duidelijke binding 
onderhoudt met verenigingen. P21 wil dat organisaties 
ruimten van elkaar kunnen gebruiken. Voor de 
gemeenschap als geheel is dat voordeliger. 

 5 BIBLIOTHEEK   De bibliotheek verandert van 
functie. P21 vindt een bibliotheekvestiging in de 
gemeente belangrijk. We stimuleren dat ook in 
Odijk ‘vergelijkbaar met Werkhoven’ een leestafel 
en uitruil van boeken mogelijk wordt gemaakt. De 
bibliotheekorganisatie wordt gevraagd om samen met 
de burgers een toekomstvisie op te stellen.

 6 SPORT   In samenwerking met het Sporthuis 
wordt beleid opgesteld ten aanzien van het beheer 
en onderhoud van sportaccommodaties. Als 
belangenbehartiger van de sportverenigingen geeft 
het Sportplatform zijn visie op beleidsvoorstellen. 
Er wordt aandacht besteed aan sport en BSO, 
gezondheidszorg, ouderen. De buurtsportcoach 
wordt voor deze terreinen ingezet. P21 wil dat alle 
sportaccommodaties klimaatneutraal worden. Zij 
vraagt verenigingen daarin mee te doen. 

 7 JEUGDWERK  De gemeente ondersteunt activiteiten 
voor de jeugd die hen meer bij de samenleving 
betrekken. Als jongeren in de kern Bunnik met een 
initiatief komen om een locatie te realiseren om 
elkaar te ontmoeten, zal P21 hen ondersteunen. P21 
wil dat de gemeente meer bekendheid geeft aan het 
minimafonds zodat meer kinderen uit gezinnen met 
een minimuminkomen de kans krijgen te sporten, 
muziek te maken, toneel te spelen, te schilderen, te 
dansen of te schrijven.

 8 INTEGRATIE   Nieuwe Nederlanders en hun kinderen 
dienen waar nodig zo goed mogelijk geholpen te 
worden. Samen met Vluchtelingenwerk wordt een 
actieprogramma opgesteld. Mensen met een handicap 
of uitkering worden benaderd door maatschappelijke 
organisaties om mee te doen als vrijwilliger. Dit wordt 
mede een criterium voor subsidies.

 9 SUBSIDIES    Het subsidiebeleid wordt gebaseerd op 
het halen van meetbare maatschappelijke doelen. 

CONSTATERINGEN

PROGRAMMAPUNTEN
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DRIE LEEFBARE KERNEN 
EN EEN GEZONDE 
ECONOMIE

Diversiteit is essentieel voor de leefbaarheid van de samenleving. Er 
moeten woningen beschikbaar zijn voor mensen van verschillende 
leeftijden en met verschillende inkomens. Dit is goed voor het 
verenigingsleven en voor de middenstand. De dorpen dienen zo vorm te 
worden gegeven dat het wonen en werken er goed is en dat iemand er zijn 
hele leven kan blijven wonen. Tevens is het van belang dat er voldoende 
economische activiteit is waaraan mensen deel kunnen nemen.

4

UITGANGSPUNT

10    Verkiezingsprogramma 2014-2018    PERSPECTIEF 21



1. Zowel jongeren en ouderen zoeken een plek om in de 
gemeente te blijven wonen. Daarvoor is nu te weinig 
aanbod, zowel voor koop als voor huur. Er is een 
sterke behoefte aan huurwoningen en de wachtlijsten 
zijn onverminderd lang. Het aantal huurwoningen 
bedraagt slechts 17% van de totale woningvoorraad 
terwijl landelijk een percentage van 25% wordt 
aangehouden om ook voor de lagere inkomens 
betaalbaar wonen mogelijk te maken.

2. In het Structuurplan is vastgelegd dat Odijk en 
Werkhoven worden uitgebreid. De crisis op de 
woningmarkt en de besluitvorming bij de Provincie 
hebben dit voornemen sterk gewijzigd. Werkhoven-
west wordt niet toegestaan door de Provincie en 
Odijk-west (1000 woningenplan) kan niet worden 
gerealiseerd omdat de N229 niet wordt omgelegd. 

3. Het uitplaatsen van bedrijven uit de kernen is 
moeizaam geworden door de afnemende waarde 
van grond waardoor verhuizen en saneren moeilijk 
haalbaar is te maken.

4. Door de centrale ligging in Nederland blijken kleine 
woningbouwprojecten (huur en koop) in Bunnik, Odijk 
en Werkhoven nog wel haalbaar als niet teveel voor 
de grond wordt gevraagd. In de drie dorpen zijn en 
worden projecten gerealiseerd (in Bunnik woningen bij 
de MFA, in Odijk woningen op Rijneiland, Kodakterrein, 
voormalig scholeneiland en voormalig dorpshuis 
terrein en in Werkhoven woningen op Delteyk terrein 
en Werkhof terrein.

5. Economie. De gemeente Bunnik is vanwege zijn cen-
trale ligging en goede bereikbaarheid een aantrekke-
lijke vestigingsplaats voor bedrijven en voor winkels 
met een regionale functie en producten met een hoog 
kwaliteitsniveau. De mogelijkheden voor toerisme in 
onze gemeente worden nog maar beperkt benut.

6. Gemeenten mogen sinds de wijziging van de 
Winkeltijdenwet zelf de winkeltijden op zondag 
bepalen. 

7. Er zijn diverse burgerinitiatieven op het gebied van 
groen en milieu.

 1 WONINGBOUW ALGEMEEN   Bij nieuwbouwprojecten 
moet de focus liggen op herontwikkeling binnen de 
kernen. Binnen de drie kernen zijn mogelijkheden 
voor inbreiding door benutting van vrijvallende 
bedrijfsterreinen en sloop van woningen en 
maatschappelijke gebouwen. Woningbouw dient 
voldoende ruim van opzet te zijn zodat de dorpen 
aantrekkelijk worden door voldoende groene ruimte. 
Voldoende groen en speelterreinen zijn essentieel 
voor de ontwikkeling van kinderen en jeugd. 
Bestaande groene ruimten in de dorpen worden 
behouden. P21 ondersteunt initiatieven van bewoners- 
en wijkverenigingen voor de concrete invulling van 
speel- en groengebieden.

 2 SOCIALE HUURWONINGEN   P21 houdt vast aan 30% 
sociale woningbouw voor alle projecten en geeft pri-
oriteit aan het bouwen voor jongeren en ouderen. De 
gemeente dient erop toe te zien dat woningbouwcor-
poraties huurwoningen niet te koop aanbieden. 

 3 KOOPWONINGEN   Binnen de geplande bouwlocaties 
in Bunnik, Odijk en Werkhoven wordt extra aandacht 
gegeven  aan het realiseren van koopwoningen voor 
starters en voor ouderen die kleiner willen wonen. 
Dit zo mogelijk ten koste van het hogere prijssegment 
waarin al een ruim aanbod is.

 4  DORPSUITBREIDINGEN   P21 is geen voorstander van 
het uitbreiden van de dorpen ten koste van het open 
groene landschap en derhalve ook geen voorstander 
van een uitbreiding van Odijk ten westen van de N229. 
Een wijk aan de andere kant van de N229 is ook 
vanwege deze gevaarlijke weg onwenselijk.

 5  CENTRUM BUNNIK   P21 wil dat het winkelcentrum 
het ‘kloppend hart’ van Bunnik wordt. De bebouwing 
van het Anne Frank terrein en het Churchillhal 
terrein moet aansluiten op de omgeving en een 
dorps karakter hebben. Om de verkeersoverlast 
in het centrum te verkleinen zullen nieuwe 
parkeerplaatsen op het Churchillhal terrein gepaard 
gaan met het opheffen van minstens een gelijk aantal 
parkeerplaatsen op het Van Hardenbroekplein.

 6  MARKT IN BUNNIK    Het frequent organiseren van 
een streekmarkt stimuleert de lokale economie 
en bedrijvigheid. Juist in deze periode is dit erg 
belangrijk. Een sterkere integratie en zichtbaarheid 
van de weekmarkt in het centrum kan worden 
gerealiseerd door deze te verplaatsen naar Het 
Slot en/of de Kennedylaan of het aanbrengen van 
bewegwijzering en het maken van reclame.

 7  BRINK WERKHOVEN   P21 vindt dat de initiatieven om 
de Brink op te knappen vanuit de gemeente moeten 
worden ondersteund.

 8  ECONOMIE    Het faciliteren van de recreatieve 
ontsluiting van het buitengebied biedt kansen voor 
de lokale horeca en andere recreatieve activiteiten. 
De gemeente stimuleert en faciliteert duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 9  BEDRIJVENTERREINEN    P21 wil geen nieuwe be-
drijfslocaties toestaan. Het bedrijventerrein, zoals op-
genomen in het structuurplan, mag er niet komen nu 
duidelijk is dat de N229 niet wordt omgelegd. De be-
staande situatie rond ‘Kassing/Brothers’ moet worden 
vastgelegd en verdere uitbreiding is niet wenselijk.
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5

GOED OPENBAAR VERVOER 
EN EEN ‘SCHOON’ 
WEGENNET

De inwoners van de gemeente Bunnik zijn gebaat bij een goede 
aansluiting op de verkeerssystemen. Dit mag echter niet ten koste 
gaan van milieu en natuur. Versnippering van het groene landschap 
door nieuwe doorsnijdingen met wegen moet worden voorkomen. Het 
bestaande wegennet moet beter worden benut. Daarnaast hebben 
de bewoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven recht op een schone 
leefomgeving en moet met name de kern van Bunnik niet de rekening 
gepresenteerd krijgen van het regionaal en rijks vervoersbeleid.

UITGANGSPUNT
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1. De Provincie heeft besloten om de aansluiting 
van Houten op de A12 te realiseren ondanks grote 
weerstand vanuit de gemeente Bunnik.

2. P21 heeft zich in de gemeenteraad uitgesproken tegen 
de verbreding van de A27 bij Amelisweerd.

3. In het buitengebied is de situatie op de Achterdijk en 
Burgweg voor fietsers en voetgangers gevaarlijk. Er 
wordt gewerkt aan een duidelijke en comfortabele 
fietsverbinding Houten-Bunnik-Uithof.

4. Bij Werkhoven is langs het Oostromsdijkje een 
vrijliggend fietspad gerealiseerd.

5. De spoorwegovergang bij het station Bunnik wordt 
vervangen door een tunnel. Daardoor rijdt verkeer 
Utrecht - A12 / Wijk bij Duurstede straks niet meer 
door de kern van Bunnik. 

6. De grote stroom doorgaand verkeer op de Provinciale 
weg – Stationsweg door de kern Bunnik heen zorgt 

voor verkeerslawaai, luchtvervuiling, onveiligheid en 
een doorsnijding van het dorp.

7. In Bunnik is het verkeer op de Sportlaan, de 
Julianalaan en de Schoudermantel beter gereguleerd 
waardoor het verkeer veelal buiten de bebouwing in 
de file staat. De Schoudermantel is eenrichtingverkeer 
geworden waardoor de overlast is afgenomen. De 
Julianalaan is veiliger ingericht.

8. Op de noordelijke ring van Odijk rijdt steeds meer 
doorgaand verkeer. Het verkeer op de Zeisterweg / 
Odijkerweg loopt beter door vanwege de realisatie van 
een bredere tunnel onder de A12.

9. Parkeren in de winkelcentra levert overlast en 
onveilige situaties op.

10.  Bunnik staat landelijk in de top 5 als het gaat om het 
aantal deelauto’s per inwoner.

 1 MOBILITEITSBELEID    Het nieuwe mobiliteitsbeleid 
wordt ingericht volgens de stappen ‘verminder, 
verander, vergroen’. Door slim beleid, goed OV, 
flexibele mobiliteitsopties en het stimuleren van auto’s 
en vrachtwagens op groengas en elektriciteit kunnen 
we de overlast van verkeer verminderen en maken we 
de dorpskernen aantrekkelijk en leefbaar. Bedrijven 
kunnen kosten besparen door meer aandacht te geven 
aan efficiënte logistiek en zuinigere vrachtwagens. 
Fietsen wordt gestimuleerd door het aanmoedigen 
van bedrijven om fietsplannen te ontwikkelen zodat 
steeds meer werknemers voor hun woon-werkverkeer 
overstappen van auto of OV naar de (elektrische) fiets.

 2 WINKELCENTRA BUNNIK, ODIJK   De overlast van 
fout geparkeerde auto’s in het winkelcentrum moet 
worden aangepakt door intensievere handhaving. 
Het parkeren bij de winkelcentra moet veiliger 
worden en worden ontmoedigd zodat het centrum 
voor iedereen een prettige plek is. De kwaliteit van 
fietsparkeervoorzieningen bij winkels en publieke 
voorzieningen moet worden verbeterd. 

 3 BUITENGEBIED   De verkeersveiligheid in het 
buitengebied moet verbeterd worden door de auto te 
weren en meer ruimte voor de fietser te realiseren, 
bijvoorbeeld door vrijliggende fietspaden langs de 
Burgweg en de Achterdijk.

 4 FIETSROUTES   P21 steunt het voornemen van de 
regio om duidelijke en comfortabele fietsroutes 
te realiseren. De doorgaande fietsroutes moeten 
aantrekkelijk en veilig zijn, ook voor ouderen.

 5 DEELAUTO’S   De groei van deelauto’s in de gemeente 
kan worden ondersteund door gerichte voorlichting 
van de gemeente aan inwoners en bedrijven. 

 6 MINDER AUTO’S IN DE BEBOUWDE KOM   Met een 
bewustwordingscampagne wordt tweede auto 
gebruik teruggedrongen en het gebruik van de 
fiets gestimuleerd. Waar mogelijk wordt hiermee 
openbare ruimte vrijgespeeld voor extra groen of 
speelvoorzieningen. 

 7 OPENBAAR VERVOER   De streekbussen worden steeds 
schoner en zuiniger. Bij de volgende aanbesteding zal 
Bunnik het streven naar ‘nul-emissie-bussen’ actief 
bepleiten bij de concessieverlener Bestuur Regio 
Utrecht (BRU). Vrijwilligersactiviteiten op het gebied 
van collectief vervoer worden door de gemeente 
gesteund. Er wordt gepeild of er belangstelling is voor 
een lokaal buurtbusproject om de verbinding Odijk-
Houten-Werkhoven te verbeteren.

 8 PROVINCIALE WEG BUNNIK-UTRECHT   Het streven 
is om op de provinciale weg Bunnik- Utrecht 
maximaal 60 km/uur toe te staan. De realisatie van 
de spoortunnel naar een verlengde baan van Fectio 
is dé kans om samen met de Provincie veel van dit 
verkeer om de kern heen te leiden; middels een 
verkeerswerende inrichting van de Stationsweg – 
Provinciale weg. Verkeer met de bestemming Bunnik 
zal hier nauwelijks hinder van ervaren.
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EEN SCHONE EN  
VEILIGE GEMEENTE

Zorgdragen voor een veilige omgeving is een kerntaak van de overheid; 
zonder dat kan de samenleving niet functioneren. Verkeer, lucht- en 
bodemvervuiling, verkeerde gebouwconstructies en chemische stoffen 
vormen elk een veiligheidsrisico voor het milieu en onze leefomgeving. 
De factor veiligheid dient derhalve een voortdurende prioriteit te krijgen 
binnen de gemeente. 

6

UITGANGSPUNT
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1. De brandweer is opgegaan in de Veiligheidsregio 
Utrecht (VRU).

2. De veiligheidsbudgetten zijn onder controle en stijgen 
niet meer.

3. Burenruzies en huiselijk geweld worden met succes 
behandeld door de burgemeester met inzet van 
buurtbemiddeling.

4. Handhaving inzake milieudelicten en 
bouwverordeningen is uitgebreid en leidt tot resultaat.

5. Er wordt goed samengewerkt met de regiopolitie. 
6. In de gemeente is een Buitengewoon 

Opsporingsambtenaar (BOA) actief maar deze is 
weinig zichtbaar.

 1  VEILIGHEID   P21 wil de kosten voor veiligheid niet 
laten toenemen.

 2 BURENRUZIES EN HUISELIJK GEWELD   De gemeente 
moet in een vroeg stadium problemen onderkennen 
en waar nodig bijsturen.

 3  HANDHAVING   Voor handhaving van milieu- en 
bouwregelgeving worden voldoende mensen ingezet 
zodat overtredingen effectief kunnen worden 
aangepakt.

 4 VERKEERSVEILIGHEID   De maximumsnelheid 
moet actief worden gehandhaafd, zowel binnen de 
bebouwde kom als in het buitengebied. Specifieke 
knelpunten zoals de oversteek bij Vechten, de kruising 
bij Kassing/Brothers, de kruising Leemkolkweg/N229 
en de kruising bij het Gemeentehuis moeten in overleg 
met de provincie worden verbeterd.

 5 BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR   De rol 
van de BOA moet worden geëvalueerd. De BOA dient 
zichtbaarder te zijn bij het voorkomen van gevaarlijke 
verkeerssituaties en bij foutief parkeren met 
gebruikmaking van boetes.
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7

GLASHELDERE POLITIEK, 
SAMEN MET DE INWONERS

De afstand tussen inwoners en gemeentelijk bestuur dient volgens P21 
zo klein mogelijk te zijn. Dit kan in een kleine gemeente. Politici zorgen 
voor een goede communicatie en zijn aanspreekbaar en bereid en in 
staat keuzes uit te leggen. Burgemeester en wethouders (B&W) zijn 
primair verantwoordelijk voor het maken van de beleidsvoorstellen in 
overleg met inwoners (burgerparticipatie) en de uitvoering ervan. De 
inwoners kiezen een gemeenteraad. De gemeenteraad neemt besluiten 
over de beleidsvoorstellen, oefent controle uit op de uitvoering ervan 
uit en houdt voeling met wat onder de inwoners leeft. Algemeen belang 
prevaleert vaak boven individueel belang.

UITGANGSPUNT
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1. Er wordt beter dan voorheen ingespeeld op initiatieven 
van groepen inwoners. Toch hebben groepen die met 
een plan komen vaak het gevoel dat er geen schot in 
zit en dat er niet serieus naar hen wordt geluisterd.

2. Burgerparticipatie en de toegankelijke en 
geïnteresseerde wijze waarop B&W met de inwoners 
omgaat, levert positieve reacties op.

3. Inwoners van Bunnik zijn kritisch en willen in 
dialoog met het gemeentebestuur werken aan lokale 
problematiek en initiatieven.

4. De kennis en kunde van inwoners wordt beter benut 
door het meer toepassen van burgerparticipatie.

5. De wijze waarop burgers met elkaar en met overheden 
omgaan verandert. Sociale netwerken en het digitale 
loket vervullen een steeds grotere rol bij de relatie 
tussen de gemeente en haar inwoners.

 1 BURGERPARTICIPATIE   Burgers worden vanaf het 
begin betrokken bij problemen en ontwikkelingen die 
zich in de gemeente voordoen. Met de inbreng van 
inwoners zal open worden omgegaan. Het college van 
B&W zorgt voor inhoudelijke terugkoppeling naar de 
inwoners.

 2 VRIJWILLIGERS   P21 staat positief tegenover het 
stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven 
waarbij vrijwilligers maatschappelijke doelen 
oppakken. Dit kan een meerwaarde voor alle partijen 
opleveren. Vrijwilligers moeten dan wel ruimte 
krijgen om zelf vorm te geven aan hun inzet. De 
gemeente blijft verantwoordelijk voor de realisatie van 
maatschappelijke doelen.

 3 UITBESTEDING   P21 vindt dat bij uitbesteding 
van maatschappelijke doelen aan professionele 
organisaties (met betaalde krachten) een goede 
sturing en controle nodig blijft. 

 4 CONTACT MET DE INWONERS   P21 als partij zoekt 
dialoog, de fractie draagt dit in handelen uit. 
Collegeleden en ambtenaren hebben regelmatig 
contact met maatschappelijke organisaties en spelen 
snel in op initiatieven van groepen burgers.

 5 ROL VAN DE FRACTIE   Raadsleden zijn zichtbaar, 
toegankelijk en aanspreekbaar. De fractie stelt zich 
open voor problemen die inwoners ervaren in hun 
contact met de gemeente en zal burgemeester en 
wethouders (B&W) daar indien nodig op aanspreken.  

 6 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   De fractie van 
P21 voelt zich, indien coalitiepartij - met haar 
coalitiegenoten - verantwoordelijk voor een college 
van B&W met goede bestuurlijke en verbindende 
kwaliteiten.

 7  DIENSTVERLENING    Het gemeentelijk apparaat moet 
zich dienstbaar opstellen voor inwoners.
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8

ZELFSTANDIGE GEMEENTE 
EN GEZONDE FINANCIËN

Bunnik als zelfstandige gemeente, is een garantie voor het continueren 
van de relatief kleine afstand tussen burger en bestuur. Samenwerken 
met andere gemeenten is nodig om de kwetsbaarheid van onze 
gemeente te verkleinen en de kwaliteit van dienstverlening te 
verbeteren. Het huishoudboekje van de gemeente moet op orde zijn 
hetgeen betekent dat de structurele uitgaven en inkomsten met elkaar 
in evenwicht moeten zijn.

UITGANGSPUNT
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1. Het bestuurskrachtonderzoek laat zien dat Bunnik 
opgewassen is tegen haar taken. De omvang van de 
gemeente Bunnik is echter zodanig dat alleen door 
samenwerking met andere gemeenten kan worden 
voldaan aan de eisen voor moderne bedrijfsvoering 
(zoals efficiënte en effectieve dienstverlening). Het 
maakt Bunnik minder kwetsbaar.

2. Bunnik is in oppervlakte een grote gemeente met 
relatief veel kosten voor de infrastructuur. De 
gemiddelde waarde van koopwoningen zit boven het 
landelijk gemiddelde. Daardoor krijgt Bunnik relatief 

weinig geld van het Rijk, uit het Gemeentefonds. Het 
andere deel van de inkomsten wordt opgebracht door 
de inwoners van de gemeente Bunnik. De woonlasten 
in Bunnik behoren tot de hoogste tien van Nederland.

3. De grondexploitatie is van een winstgevende activiteit 
in een verliesgevende activiteit omgeslagen.

4. De gemeente krijgt taken overgedragen maar het 
bijbehorende budget wordt verlaagd. Er staat een 
enorme druk op de gemeentelijke begroting en er zal 
nog een keer een bezuinigingsronde nodig zijn.

 1 ZELFSTANDIGHEID   P21 ziet zelfstandigheid als 
een groot goed. Bunnik kan zo zijn eigen beleid 
formuleren. De omvang van onze gemeente waarborgt 
dat de afstand tussen bestuur en burger klein blijft.

 2  SAMENWERKING BIJ DE UITVOERING   P21 streeft 
naar een gestroomlijnde samenwerking met andere 
gemeenten in de regio onder andere op het gebied van 
dienstverlening, ruimtelijke ordening en verkeer en 
vervoer. 

 3  RELATIES MET REGIO, PROVINCIE EN RIJK   Het is 
van belang dat de gemeente haar eigen beleid 
formuleert en uitdraagt, met name bij de uitvoering 
van beleid in de samenwerkingsverbanden en bij 
gemeentegrensoverschrijdende projecten. Aan 
verzoeken uit de regio kan worden voldaan als alle 
partijen daar baat bij hebben.

 4  INKOMSTEN   Deze bestaan enerzijds uit de 
opbrengsten uit de onroerend zaak belasting (OZB) en 
anderzijds uit de uitkering uit het gemeentefonds. P21 
is bijzonder terughoudend t.a.v. verhoging van de OZB 
en zet zich in voor een redelijke, zo hoog mogelijke 
bijdrage uit het gemeentefonds. 

 5  UITGAVEN   De uitgaven moeten in evenwicht zijn met 
de inkomsten. Er is niets sociaals en groens aan een 
begroting met tekorten.

 6  FINANCIËLE RESERVE   Een toereikende reserve is 
noodzakelijk. De reserve kan deels worden ingezet om 
verlies te nemen op grondexploitaties zodat projecten 
in de dorpen weer haalbaar worden. De inzet van de 
reserve moet ook mogelijk zijn om een eventueel 
tekort op de begroting bij de invoering van de 
decentralisaties op het sociaal domein op te vangen. 

 7  BEZUINIGING EN NIEUWE TAKEN   P21 vindt dat 
bezuinigingen allereerst moeten worden gezocht in 
de “harde”sector (wegen, gebouwen), de omvang van 
de gemeentelijke organisatie en in de begrotingen 
van de samenwerkingsverbanden (VRU, BRU, 
RDWI, Recreatieschap, Milieudienst, Regionale ICT 
Dienst (RID) etc.), daarna zal gekeken worden naar 
de bijdrage van de gemeente aan sport, cultuur, 
verenigingsleven etc. P21 wil in deze raadsperiode 
niet inleveren op de kwaliteit van zorg, onderwijs en 
groenonderhoud.

 8 FINANCIËLE VERANTWOORDING   Vanwege de 
overdracht van taken van rijksoverheid naar 
gemeentelijke overheid en de aanzienlijke overdracht 
van financiën die daarmee gepaard gaat, zal de fractie 
de (boven)gemeentelijke rekenkamer adviseren de 
uitgaven te controleren op juistheid en doelmatigheid.
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AFKORTINGEN

DEFINITIES

COLOFON

WMO Wet Maatschappelijk Ondersteuning

VRU Veiligheidsregio Utrecht (verplichte samenwerking van gemeenten in de Prov. Utrecht)

BRU Bestuur Regio Utrecht (samenwerking van stad Utrecht met 8 omliggende gemeenten)

RDWI  Regionale Dienst Werk en Inkomen (samenwerking van De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, 

Wijk bij Duurstede en Bunnik)

RID  Regionale ICT Dienst (samenwerking van Baarn, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug,  

Wijk bij Duurstede, Bunnik en de RDWI)

MFA Multi Functionele Accommodatie (huisvesting voor school, bibliotheek, kinderopvang)

P21 Perspectief 21

OV Openbaar vervoer

Gemeenteraad  Volksvertegenwoordiging, gekozen door de inwoners van Bunnik, stelt kaders 

en controleert de uitvoering door het college van B&W.

B&W Burgemeester en Wethouders.

Gemeentebestuur  Gemeenteraad en B&W.

Gemeenteapparaat  Ambtelijke organisatie.

Recreatieschap   Samenwerkingsverband tussen gemeenten en provincies dat voorzieningen 

voor open lucht recreatie buiten de bebouwde kom beheert, exploiteert en 

ontwikkelt.

Milieudienst  Voert de milieutaken van de gemeente uit. 

Gemeentefonds   Een fonds op de rijksbegroting dat wordt gevuld uit de belastingen. Gemeenten 

krijgen ieder jaar geld uit dit fonds om een deel van hun uitgaven te betalen. 

P21, opgericht op 28-11-1997 is een lokale politieke partij bestaande uit leden van GroenLinks, 
Partij van de Arbeid en ongebondenen.

Contact: www.p21.nl/contact

Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie & illusie




