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P21 PROGRAMMA IN 10 PUNTEN
P21 vindt dat iedereen toegang moet hebben tot goede zorg en dat cultuur- en 
sportvoorzieningen belangrijk zijn voor de verbinding tussen mensen. Daarom wil P21:

1  De sociale zorg, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of jeugdzorg, mag niet alleen aanbesteed 
worden op basis van de prijs. In de aanbesteding moeten ook scherpe eisen worden gesteld 
aan kwaliteit, goed werkgeverschap en ervaringen van cliënten.

2  De gemeente moet culturele voorzieningen stimuleren, evenals ontmoetingsplaatsen 
voor buurtbewoners, ouderen en nieuwkomers. De landgoederen, de twee musea en de 
Hollandse waterlinie vormen onmisbare onderdelen van het culturele landschap in Bunnik.

3  De gemeente houdt de sportvoorzieningen in de drie kernen op peil en steunt 
burgerinitiatieven, die het sportaanbod vergroten.

Bunnik moet woonruimte bieden aan verschillende groepen inwoners, daarom:

4  Houdt P21 vast aan minimaal 30% sociale woningbouw voor alle nieuwbouwprojecten, en 
streven we naar meer woonruimte voor senioren, starters en studenten.

Als P21 vinden we dat Bunnik in 2040 een klimaatneutrale gemeente moet zijn en dat we zo snel 
mogelijk het gebruik van aardgas moeten terugdringen. Daarom wil P21 bereiken:

5  De komende raadsperiode wordt 10% bespaard op de energievraag in Bunnik en ook 
wordt 10% van de energievraag binnen de gemeente duurzaam opgewekt. Er worden 800 
woningen zodanig verbeterd dat ze aanzienlijk minder energie verbruiken.

6  Alle nieuwbouwprojecten worden energieneutraal én zonder aansluiting op aardgas 
gerealiseerd.

Fietsers en voetgangers van alle leeftijden moeten veilig de weg op kunnen in Bunnik,  
daarom wil P21:

7  Bij herinrichting van winkelcentra (Odijk – Meent en Bunnik) worden deze aantrekkelijker 
gemaakt door meer ruimte en veiligheid voor fietsers en voetgangers te bieden.

8  Langs de Burgweg (N410) tussen Odijk en Houten wordt een vrijliggend fietspad 
gerealiseerd. Ook op andere locaties wordt de veiligheid voor fietsers en voetgangers van 
alle leeftijden vergroot.

Het groene buitengebied van Bunnik is een belangrijke kwaliteit die we niet onnodig mogen 
aantasten, daarom willen we als P21 dat:

9  Nieuwe woningen bij voorkeur binnen de kernen worden gebouwd. Het buitengebied blijft 
groen; nieuwe bebouwing zoals loodsen wordt geweerd.

10 Alleen nieuwe woningbouw in Odijk-West komt bij een omlegging van de provinciale weg 
(N229 ) om de wijk heen, zodat we een veilig dorp houden zonder drukke weg die het 
doorsnijdt.



INLEIDING
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Bunnik is een prachtige gemeente. We scoren hoog op de zogenaamde 
geluksindex voor gemeenten en ook op het gebied van kindvriendelijkheid doen 
we het goed. De sociale en veiligheidsproblemen in Bunnik zijn relatief beperkt. 
Er is veel werkgelegenheid, de kernen zijn goed bereikbaar en mensen wonen 
hier graag.

Toch liggen er uitdagingen. Voor mensen met een lager inkomen is er in Bunnik 
weinig woonruimte te vinden. Dat betekent dat jongeren, ouderen of mensen 
met een inkomensval na bijvoorbeeld scheiding of verlies van een baan vaak 
gedwongen zijn de gemeente te verlaten voor een passende woning. 

Ook op ‘groen’ beleid liggen er opgaven. De gemeente herbergt prachtige 
landgoederen en natuurlijk de Kromme Rijn. Het is een uitdaging om het groen 
te behouden onder de druk vanuit de regio voor meer woningbouw en de aanleg 
van wegen. 

Vanwege de doorgaande wegen in en rond Bunnik zoals de A12, A27 en de 
provinciale wegen is de luchtkwaliteit matig en is er veel geluidsoverlast. De 
gemeente moet er alles aan doen om die situatie te verbeteren. Daarnaast moet 
de uitstoot van broeikasgassen uit woningen omlaag. 

Met dit programma laat Perspectief 21 zien wat de concrete ambities voor 
de komende jaren voor de partij en de fractie in de raad zullen zijn, om de 
gemeente nog groener en socialer te maken.
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GOEDE ZORG EN 
ONDERSTEUNING

Zorg is een gemeentelijke taak en een prioriteit van P21. Goede zorg 

voor en ondersteuning van mensen in Bunnik is onontbeerlijk voor het 

welbevinden en voor een verbonden samenleving. Zorg is meer dan 

gezondheid en gaat vooral ook over het welbevinden en ondersteunen 

van wie dat nodig heeft. 
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PROGRAMMAPUNTEN
1. In alle kernen van de gemeente Bunnik moet inzet van jeugdzorg, thuiszorg, mantelzorg en inzet van 

vrijwilligers mogelijk zijn, zodat mensen die dat willen met de juiste zorg en ondersteuning zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen.  Vrijwilligers die mantelzorg verlenen moeten ondersteuning 
krijgen (respijtzorg). 

2. De sociale zorg (b.v. huishoudelijke hulp) mag niet alleen aanbesteed worden op basis van de prijs. In de 
aanbesteding moeten ook eisen gesteld worden aan kwaliteit, laagdrempeligheid, goed werkgeverschap 
en ervaringen van cliënten.

3. In de jeugdzorg mogen we kinderen bij hun 18e verjaardag niet in de steek laten. Zo nodig loopt de 
zorg door tot hun 23e verjaardag. Hierbij moet, op gebied van werkgelegenheid, effectief en efficiënt 
samengewerkt worden met Bunnikse organisaties en bedrijven (zoals het Verbond van Bunnik).

4. Stageplaatsen en leerwerkplekken bij bedrijven in de regio zijn essentieel voor groepen die moeilijk 
een plek vinden op de arbeidsmarkt en onontbeerlijk voor een succesvolle integratie van nieuwkomers. 
De gemeente heeft hierbij een activerende en stimulerende rol en stelt zich tot taak om jaarlijks 10 
werkplekken te vinden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, zoals vluchtelingen.

5. De gemeente moet een actief beleid voeren bij het verlenen van schuldhulp en kijkt dan ook naar 
haar eigen rol bij het innen van de gemeentelijke belastingen. Extra aandacht wordt besteed aan 
samenwerking met bijvoorbeeld energiebedrijven en verhuurders voor een vroege signalering van 
schuld-problemen.

6. Het is in het belang van inwoners en nieuwe Nederlanders dat deze zo snel mogelijk hun plek vinden in 
onze samenleving. Wij willen daarom blijvende steun voor organisaties die zich daarvoor inzetten zoals 
vluchtelingenwerk.

7. We willen prioriteit geven aan het verminderen van eenzaamheid. Eenzaamheid is een van de grootste 
stille problemen van deze tijd. Veel ouderen, alleenstaanden en mantelzorgers zijn eenzaam. Wij willen 
daarom:

a. Maatschappelijk actieve organisaties steunen en met hen in kaart brengen welke soorten 
eenzaamheid er bestaan en hoe ”eenzamen” het best bij de maatschappij kunnen worden 
betrokken. 

b. Samenwerking tussen betrokken organisaties en instellingen, waaronder ook kerken, thuiszorg en 
huisartsen, bevorderen onder coördinatie van maatschappelijk werk. 

c. Binnen de mogelijkheden van de gemeente willen wij drempels om mee te doen slechten, 
bijvoorbeeld door inzet van het participatiefonds of stimuleringspremies voor maatschappelijke 
organisaties. Eis daarbij is dat ook betrokkenen een eigen inzet plegen.

8. Ook willen we aandacht voor zorgvermijding: mensen die noodzakelijke medicijnen of therapieën niet 
(blijven) gebruiken. Hierbij wordt onder meer samengewerkt met de plaatselijke Caritaswerkgroepen.
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SPORT EN CULTUUR  
IN DE DRIE KERNEN  

Sport en cultuur zijn heel belangrijk voor de leefbaarheid 

van onze dorpen. We streven naar een gevarieerd aanbod 

dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen in alle drie 

kernen van onze gemeenten. 
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PROGRAMMAPUNTEN
1. De gemeente moet culturele voorzieningen stimuleren, evenals voorziening die de sociale cohesie 

bevorderen, door bijvoorbeeld huisvesting aan te bieden en het koesteren wat we hebben, zoals de 
muziekschool en de bibliotheek. 

2. De landgoederen Amelisweerd en Beverweerd, de Hollandse Waterlinie, het Waterliniemuseum en 
Museum Oud Amelisweerd zijn cultuurdragers van Bunnik. De gemeente moet een actieve rol spelen 
bij het ondersteunen en promoten van deze unieke monumenten en musea.

3. De gemeente houdt de sportvoorzieningen in de drie kernen op peil en steunt burgerinitiatieven, die het 
sportaanbod vergroten.

4. De gemeente zal sportcoaches die de sport stimuleren ondersteunen. Dit sportaanbod zal zich ook op 
ouderen richten.
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WONEN: BETAALBAAR EN 
BREDER AANBOD

Bunnik heeft een woningvoorraad die gedomineerd wordt door 

koopwoningen voor gezinnen. Dat maakt dat er voor andere groepen 

zoals ouderen, jongeren, studenten, mensen met een handicap of 

lager inkomen weinig aanbod in de drie kernen is. Ook voor inwoners 

die achteruitgaan in inkomen zijn er weinig passende woningen te 

vinden. P21 wil in Bunnik een meer diverse woningaanbod dat beter 

aansluit bij de behoefte in de regio.

10    Verkiezingsprogramma 2018-2022    PERSPECTIEF 21



PROGRAMMAPUNTEN
1. P21 geeft prioriteit aan het bouwen voor jongeren, ouderen en alleenstaanden. Dat geldt ook 

voor andere woonvormen, zoals groepswonen voor ouderen.

2. Er moet voldoende gevarieerd en aangepast woonaanbod zijn zodat mensen met een handicap, 
dementerenden en ouderen in Bunnik kunnen blijven wonen.

3. Voor specifieke woonvormen zoals ‘Thomashuizen’ voor gehandicapten, mogen agrarische 
gebouwen omgevormd worden tot wooneenheden. De gemeente geeft ruimte voor 
mantelzorgwoningen inclusief de verhuur van een deel van een woning voor mantelzorg; ook in 
de kernen.

4. P21 houdt vast aan minimaal 30% sociale woningbouw voor alle nieuwbouwprojecten, en streeft 
naar meer woonruimte voor starters en studenten zodat er geleidelijk een diverser aanbod 
komt.

5. Initiatieven tot verhuur van kamers of (delen van) woningen worden positief benaderd. Eventueel 
belemmerende regels worden versoepeld.

6. P21 wil dat er meer gebouwd wordt voor inwoners met een inkomen net boven de sociale 
huurgrens die niet in staat zijn een woning te kopen (huur rond € 950,-). Ook bouwinitiatieven 
voor  goedkope koopwoningen moeten worden gestimuleerd. Beide maatregelen zullen helpen 
om de doorstroming op  de woningmarkt op gang te krijgen.
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EEN SCHONE, 
KLIMAATNEUTRALE 
GEMEENTE 

Op milieugebied staat onze gemeente voor een grote uitdaging. P21 wil 

de uitstoot van broeikasgassen, fijnstof, andere vervuiling en de overlast 

door verkeerslawaai fors terugdringen. Om de doelen uit het Parijse 

klimaatakkoord te kunnen realiseren wil P21 als doel stellen dat Bunnik in 

2040 volledig klimaatneutraal is. Ook streven we ernaar om in de regio de 

benodigde eigen energie duurzaam op te wekken, gebruikmakend van de 

landelijke subsidieregelingen daartoe. Deze doelen vergen keuzes en inzet 

van iedereen. P21 wil dat bedrijven en burgers door de gemeente worden 

gestimuleerd en ondersteund bij het nemen van maatregelen die deze 

doelen dichterbij brengen. 
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PROGRAMMAPUNTEN 
1. P21 wil al in 2030 een CO2-reductie van 50% realiseren ten opzichte van het huidige niveau en de 

energiebehoefte van dat moment voor 50% duurzaam opwekken. 

2. De komende raadsperiode wordt 10% bespaard op de energievraag in Bunnik en ook wordt 10% van de 
energiebehoefte binnen de gemeente duurzaam opgewekt (dat is nu 2,5%). 

3. Dit gebeurt bij bedrijven en kantoorgebouwen door betere handhaving van de Wet Milieubeheer op het 
punt van energie en vervoer, en bij huishoudens door energiebesparende verbetering van 800 woningen. 
Verder mikken we op plaatsing van 40.000 nieuwe zonnepanelen, die kunnen2% van de benodigde 
energie opwekken, aangevuld met duurzame energie uit andere lokale bronnen (wind, biogas, duurzame 
warmte).

4. Alle nieuwbouwprojecten worden energieneutraal én zonder aansluiting op aardgas gerealiseerd.

5. De gebouwen en voertuigen van de gemeente moeten in 2022 volledig klimaatneutraal zijn.

6. Gasnetten in bestaande wijken worden niet vervangen. In samenspraak met bewoners worden locaties 
bepaald waar een pilot met gasloze woningen kansrijk is.

7. De gemeente gaat woningeigenaren een advies tegen een gereduceerd tarief aanbieden om de 
woning energiezuinig en duurzaam te maken. We streven daarbij naar minimaal 400 deelnemers. Ook 
informeren we via ‘het gemeentelijke energieloket’ inwoners over bestaande subsidies en leningen 
(bijvoorbeeld de “Energiebespaarlening”) vanuit de rijksoverheid en de provincie. 

8. Met de woningcorporaties worden afspraken gemaakt om alle bestaande huurwoningen goed te 
isoleren, zodat ze uiterlijk in 2025 allemaal een energielabel A hebben of energieneutraal (“Nul-op-de-
Meter”) zijn. Hierdoor besparen de Bunnikse huurders direct op hun energierekening. 

9. Voor de verduurzaming van de Bunnikse elektriciteitsvraag redden we het niet met besparing 
en zonnepanelen op daken. Opwekking van energie uit andere bronnen is dan  noodzakelijk. In 
samenspraak met bewoners en omliggende gemeenten wordt een geschikte locatie voor plaatsing van 
windturbines bepaald, buiten de woonkernen. Bij zo’n initiatief voor plaatsing is vereist  dat bewoners 
ook voordeel hebben. Dit kan bijvoorbeeld door met een deel van de opbrengst van de windturbines een 
fonds voor de omgeving in te stellen. Het is ook mogelijk omwonenden in de directe omgeving financieel 
te laten deelnemen in de opbrengsten.

10. Om bronnen voor duurzame warmte te ontwikkelen neemt de gemeente actief deel aan 
onderzoeksprojecten naar lokale geothermie, biogas, winning van warmte uit oppervlaktewater 
(Kromme Rijn) of uit afvalwater. 

11. Bunnik moet klaar zijn voor de gevolgen van extreem weer als gevolg van klimaatverandering. De riolen 
kunnen de steeds extremere regenbuien eigenlijk niet aan.  Bij nieuwe gebouwen moet het verplicht 
worden de buffercapaciteit voor regenwater te vergroten door toepassing van groene daken en de 
regenwaterafvoer zoveel mogelijk op eigen terrein te realiseren. Ook moet het verder betegelen van 
tuinen worden ontmoedigd en het verharden van pleinen worden vermeden.

12. De luchtkwaliteit wordt verbeterd, bijvoorbeeld door de rijsnelheid te verlagen naar overal 30 km 
maximum in de kernen en met maatregelen om het doorgaande verkeer uit de woonkernen te weren.

13. De rook van houtkachels en open haarden is schadelijk voor de gezondheid, met name voor kwetsbare 
groepen. Het Longfonds pleit daarom voor ”stookalarm” bij mist en windstil weer. P21 wil in de 
woonkernen van Bunnik een verbod invoeren op stoken van hout als er een stookalarm is afgegeven.

14. Geluidsoverlast bij nieuwe wegenplannen moet worden tegengaan door geluidswerende maatregelen. 
Bunnik zet in op een geluidswal langs de A12, op die plaatsen waar er ruimte voor is.
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VERKEER: SCHONER, 
STILLER EN VEILIGER 

Onze gemeente heeft veel doorgaande wegen. De bereikbaarheid 

per auto en openbaar vervoer is uitstekend. Het verkeerslawaai, de 

luchtvervuiling en de doorsnijding van de kernen door de drukke 

wegen zijn echter een uitdaging. P21 wil meer ruimte en vooral meer 

veiligheid voor fietsers en voetgangers, zowel in de kernen als in het 

buitengebied. Wij staan voor goede alternatieven voor het gebruik 

van de eigen auto, zoals een uitgebreid openbaar vervoernetwerk en 

deelauto’s. 
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PROGRAMMAPUNTEN 
1. Bij herinrichting van winkelcentra (Odijk – Meent en Bunnik) worden deze aantrekkelijk gemaakt met 

meer ruimte voor fietsers en voetgangers en een veiligere en aantrekkelijkere inrichting. 

2. Bij scholen wordt het autoverkeer ontmoedigd, zodat kinderen veilig op de fiets naar school kunnen.

3. De aanleg van het spoorviaduct bij Driebergen wordt aangegrepen om opnieuw in overleg te gaan met 
de gemeente Zeist om het verkeer vanuit Zeist richting de A12 door Bunnik (Koelaan-Julianalaan) en 
door Odijk (Singel) te verminderen.

4. De volgende infrastructurele projecten wil P21 met prioriteit uitvoeren:

a. De Provincialeweg door Bunnik wordt autoluw gemaakt, zodat het doorgaand verkeer de kern mijdt. 

b.  De ventweg van de provinciale weg tussen Bunnik, Odijk en Werkhoven wordt in overleg met de 
provincie primair voor fietsers ingericht (max. 30 km, voorrang fietsers).

c.  De tunnel bij Vechten onder de A12 wordt veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers door een 
afgeschermd voet- en fietspad en op termijn een tunnel onder het spoor te realiseren.

d. Er komt een goed functionerende spitsafsluiting van de Achterdijk, inclusief handhaving. 

e.  Tussen Odijk en Houten wordt een vrijliggend fietspad gerealiseerd, hetzij langs de Burgweg (N410), 
hetzij via een alternatieve, geheel vrijliggende route.

f.  er moet een veilige oversteek/ onderdoorgang van de N229 bij Odijk komen, zolang er geen 
omlegging van deze weg is. Dit is van belang  voor de inwoners van ‘t Burgje en voor de fietsers van 
en naar de Burgweg.

5. De maximale snelheid binnen de drie kernen gaat overal naar 30 km/u. Bij herbestraten van de wegen 
in de dorpen is het streven om deze – waar dat budgettair mogelijk is - zodanig in te richten dat een 
maximale snelheid 30 km/u wordt bevorderd. Bij de provincie gaan we door met bepleiten dat de 
provinciale weg een maximum snelheid krijgt van 60km/u. 

6. Infrastructuur die is gericht op emissievrij vervoer moet voorrang krijgen, onder meer door uitbreiding 
van het aantal elektrische laadpunten en parkeerplaatsen voor alleen elektrische auto’s.

7. P21 is tegen grootschalige nieuwe verkeersinfrastructuur. Er mag geen definitief besluit worden 
genomen over de oostelijke aansluiting vanuit Houten op de A12, voordat goed onderzocht is of deze 
maatregel niet een netto stijging van de hoeveelheid fijn stof en stikstofdioxide gaat opleveren (en 
daarmee in strijd is met rechterlijke uitspraken over het beleid rond luchtvervuiling) .

8. Gezondheidsvoorzieningen zoals de huisartsenpost en andere belangrijke voorzieningen moeten goed 
bereikbaar zijn voor mensen die geen auto bezitten. De gemeente zal daartoe overleg voeren met de 
plaatselijke huisartsen.

9. Op de Kromme Rijn worden, naast roeiboten en kano’s, alleen elektrisch aangedreven vaartuigen 
toegelaten.

10. Er komt extra handhavingscapaciteit (BOA’s) om de maximumsnelheid, het foutparkeren en het illegaal 
sluipverkeer actief te handhaven.
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MOOIE LEEFOMGEVING EN 
DUURZAAM ONDERNEMEN

Bunnik is een prachtige gemeente, maar wel met druk op het groene 

buitengebied door de plannen voor de aanleg van nieuwe wegen, 

de vraag naar meer woningen en bedrijfsterreinen. De inwoners 

koesteren de groene leefomgeving en dat vraagt om actieve 

bescherming en zelfs versterking. P21 wil economische activiteiten 

door een combinatie van handhaving en stimulering in positieve 

zin ombuigen. Een zorgvuldige stedebouwkundige afweging bij 

bouwplannen is van groot belang.
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PROGRAMMAPUNTEN 
1. Het buitengebied blijft groen; nieuwe bebouwing zoals loodsen wordt geweerd (geen bebouwing buiten 

bestaande bouwvlak).  Het streven is om de zone langs de Kromme Rijn groen en openbaar te houden, 
en om de oever  weer openbaar te maken wanneer zich daartoe kansen aandienen.

2. Voor de kernen Bunnik en Odijk achten wij hogere bebouwing dan nu gebruikelijk toelaatbaar, mits 
die past bij de bebouwing in de omgeving. Hogere bebouwing zorgt voor efficiënt ruimtegebruik, 
meer diversiteit in de gebouwde omgeving en in het woningaanbod met als gevolg een aantrekkelijke 
woongemeente, voor alle doelgroepen, op langere termijn.

3. Een nieuwbouwwijk ten westen van Odijk is alleen acceptabel als er geen doorgaande weg tussen Odijk 
en deze nieuwe wijk komt te liggen en er een zeer brede groene buffer tussen Odijk en Houten blijft 
bestaan.

4. Het verplichte aantal parkeerplaatsen bij nieuwbouwprojecten (de zogenaamde parkeernorm) kan 
naar beneden worden bijgesteld doordat steeds meer mensen autodelen of voor fiets en OV kiezen.

5. P21 wil geen nieuwe bedrijventerreinen of uitbreiding van bestaande terreinen. Indien uitbreiding toch 
nodig is, kiezen we voor verduurzaming van bestaande terreinen of aansluiting bij een regionaal beleid 
ten aanzien van bedrijventerreinen. 

6. P21 wil dat het bomenbestand in Bunnik kwalitatief en in totale omvang op peil blijft. Kwaliteit 
houdt daarbij in dat de boom gezond is, zich goed kan ontwikkelen en  dat er een evenwichtige 
leeftijdsverdeling is..

7. Bij de selectie van nieuwe bomen en bij de inrichting en het beheer van openbaar groen moet ook de 
ecologische waarde goed worden meegewogen, zodat we ook de biodiversiteit versterken (bijv. meer 
vlinders, vogels en bijen).

8. Bij de (her)inrichting van openbaar groen moeten burgers actiever betrokken worden. Ook moet bij 
de inrichting van het “groen” meer ruimte worden gegeven aan “speelgroen” waar kinderen kunnen 
huttenbouwen of op andere manier avontuurlijk kunnen spelen. 

9. Er komen meer actieve voorzieningen voor de jeugd in de tienerleeftijd zoals een crossbaan en 
skatebaan.

10. P21 wil kleinschalige recreatieve bedrijvigheid, zoals bed and breakfasts, bevorderen binnen en buiten 
de kernen. Kleinschalige horeca of bootverhuur langs de Kromme Rijn wordt gestimuleerd, mits er 
geen conflict is met het behoud of verbetering van natuurwaarden. 

11. De winkels blijven geclusterd in de centra van de kernen. 
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ZELFSTANDIGE GEMEENTE 
EN SAMEN DE SCHOUDERS 
ERONDER

P21 wil een zelfstandige en financieel gezonde gemeente waarin betrokkenheid 

van de gemeenteraad bij wat er leeft in de lokale maatschappij vanzelfsprekend 

is. Een gemeente die ook nauw samenwerkt in de regio. De omvang van onze 

gemeente waarborgt dat de afstand tussen bestuur en burger klein blijft.  

Ook hebben we een gemeente met betrokken burgers die zelf initiatieven 

nemen. Mooie voorbeelden zijn de oprichting van een energiecoöperatie, de 

mantelzorgorganisaties, de fair trade werkgroep, Vluchtelingenwerk Bunnik en 

de start van de hockeyclub. De rol van de gemeente zal daardoor veranderen: 

van een sturende gemeente naar een gemeente die initiatieven van burgers 

vergemakkelijkt en ondersteunt. 
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1. Bunnik blijft zelfstandig. 

2. Bunnik werkt samen in de regio maar formuleert en draagt zijn eigen beleid uit in 
samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen, en bij projecten die de gemeentegrens 
overschrijden. 

3. Wij hebben veel ambities. Natuurlijk willen wij ook geen belasting verhoging. Toch zullen wij, indien 
nodig, u naar draagvermogen vragen om mee te investeren voor de toekomst van onze kinderen. 

4. P21 wil dat bij (regionale) aanbestedingen alle maatschappelijke baten (zoals leefbaarheid, 
duurzaamheid, dienstverlening aan burgers, betrokkenheid) zwaar meewegen. 

5. P21 wil dat de gemeente initiatieven vanuit de inwoners actief ondersteunt, onder het motto “geen 
inspraak maar beginspraak”. Initiatieven als ‘De huiskamer van Odijk’ en ‘Bruisend Bunnik’ kunnen 
rekenen op onze steun.

6. P21 wil maatschappelijke initiatieven die passen binnen onze ambities steunen (zoals duurzaam 
bouwen, energiebesparing, mantelzorg woningen). Waar nodig willen we belemmerende bepalingen en 
ruimtelijke plannen heroverwegen. 

7. P21 wil een open en stimulerende overheid. Ongeacht wat andere partijen doen zullen wij voorstellen 
dat raad, college en ambtenaren actief luisteren en in gesprek gaan met inwoners voordat beleid wordt 
opgesteld.
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COLOFON
P21 is een lokale politieke partij bestaande uit leden van GroenLinks, Partij van de Arbeid en ongebonden leden.

Website: www.p21.nl 

Contact: www.p21.nl/contact
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