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Inleiding
Prettig wonen en leven, met ruimte voor elkaar: dat is waar onze gemeente voor staat. Bunnik is met alle
drie haar kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven een plek waar mensen zich thuis voelen. We nemen graag
tijd met en voor elkaar. Niet voor niets zijn we een van de beste woongemeenten in de regio. En dat willen
we graag zo houden. Maar dat betekent niet dat we kunnen stilzitten. De omgeving van onze gemeente
verandert. En wij ook. Om ook in de toekomst een levendige, gezonde en groene gemeente te zijn waar
onze bewoners zich gekend en (h)erkend voelen, ondernemers kansen zien en waar bezoekers graag
komen, moeten we nu aan de slag. Het voor u liggende collegeprogramma 2018-2022 “Bunnik bouwen
voor elkaar” laat zien hoe we dit willen doen. Dit collegeprogramma vult de afspraken van het
coalitieakkoord van P21 en De Liberalen, “Samen de uitdagingen aangaan”, verder in. De beschreven
doelen komen uit de Strategische Agenda en de Uitvoeringsstrategie. Dit alles samen vormt de basis voor
de komende collegeperiode 2018 – 2022.
Bestuurlijke prioriteiten
De thema’s waar we de komende vier jaren bestuurlijk prioriteit aan geven zijn:
Leefkwaliteit dorpen, centra en voorzieningen;
Knooppuntontwikkeling en mobiliteit;
Focus op sociale kracht;
Bouwen binnen en buiten de dorpen;
Versterken Recreatieve kracht;
Duurzaamheid, energie en klimaat;
Openbare orde en veiligheid;
Democratische vernieuwing, communicatie en participatie; en
Bestuur en organisatie.
Bouwen voor elkaar
De bouw van 1000 tot 5000 woningen in en buiten onze drie kernen zien we als middel om de
leefbaarheid van onze gemeente te behouden en vergroten. Nieuwe woningbouw en nieuwe inwoners
maken de dorpen zelf aantrekkelijker. Het maakt doorstroom mogelijk naar woningen die aansluiten bij de
levensfases van onze inwoners. Ook garanderen nieuwe inwoners dat het voorzieningenniveau en
winkelaanbod in de kernen op peil blijft. Zo blijven de centra levendige ontmoetingsplaatsen. De verdere
ontwikkeling van het stationsgebied tot een levendig knooppunt voor openbaar vervoer met fietsroutes en
–voorzieningen, vermindert de druk op het wegennet in en rond de dorpen. Ze vergroten de
bereikbaarheid tussen de kernen onderling. Door de bezoekers van het aantrekkelijke Kromme Rijngebied
meer onze kernen in te trekken, profiteren meer mensen en plekken in onze gemeente van het
toenemende toerisme in de regio.
Bouwen aan een gezonde, sociale en veilige gemeente
We bouwen niet alleen huizen en wegen. Bouwen doen we ook aan de onderlinge verbondenheid, een
sterke gemeenschap voor iedereen. We zetten in op gezondheid, beweging voor jong en oud, het
versterken van de sociale kracht en bieden zorg waar dat nodig is. We bouwen verder aan een duurzaam
Bunnik, met impulsen voor een circulaire economie, duurzame energieopwekking en -besparing. We
werken aan een veilig leefklimaat. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers, buurgemeenten,
regiopartners en andere overheden.
Slim en realistisch
De gemeentelijke organisatie is klein in omvang met korte lijnen tussen de raad, het college en de
ambtelijke organisatie. Willen we onze ambities waar maken dan zullen we op een aantal plekken de
organisatie moeten versterken. Ook moeten we als kleine organisatie slim organiseren, opereren en
prioriteren. Daarom sluiten we daar waar het kan, en voor zover het bijdraagt aan onze ambities, aan bij
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regionale initiatieven en (beleids)ontwikkelingen. Daar waar het moet, lopen we voorop en nemen we het
initiatief. Met realisme willen we uitvoering geven aan onze ambities. Dat wil zeggen dat bij nieuwe of
andere ambities/prioriteiten vanuit de raad, het college of door de actualiteit, we moeten beoordelen welke
voorrang krijgen. Daarvoor voeren we samen met de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie aan de
voorkant het goede gesprek, zodat we weloverwogen, slimme keuzen maken en prioriteiten stellen.
Bouwen aan coalities
Voor alle ambities uit het collegeprogramma is de bescheiden omvang van de organisatie en de financiële
situatie van Bunnik niet toereikend. De gemeente kan dit alleen in samenwerking met andere
overheidspartijen – zoals de rijksoverheid, provincie en buurgemeenten – realiseren. Het bouwen aan
deze coalities zorgt voor de benodigde expertise, onderhandelingskracht en investeringsruimte waar we
van afhankelijk zijn. Als blijkt dat we onze ambities kunnen uitvoeren, gaan we deze samen met inwoners,
ondernemers en betrokkenen verder invullen. Daartoe moet de communicatie- en participatiekracht van
onze gemeente worden vergroot.
Bunnikse kwaliteiten
Met zelfvertrouwen voeren we regie op de toekomst van Bunnik als onderdeel van de snelst groeiende
regio van Nederland. Samen met onze huidige en toekomstige inwoners, ondernemers, maatschappelijke
organisaties en regiopartners gaan we de komende jaren bouwen aan Bunnik. Op deze wijze zijn we in
staat om de Bunnikse kwaliteiten en de identiteit van onze dorpskernen en het buitengebied te behouden
en waar nodig te versterken. Zo zorgen we er samen voor dat het in Bunnik prettig wonen en leven is én
blijft met ruimte en aandacht voor elkaar.

R. van Schelven

H.M. Spil

J.J. Eijbersen

Burgemeester

Wethouder P21

Wethouder De Liberalen
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1. Leefkwaliteit dorpen, centra en voorzieningen
Toelichting
We zijn een prettige gemeente om te wonen en te leven, dankzij onze groene dorpskernen met
(stedelijke) voorzieningen in de buurt. Tegelijkertijd zijn we ons bewust dat door schaalvergroting en de
opkomst en concurrentie van internetwinkels steeds meer inwoners, klanten of bezoekers nodig zijn om
voorzieningen levensvatbaar te houden. Het aantrekken van meer, nieuwe inwoners en bezoekers is
daarom een voorwaarde om een goed voorzieningenniveau te kunnen bieden. Daarbij zal ook de kwaliteit
van de openbare ruimte en het groen moeten verbeteren en de verblijfswaarde in de centra worden
vergroot. De dorpscentra moeten nog meer een ontmoetingsplek worden met voorzieningen en een
openbare ruimte die dat mogelijk maakt. We zien daarin ook een belangrijke rol weggelegd voor de
aanwezige publiek/privaat/maatschappelijke ondernemers. Dit college wil dat deze voorzieningen goed
bereikbaar en toegankelijkheid zijn voor iedereen. Bij herontwikkelingen, nieuwbouw of werkzaamheden in
de openbare ruimte, houden we daarom rekening met de normen op het gebied van toegankelijkheid en
inclusiviteit, maar ook op het gebied van klimaatadaptatie, duurzaamheid en groenbeheer.
Doelen
• Het bestendigen van het bestaande winkelaanbod en het creëren van levendige centra.
• Kwaliteitsverbetering openbare ruimte (vergroten verblijfswaarde en versterken kwaliteit en
diversiteit van het groen).
• Nieuwe voorzieningen zo situeren dat ze het bestaande voorzieningenaanbod versterken.
Wat gaan we daarvoor doen
• We stellen een stedenbouwkundige verkenning op voor De Meent.
• Het kwaliteitshandboek openbare ruimte wordt geactualiseerd en aangepast naar nieuwe normen
op het gebied van toegankelijkheid, inclusiviteit, klimaatadaptatie, duurzaamheid en groenbeheer.
• We zetten in op het (laten) ontwikkelen van een instrument waardoor een sterk netwerk ontstaat
van publiek/privaat/maatschappelijke partners om te bevorderen dat zij in gezamenlijkheid werken
aan een divers en toekomstbestendig aanbod van voorzieningen.
• We zetten in op het verduurzamen van het groenbeheer.
• Bij de inrichting van openbaar groen en speelplekken betrekken we actief de buurt.
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2. Knooppuntontwikkeling en mobiliteit
Toelichting
De dorpen in onze gemeente zijn goed bereikbaar met de auto, maar niet altijd met het openbaar vervoer.
Om het reizen met het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, wil dit college het voor- en natransport
van de fiets optimaal faciliteren. Dat betekent dat we zorgen voor voldoende kwalitatief goede
fietsparkeerplaatsen en goede fietsverbindingen naar Bunnik, Odijk, Houten, het Utrecht Science Park en
de stad Utrecht. In overleg met onze (vervoers)partners zetten we in om uiteindelijk de bus te laten
stoppen op het stationsplein. Overstappen van openbaar vervoer naar (OV)fiets en omgekeerd wordt
hierdoor comfortabel, eenvoudig en snel. We willen ook verblijfswaarde toevoegen aan het
stationsgebied. Door meer functies en voorzieningen toe te staan, wordt het station overdag, en vooral
ook na werktijd en in het weekend aantrekkelijker, interessanter en sociaal veiliger als ontmoetingsplek.
We denken hierbij - naast meer horeca gerelateerde voorzieningen - aan het toevoegen van
appartementen en het verruimen van de mogelijkheden voor de bestaande kantoorgebouwen. We zorgen
daarnaast voor een goede verbinding met het groene landschap zodat het stationsgebied ook voor
recreanten en toeristen in alle richtingen toegang geeft tot het mooie achterland.
Daarnaast geven we uitvoering aan de Bestuursovereenkomst Buitengebied Houten – Bunnik. Hierdoor
wordt het doorgaande autoverkeer in het buitengebied ontmoedigd en wordt de fietsveiligheid en kwaliteit
verbeterd met een vrijliggend fietspad tussen Houten en Odijk.
Doelen
• Het creëren van een snelle en comfortabele fietsverbinding tussen station en USP.
• Versterken van de economische structuur.
• We versterken de bereikbaarheid van onze gemeente (en buurgemeenten), waarbij duurzame
mobiliteitsoplossingen zoals OV en fiets de voorkeur hebben.
• We verbeteren de veiligheid en kwaliteit van onze fiets- en wandelinfrastructuur, zowel binnen en
tussen de dorpskernen als in het buitengebied.
Wat gaan we daarvoor doen
• We voeren een actieve bestuurlijke lobby om station Bunnik te ontwikkelen als multimodale knoop
en te gaan gebruiken als voorstadhalte van Utrecht.
• Als onderdeel van een goede, comfortabele langzaamverkeersverbinding Houten-Bunnik-USP-De
Bilt (noord-zuidverbinding) zetten we in op een toekomstbestendige kruising met de A12.
• We stellen een projectplan langzaamverkeersverbinding Bunnik – USP op met omwonenden,
gebruikers en andere belanghebbenden en starten met de uitvoering.
• Samen met eigenaren, gebruikers, marktpartijen en andere belanghebbenden verkennen we de
mogelijkheden van de stationsomgeving Bunnik als ontmoetingsplaats en multifunctioneel woonen werkgebied.
• We onderzoeken de mogelijkheden van smartmobility en zien de stationsomgeving Bunnik als
pilotlocatie hiervoor.
• Samen met de provincie en Houten geven we uitvoering aan de Bestuursovereenkomst
Buitengebied Houten – Bunnik.
• Als onderdeel van de regio stellen we een regionaal uitvoeringsprogramma fiets vast waarbij
zowel aandacht is voor zachte verkeersmaatregelen (om gebruik fiets te stimuleren) als het
verbeteren van het regionale fietsnetwerk.
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3. Focus op sociale kracht
Toelichting
We streven naar een inclusieve samenleving, waarbij ruimte is voor iedereen en waarbij iedereen binnen
zijn of haar mogelijkheden kan deelnemen aan onze samenleving. Een gezonde levensstijl en preventie
dragen bij aan de vitaliteit, veerkracht en zelfredzaamheid van onze inwoners. Dit college zet daarom op
de eerste plaats in op preventie, gezondheid en het versterken van de sociale kracht. Dit doen we door
optimaal gebruik te maken van de kracht van de samenleving, door uit te gaan van zelfredzaamheid van
onze inwoners en door het stimuleren van deelname aan sport, bewegen en cultuur. Wanneer zorg en
ondersteuning nodig is zoeken we samen met maatschappelijke partners naar mogelijkheden dichtbij de
leefwereld van de inwoner en in de wijk. We onderschrijven de noodzaak voor transformatie van het
sociaal domein en werken aan kwalitatief goede zorg en ondersteuning binnen de kaders die door het Rijk
zijn meegegeven. We stimuleren en ondersteunen daarbij innovatieve en slimme oplossingen uit de
samenleving. Dit college gaat uit van de Bunnikse kracht die zich kenmerkt door kleinschaligheid. waar
mensen elkaar kennen en met korte lijnen tussen de sociale en professionele netwerken. Hierdoor kunnen
we zorg op maat leveren met persoonsgerichte oplossingen. Daarnaast blijven we actief samenwerken in
en met de regio en helpen we elkaar bij het realiseren van sociale en maatschappelijke doelen. We
voeren regie op de doorontwikkeling van het Centrum voor Elkaar.
Doelen
• Versterken van de sociale kracht: zelfredzaamheid stimuleren, deelname aan de samenleving
vergroten, voorkomen van eenzaamheid, financiële draagkracht en -last versterken, collectieve
zelfredzaamheid faciliteren en gevoel van veiligheid borgen.
• In beeld brengen van de uitgangspunten voor inclusieve woonwijken die bijdragen aan een
prettige leef- en woonomgeving. Bevordering van gezondheid en vitaliteit zijn daarin maatgevend.
• De transformatie van zorg en ondersteuning gaat uit van collectieve voorzieningen, waar iedereen
welkom is. Maatwerk blijft mogelijk als vangnet.
Wat gaan we daarvoor doen
• Samen met onze inwoners werken we aan de Bunnikse ontwikkelingen in het sociaal domein met
respect voor de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de relatie tussen gemeente en
gemeenschap.
• We inventariseren de huidige sociale kracht van onze inwoners om ook in de toekomst het beleid
goed aan te laten sluiten op de behoefte van de samenleving.
•
We verkennen de kaders die nodig zijn om te komen tot een wijkopbouw die bijdraagt aan een
prettige leef- en woonomgeving, aan inclusiviteit en aan bewegen, spelen en ontmoeten.
• We zetten sport, bewegen, recreatie, cultuur en onderwijs in om preventie, gezondheid en sociale
kracht te bevorderen.
• We zetten subsidiebeleid en andere flexibelere instrumenten in ter stimulering van initiatieven die
bijdragen aan het behalen van onze maatschappelijke doelen.
• Landelijke wetgeving brengt de komende jaren met zich mee dat inwoners met complexe
problematiek intensiever deel gaan uitmaken van onze samenleving (extramuralisering). Samen
met de regio onderzoeken we wat er nodig is om hen constructief en veilig deel uit te laten maken
van onze Bunnikse gemeenschap. We verkennen wat nodig is om maatschappelijke opvang en
beschermd wonen in onze gemeente te realiseren.
• We bieden inwoners ondersteuning die niet op eigen kracht kunnen participeren op de
arbeidsmarkt én begeleiden ze naar werk of naar een zinvolle dagbesteding. In de uitvoering
moedigen we maatschappelijk betrokken ondernemers aan om hierin ook een bijdrage te leveren.
• We stellen in regionaal verband beleidskaders op voor Jeugdhulp, Onderwijs, Wmo en Werk en
Inkomen.
• We blijven investeren in de doorontwikkeling van het Centrum voor Elkaar in aansluiting op de
transformatie van het sociaal domein en de behoeften van de samenleving.
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4. Bouwen binnen en buiten de dorpen
Toelichting
De woningmarkt van de Utrechtse regio staat momenteel onder zeer grote druk. Den Haag vraagt de
regio om bestaande plannen te versnellen. Bovendien dreigt er vanaf 2025 een groot regionaal plantekort
voor woningbouw. Onder het motto regionaal denken en lokaal doen, sorteert Bunnik voor met het maken
van plannen voor woningbouw binnen en buiten de dorpen, op een substantiële groeiopgave van 1000 tot
5000 woningen. We willen de groei gaan gebruiken als middel om de leefbaarheid van onze gemeente te
behouden en vergroten. De komende jaren zet dit college in op het verkrijgen van draagvlak voor een
integrale gebiedsontwikkeling bij hogere overheden, maar ook op het - samen met marktpartijen – maken
van plannen. Deze plannen, gebaseerd op de principes van Transit Oriënted Development (waarbij
woningen dichtbij OV knooppunten liggen), dragen bij aan onze duurzaamheidsambities en de regionale
koers Gezond Stedelijk Leven van de U10. Ook wil het college gedifferentieerd bouwen voor alle
doelgroepen en ruimte bieden aan allerlei nieuwe woonvormen. Dit vraagt ook aanpassingen op het
gebied van mobiliteit.
Bouwen binnen de dorpen doen we vooral voor onze huidige inwoners. Een goed aanbod van nieuwe
woningen - aansluitend bij hun wensen - biedt kansen voor onze inwoners om door te stromen. De
woningen die daarbij worden achter gelaten, kunnen weer worden bewoond door nieuwe inwoners, zoals
jonge gezinnen. Door gedifferentieerd te bouwen zetten we in op inclusieve en levensloopbestendige
dorpen. Daarbij wil dit college per locatie bekijken welke woningen, voor wie, en met welke kwaliteit
passend is. Bij deze afweging spelen aspecten als woningbehoefte, ligging en kwaliteit van de
woonomgeving en de afstand tot voorzieningen een belangrijke rol.
Doelen
Binnen de dorpen
• Het aantrekkelijker maken van de dorpen.
• Het creëren van meer draagvlak voor voorzieningen en winkels, door een groter aantal (nieuwe)
inwoners.
• Het vergroten van de doorstroming via het binnendorpelijk bouwen.
Buiten de dorpen
• Het creëren van nieuwe, inclusieve woongebieden met het landschap als drager.
• We dragen bij aan de regionale woningbehoefte voor onder andere de kenniswerkers van het
USP.
• We voegen gedifferentieerde woningbouw toe, zodat verschillende doelgroepen in onze
gemeente kunnen (blijven) wonen én om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.
Wat gaan we daarvoor doen
Binnen de dorpen
• Vooruitlopend op de wettelijke verplichting om een omgevingsvisie te maken, maken we een
integrale visie op de dorpen en de onderlinge samenhang.
• Op basis van deze omgevingsvisie en de bestaande omgevingsvisie voor het buitengebied komt
er in 2022 één integrale omgevingsvisie voor het hele grondgebied van de gemeente Bunnik.
• We zetten in – op initiatief van bedrijven - op transformatie van binnendorpelijke (bedrijfs)locaties
naar woningbouw.
• We stellen beeldkwaliteitsplannen vast om nieuwbouw aan te laten sluiten bij bestaande
bebouwing en het karakter van de kernen.
• We geven uitvoering aan de wettelijke verplichtingen die in het Fysieke domein op ons af komen
(Omgevingswet).
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Buiten de dorpen:
• We zetten in op samenwerking met buurgemeenten en andere overheden om de totale opgave op
het gebied van woningbouw binnen en buiten de dorpen, mobiliteit en landschap en recreatie
integraal en in samenwerking te realiseren.
• We voeren – samen met mogelijke coalitiepartners - een actieve lobby (ambtelijk en bestuurlijk)
voor een breed draagvlak voor onze integrale opgave bij de provincie.
• Samen met marktpartijen stellen we een masterplan op waarin onze randvoorwaarden voor de
gebiedsontwikkeling vastgelegd zijn.
• Ten gunste van een evenwichtige bevolkingsopbouw, kansen voor nieuwe inwoners,
doorstroming op de woningmarkt én als onderdeel van het masterplan wordt de gewenste
woningbouwdifferentiatie onderzocht op de schaal van Bunnik.
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5. Versterken recreatieve kracht
Toelichting
Het recreatief ontwikkelen van het Kromme Rijngebied is zowel voor onze inwoners als voor onze
bezoekers aantrekkelijk en draagt bij aan een goede gezondheid. Het aantal inwoners in de regio neemt
sterk toe, net als het internationaal toerisme in dit gebied. Dit zorgt voor extra druk op (bepaalde delen)
van onze gemeente. Tegelijkertijd ziet het college de groei als een kans voor ondernemers en
particulieren om het Kromme Rijngebied recreatief verder te ontwikkelen, passend bij de verschillende
gebiedskwaliteiten. We willen verblijfsrecreatie en de toename van het aantal pleisterplaatsen stimuleren,
om recreanten te faciliteren en te verleiden om langer in het gebied te blijven. Daarmee versterken we
tevens de lokale economie en vitaliteit van het gebied. Samen met onze regiopartners willen we de
beleving en kwaliteit van recreëren in de gemeente vergroten met het landschap als drager. Hiervoor
brengen we de bijzondere en unieke kenmerken en kwaliteiten van ons landschap onder de aandacht,
zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Limes, de landgoederen, de fruitteelt en de Kromme Rijn.
Samen met de regio, ondernemers en particulieren zetten we in om fysieke verbindingen (zoals fiets- en
wandelroutenetwerk) te leggen naar en tussen recreatieve gebieden, maar ook naar verder gelegen
plekken richting Houten, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. Het uitbreiden van het recreatieve
gebied draagt ook bij aan het verminderen van de recreatieve druk op Amelisweerd en Rhijnauwen.
Doelen
• Versterken economische structuur met verblijfsrecreatie.
• Verminderen druk Amelisweerd – Vechten – Rhijnauwen.
• Verbeteren groene verbindingen vanuit de dorpen naar het landschap.
Wat gaan we daarvoor doen
• We stellen in nauw overleg met buurgemeenten en regiopartners een programma Recreatie &
toerisme op, waarin onder meer de recreatieve paragraaf van de Omgevingsvisie Kromme
Rijnstreek wordt uitgewerkt en promotie en marketing, beleefbaar maken van o.a. Nieuwe
Hollandse Waterlinie en Limes, het verbeteren van het fietsroutenetwerk en het aanleggen van
een wandelroutenetwerk, een plek krijgen.
• Samen met de stuurgroep Kromme rijnlandschap stellen we een uitvoeringsprogramma op om de
kwaliteit van het landschap te versterken.
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6. Duurzaamheid, energie en klimaat
Toelichting
In het onlangs door het Rijk gepresenteerde hoofdlijnen Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten,
waterschappen en provincie moeten samenwerken om in 2019 te komen tot een regionale
energiestrategie. Dit college ziet een enorme meerwaarde in samenwerking op dit vlak op regioniveau en
op lokaal niveau met onze inwoners en ondernemers. Om de ambities uit het akkoord te kunnen
realiseren moet iedereen in de samenleving een bijdrage leveren. Dit college wil – naast het nemen van
haar eigen verantwoordelijkheden – inwoners en ondernemers verder enthousiasmeren, stimuleren en
faciliteren om hun woning en bedrijven te verduurzamen. Ook zet dit college in op het opwekken en
besparen van energie. We streven bij transformatie van gebouwen en nieuwbouw naar energieneutrale
bouw. Bij werkzaamheden in de openbare ruimte, houden we rekening met de normen op het gebied van
klimaatadaptatie en duurzaamheid, maar ook met toegankelijkheid en groenbeheer. Ook starten we met
het sluiten van kringlopen (circulaire economie), te beginnen met een duurzame afvalscheiding.
Doelen
• We streven, samen met onze inwoners en (regio)partners, naar een circulaire economie.
• Samen met onze inwoners en (regio)partners werken we toe naar een klimaatneutrale gemeente
Bunnik in 2040.
• We verbeteren, samen met onze inwoners en (regio)partners, de leefkwaliteit via klimaatadaptieve
maatregelen.
Wat gaan we daarvoor doen
• Samen met de regio stellen we een regionale energiestrategie op en dit borgen we in een
omgevingsvisie.
• In nauwe samenhang en volgend op de regionale energiestrategie stellen we een transitievisie
warmte vast.
• We stellen een duurzaamheidsaanpak op, waarin we komen tot 10% duurzame energie opwekking
en 10% energiebesparing in Bunnik.
• We dienen een voorstel in om op dit vlak de interne organisatie te versterken.
• We stellen een regenwaterstructuurplan (als onderdeel van de Omgevingsvisie) op waarin de
klimaatopgave in de openbare ruimte is uitgewerkt.
• We stellen een afvalbeleidsplan op die leidt tot minder afval
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7. Openbare orde en veiligheid
Toelichting
Het college constateert dat het beleid rondom openbare orde en veiligheid een kwaliteitsimpuls moet
krijgen. De basis moet minimaal op orde zijn. Dit wil dit college doen door bestaand beleid te actualiseren
en aanvullend beleid op dit thema te introduceren. Om criminaliteit en ondermijning beter aan te kunnen
pakken voeren we bijvoorbeeld ondermijningsbeleid in en werken we nauw en actief samen met politie en
justitie. In de uitvoering van dit beleid gaan we ook actiever controleren op de naleving van
vergunningsvoorschriften. Daarnaast zet dit college in op het bevorderen van de burgerkracht en sociale
veiligheid en het verbeteren van de integrale samenwerking bij multidisciplinaire casuïstiek of thema’s.
Doelen
• In samenwerking met onze ketenpartners en inwoners werken we aan een veilig leefklimaat in Bunnik.
Wat gaan we daarvoor doen
• We creëren samen met onze ketenpartners bewustwording over veiligheidsrisico’s ter bevordering
van de burgerkracht en sociale veiligheid.
• We komen met voorstellen om op dit vlak de interne organisatie te versterken om onder andere een
actieve controle op de vergunningen vanuit APV en bijzondere wetten uit te kunnen voeren.
• We verbeteren de integrale samenwerking op casuïstiek en thema’s als woninginbraken en geweld,
ondermijning, drank en horeca, jeugd en alcohol, persoonsgerichte aanpak, evenementen en
vergunningen.
• We stellen lokaal veiligheidsbeleid op.
• We stellen ondermijningsbeleid op om de georganiseerde misdaad, in samenwerking met de
ketenpartners, actief te kunnen bestrijden.
.

12
Collegeprogramma Bunnik 2018-2022
Bunnik bouwen voor elkaar

8. Democratische vernieuwing, communicatie en participatie
Toelichting
De komende jaren werken we aan grote maatschappelijke opgaven, zoals de Uitvoeringsstrategie, de
transformatie in het sociaal domein, de invoering van de Omgevingswet, de energietransitie en de
overgang naar aardgasvrije wijken. Allemaal onderwerpen die spelen op lokaal niveau en direct ingrijpen
in het dagelijks leven van onze inwoners. Dat vraagt om een sterke lokale democratie en lokaal bestuur.
En om een goede verbinding met de inwoners en ondernemers in onze gemeente. Zo kunnen we beter
gebruik maken van de kennis en kunde van de samenleving. De inwoners van de gemeente Bunnik zijn
maatschappelijk betrokken en hebben daarom graag invloed op politieke keuzen die worden gemaakt. De
gemeenteraad heeft in het coalitieakkoord dan ook aangegeven in deze periode aanvullende vormen van
democratie en burgerparticipatie in te willen voeren. Dit college staat daar positief tegenover en
wil – indien gewenst – daarin faciliteren.
Als aanvulling op het Bunnikse model (met korte lijnen tussen de raad, het college en ambtelijke
+
organisatie), voeren we het Bunnikse model in (met korte lijnen tussen de raad, het college, ambtelijke
organisatie én de samenleving). Daartoe gaan we vaker gezamenlijke werkbezoeken organiseren waarin
we (raad, college en ambtelijke organisatie) in gesprek gaan met onze inwoners en/of ondernemers. Niet
alleen om de energie en ideeën uit de samenleving op te halen, maar ook om als raad en college als
ambassadeur te kunnen optreden van de politieke en bestuurlijke ambities.
Dit college wil dit collegeprogramma samen met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke
organisaties en andere partijen uitvoeren. We communiceren daarbij actief en betrekken de samenleving
vroeg bij het maken en uitvoeren van plannen. We maken optimaal gebruik van de kennis, kunde en inzet
van de samenleving en werken waar dat kan als gelijkwaardige partners. Gelet op de grote opgaven voor
de komende periode zet dit college in op het versterken van de communicatiekracht. Niet alleen in
formatieve zin, maar ook door de communicatiekanalen, zoals de gemeentelijke website te vernieuwen.
Communicatie is ten slotte de basis van ons gemeentelijk handelen.
Doelen
• We streven naar een sterke lokale democratie en een krachtig lokaal bestuur.
• We werken samen met onze inwoners en andere partijen aan de maatschappelijke opgaven op basis
van gelijkwaardigheid en maken daarbij gebruik van onze kennis én die van de samenleving.
• We zijn een communicatieve organisatie met een open, flexibele en zelfbewuste houding.
Wat gaan we daarvoor doen
• We doen voorstellen om de communicatiekracht te versterken.
• We organiseren vanuit ons initiatief of op verzoek vanuit de samenleving werkbezoeken waarbij de
raad, het college en ambtelijke organisatie vertegenwoordigd is.
• We ontwikkelen een communicatie-, participatie- en contentstrategie die aansluit op het Bunnikse
model+.
• We vernieuwen de gemeentelijke website voor een verbeterde digitale dienstverlening.
• We geven uitvoering aan wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet digitale toegankelijkheid en Wet
digitale overheid.
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9. Bestuur en organisatie
Toelichting
Dit college wil zowel bestuurlijk als ambtelijk een actieve rol spelen in de regio om zo de positie van onze
gemeente verder te verstevigen en onze ambities zo goed als mogelijk te vervlechten met regionale
programma’s en projecten. We zijn ons ervan bewust dat we onze ambities alleen kunnen realiseren in
samenwerking met buurgemeenten, regiopartners en met instemming van andere overheden. We zetten
daarom in op het vormen van allianties met buurgemeenten, regiopartners, bewoners, ondernemers,
organisatie, instellingen en marktpartijen. Om onze ambities waar te kunnen maken zullen we de
organisatie op een aantal plekken moeten versterken. Daarnaast, zullen we, als kleine gemeentelijke
organisatie, ook slim moeten organiseren, opereren en prioriteren. Vanuit een zelfbewuste houding
onderzoeken we deze periode onze bestuurskracht, om op basis daarvan weloverwogen keuzen te
kunnen maken over de toekomst van de gemeente Bunnik in de periode 2022-2026.
Door samen met onze partners uitvoering te geven aan de grote maatschappelijke opgaven blijven we
werken aan een prettige woon- en leefomgeving van de gemeente Bunnik en dragen we bij aan de
regiokoers Ontmoetingsplaats voor Gezond Stedelijk Leven. Dit college wil als een netwerkorganisatie
werken waarbij we de kwaliteiten en behoeften van de gemeente, inwoners en ondernemers, organisaties
en instellingen, buurgemeenten en andere overheden aan elkaar verbinden. Daarbij maken we gebruik
van de sterktes en kwaliteiten ván anderen en zetten onze sterktes en kwaliteiten in vóór anderen. Wij
stellen ons daarbij open, flexibel en met een zelfbewuste houding op.
Doelen
• We werken, in verschillende allianties, aan een prettige woon- en leefomgeving van de gemeente
Bunnik en dragen bij aan het oplossen van regionale vraagstukken op het gebied van mobiliteit,
wonen, recreatie en duurzaamheid, energie en klimaat.
• We ontwikkelen ons naar een netwerkorganisatie waarin we gebruik maken van de sterktes en
kwaliteiten ván anderen en onze sterktes en kwaliteiten inzetten vóór anderen.
• We denken regionaal en doen lokaal.

Wat gaan we daarvoor doen
• We voeren een actieve bestuurlijke en ambtelijke lobby voor een alliantie met buurgemeenten en
regiopartners om uiteindelijk in samenwerking de integrale opgave te kunnen realiseren.
• We spelen een actieve rol in de regio en werken op lokaal niveau aan de regio.
• We voeren een bestuurskrachtmeting uit.
• Op basis van nieuwe participatieve werkvormen (zoals bijvoorbeeld placemaking) werken we samen
met de samenleving en andere partners.
• We zetten een programma op voor onze medewerkers waarin netwerken, het vormen van allianties,
verschillende werkvormen en het werken vanuit een open, flexibele en zelfbewuste houding, centraal
staan.
• We geven uitvoering aan de wettelijke verplichtingen die op dit terrein op ons af komen, waaronder
Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (WNRA), Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) en Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
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