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Coalitieakkoord 2018-2022 van Perspectief 21 en De Liberalen 

 
Bunnik is een sterke en aantrekkelijke gemeente in een dynamische en snel groeiende regio. In Bunnik is veel 

kracht aanwezig en de positie in de regio is stevig, maar we zijn ook kwetsbaar door de kleine omvang. Van die 

situatie moeten we een kans maken. Zo hebben we hier met succes het ‘Bunnikse model’ ontwikkeld, waarbij 

korte lijnen zijn tussen het college, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Vormgeven aan de 

toekomst van Bunnik is onze belangrijkste uitdaging. Waar staan we over pakweg tien jaar? 

 

De fracties van P21 en De Liberalen zijn bereid en in staat de uitdagingen, waar we voor staan, opnieuw samen 

aan te gaan. Dat doen we al acht jaar, waarin incidentele meningsverschillen niet in de weg hebben gestaan 

van het bereiken van belangrijke resultaten voor de gemeente en haar inwoners. Die samenwerking zetten we 

voort na een onverwachte verkiezingsuitslag op 21 maart 2018. Die uitslag maakte de samenwerking eigenlijk 

lastiger dan voorheen. Na andere combinaties te hebben beproefd, kiezen P21 en De Liberalen gemotiveerd 

en met overtuiging voor een voortzetting van de goede samenwerking op basis van gelijkwaardigheid in het 

college en steun voor ambities in de raad.  

 

Daarbij wil deze coalitie recht doen aan de met consensus genomen besluiten over de toekomst van Bunnik; 

de Strategische Agenda en de Uitvoeringsstrategie met de negen bekende onderdelen, te weten de vier pijlers 

uit de Strategische Agenda en de vijf opgaven uit de Uitvoeringsstrategie. Wij hechten aan het bewaken en 

bewaren van deze consensus. Daarover zal in onze raad, met het CDA, met de coalitiefracties, maar ook met 

inwoners en belangengroepen, een discussie plaats moeten vinden. Een bestaand raadsbreed akkoord over de 

Uitvoeringsstrategie biedt alle ruimte voor een politiek debat over onderdelen en keuzes. Participatie en 

betrokkenheid, ook bij de Uitvoeringsstrategie door en van onze inwoners, is voor ons essentieel. Wij nemen 

ons voor ruimer gebruik te maken van inspraak zoals in het Open Huis. In een zo vroeg mogelijk stadium van 

beleidsvoorbereiding en besluitvorming wil de coalitie actief luisteren naar onze inwoners.  

 

De positie van Bunnik in de regio is op basis van een stevige inhoudelijke inbreng sterk. Wij hebben 

meegewerkt en willen meewerken aan wat nodig is voor de regio op de terreinen wonen, werken, ruimte, 

groen en infrastructuur. In de snelst groeiende regio van Nederland kunnen en willen we niet aan de kant 

staan. Dat doen we vooral om met overtuiging en op basis van kracht in de periode 2022-2026 te kunnen 

kiezen op welke manier we het groene, sociale en eigene van Bunnik het beste kunnen behouden; zelfstandig 

of in een mogelijk groter bestuurlijk verband. Van onze drie kernen willen we de sociale samenhang, de 

identiteit en de vitaliteit behouden en versterken. Een bestuurskrachtmeting in 2020 zal, acht jaar na de 

vorige, helpen een goede basis te leggen voor verantwoorde besluiten met draagvlak over de toekomst van 

Bunnik. 

 

De financiën van Bunnik zijn niet ruim bemeten. De economie van Nederland groeit sneller dan de financiële 

ruimte voor gemeenten. Voor ons hoeft de OZB niet omhoog tenzij in uiterste noodzaak in het belang van 

gemeente en inwoners. We gaan na hoe we met ons kleine maar goede gemeentelijk apparaat winst kunnen 

halen uit extra samenwerking met gemeenten om ons heen en in de regio. Wij overwegen op de gebieden 

handhaving en veiligheid een extra slag te maken. Deze laatste twee zijn bij uitstek terreinen waar inwoners en 

ondernemers optimale diensten van de gemeente mogen verlangen. 

 

In aanvulling op het bovenstaande hebben de volgende onderwerpen/aandachtsvelden voor ons prioriteit: 
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Gemeenschappelijke visie 

De in de bijlage opgenomen verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen, evenals de Uitvoeringsstrategie, 

de routekaart en de raadsbreed aangenomen motie over de hoofdlijnen van de Uitvoeringsstrategie, maken  

onderdeel uit van dit coalitieakkoord.  
 

Energietransitie en duurzaamheid 

Er ligt een grote opgave om tot een duurzaam Nederland te komen. Het tegengaan van klimaatverandering, 

aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en een transitie naar een circulaire economie zijn 

randvoorwaarden voor behoud van onze welvaart. Een duurzaam Nederland vereist een transitie op 

economisch, sociaal, ruimtelijk en ecologisch gebied en een fundamentele verandering van denken en 

handelen. Dit is een nationale opgave die rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gezamenlijk willen 

oppakken. Wij willen hier als gemeente Bunnik, samen met onze regionale partners, naar vermogen en met 

volle overtuiging een bijdrage aan leveren. Op dit moment wordt er op nationaal niveau gewerkt aan een 

verdere concretisering van deze grote opgave. Zodra er meer duidelijkheid is over wat deze grote opgave 

concreet voor Bunnik en de regio betekent, zal het college met nadere voorstellen komen. Belangrijke 

voorwaarde is dat ambities en beschikbare middelen daarbij met elkaar in balans dienen te zijn.  

 

Bunnik wil klimaatneutraal zijn in 2040. Voor deze raadsperiode gaat Bunnik de uitdaging aan om een 

duurzame opwek van 10% en een energiebesparing van 10% te realiseren. Voor duurzame opwek gaan we op 

zoek naar locaties binnen en buiten de gemeente, met participatie van inwoners. Daarbij worden zowel de 

gangbare technieken als de innovaties meegenomen. 

 

Lokaal nemen we maatregelen op het gebied van duurzame mobiliteit zoals elektrische laadpalen, 

parkeerbeleid, deelauto’s (smart mobility) en bevordering van OV- en fietsverkeer.   

 
Ruimte en wonen 

We werken verder aan een uitleglocatie met een substantieel aantal woningen. Odijk-West is hiervoor een 

mogelijke locatie. Uitgangspunt blijft 30% sociale woningbouw. We streven naar een divers woningaanbod en 

maximale doorstroming zodat jongeren, jonge gezinnen, ouderen en alleenstaanden in de gemeente kunnen 

blijven wonen.  

 

Nieuwbouw moet aansluiten bij de bestaande bebouwing en het karakter van de kernen. Dit staat ten dienste 

van de aantrekkelijkheid en vitaliteit van de kernen en zo vergroten we het draagvlak voor voorzieningen en 

winkels. Nieuwbouw is aardgasvrij, en als het kan energieneutraal.   

 

Uitbreiding van of een nieuw bedrijventerrein is alleen mogelijk als locatie voor bedrijven die uit de kernen 

vertrekken. Hiermee vergroten we inbreidingsmogelijkheden van woningen in de kernen.  

 

Groenonderhoud is een kerntaak van de gemeente. Waar mogelijk versterken we de kwaliteit van het groen  

via initiatieven uit buurten en wijken, die hiervoor dan over een eigen budget kunnen beschikken. Bij het 

groenonderhoud is meer biodiversiteit het uitgangspunt. 

 

Mobiliteit en infrastructuur 

De dorpskernen van Bunnik, Odijk en Werkhoven en verschillende openbare voorzieningen zoals scholen, 

gezondheidsvoorzieningen en openbaar vervoer, willen we veiliger en makkelijker bereikbaar maken voor 

voetgangers en fietsers. Daar horen de kinderwagen, de loopfiets en de scootmobiel ook bij. 

Bij bevordering fietsen denken we concreet aan een vrijliggend fietspad tussen Odijk en Houten en een 

fietsverbinding tussen het Kromme Rijngebied via de passage van de A12 en het station Bunnik naar het 

Utrecht Science Park. We zetten in op een goede regionale fietsvisie per 2019 om de gemeente aantrekkelijker 

te maken voor fietsers.  

 

De N229 mag geen barrière vormen tussen de bestaande kern Odijk en de mogelijke nieuwbouw ten westen 

van Odijk.  
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Het station Bunnik willen we in – in overeenstemming met onze Uitvoeringsstrategie – opwaarderen tot een 

regionaal knooppunt. Het stationsgebied is daarnaast een interessante transformatielocatie met een mix van 

kantoren en woningen. 

  
Toerisme en recreatie 

In onze gemeente is sprake van onderbenutting van het economisch potentieel van recreatie. Daaraan willen 

we werken door bevordering van fiets- en waterrecreatie, het bevorderen van verblijfsrecreatie, het 

verbeteren van groene verbindingen vanuit de dorpen en Utrecht naar het landschap en het vergroten van het 

recreatiegebied ook buiten Amelisweerd, Vechten en Rhijnauwen om daarmee de druk op dat gebied te 

verminderen. De kwaliteit en vitaliteit van het buitengebied is ons veel waard. 

 
Sociaal domein, sport, cultuur en welzijn 

We zullen de transformatie in het sociaal domein voortzetten. Goede passende zorg en begeleiding voor alle 

inwoners die dat nodig hebben is uitgangspunt. Daarbij vinden wij zaken zoals zorg op maat in de jeugdzorg,  

mantelzorg en ouderenzorg, het opzoeken en begeleiden van zorgmijders en personen met verward gedrag, 

langer zelfstandig wonen en het bestrijden van eenzaamheid, belangrijk. Voor bijzondere, individuele situaties 

blijft de gemeente een vangnet, waarbij we er naar streven ook die situaties zoveel mogelijk uit de lopende 

begroting te bekostigen.  
 
We willen efficiënter omgaan met de bestaande sportaccommodaties. Bibliotheek en muziekeducatie 

verdienen steun, alsmede onze musea en culturele uitingen. Naast het bestaande subsidiebeleid gaan we op 

zoek naar een flexibeler instrument om initiatieven vanuit de bevolking te waarderen.  

 

Onderwijs 

Uiteraard moet onderwijs voor iedereen toegankelijk zijn. Samen met de scholen willen we preventieve 

jeugdgezondheidsprogramma’s aanbieden. Naast kwalitatief goed onderwijs voor onze jeugd willen we 

inzetten op “bewegend leren” bij scholen en kinderopvanglocaties. 

 
Democratie en participatie 

We willen in Bunnik aanvullende vormen van democratie en burgerparticipatie invoeren, bijvoorbeeld ten 

behoeve van de besluitvorming over de Uitvoeringsstrategie en de energietransitie. Mede in dat kader 

versterken we de communicatiefunctie vanuit de gemeente verder, met inbegrip van de website.  

Bij aanvang van aanvragen tot wijziging van bestemmingsplannen, doet het college een voorstel en stelt de 

raad kaders vast. 

 
Bestuur en organisatie 

We gaan dit uitvoeren met een college van twee wethouders. Gelet op de ambities en uitdagingen waar we 

voor staan vragen we aandacht voor verdere versterking van de ambtelijke organisatie, waaronder op 

strategisch gebied. Indien noodzakelijk, staat de coalitie open voor een onderbouwde aanvraag van het college 

voor aanvullende financiële middelen op dit gebied.  

 
Ondertekening   namens Perspectief 21,   namens De Liberalen, 

 

 

d.d.  28 juni 2018  Arie Viskil    Hein Hoitink  

 
 


