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Voorwoord 
Beste inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven, 
 
Op 16 maart 2022 gaan wij weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen voor de 
gemeente Bunnik. De VVD heeft zich de afgelopen jaren via De Liberalen ingezet voor onder andere de 
afschaffing van de hondenbelasting en het ontwikkelen van Odijk-West. Bij deze 
gemeenteraadsverkiezingen doet de VVD weer zelfstandig mee. Zo kunnen wij het VVD-geluid nog beter 
laten horen. Wij willen in nauw contact staan met de inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven. De VVD 
vindt het belangrijk om te horen wat er leeft en om uit te leggen welke keuzes wij willen maken. De 
komende raadsperiode gaan wij ons dan ook inzetten voor belangrijke thema’s die leven onder onze 
inwoners: 

Betaalbare woningen 

De huizenprijzen in onze gemeente stijgen hard en het is met een modaal inkomen bijna onmogelijk een 
betaalbare woning te vinden. De VVD kiest er daarom voor om meer te bouwen in het middensegment. 
Voor onze starters, leraren, verpleegkundigen, doorstromers vanuit sociale verhuur en ouderen die kleiner 
willen gaan wonen. Zo bevorderen we de doorstroming, creëren we ruimte in alle segmenten en dragen 
we bij aan een oplossing voor de woningnood. Hierdoor blijft de gemeente Bunnik toegankelijk voor 
iedereen. 

Geen windturbines 

Veel inwoners maken zich zorgen over de plaatsing van windturbines in onze gemeente. De VVD neemt 
deze zorgen serieus. Wij willen géén windturbines op het grondgebied van de gemeente Bunnik. De 
gemeente Bunnik is een groen en relatief dicht bebouwd gebied. Voor de VVD staat gezondheid en welzijn 
van de inwoners voorop.   

Leefbaarheid en groen 

Natuur is belangrijk en verdient bescherming. Tegelijkertijd realiseren we ons dat ruimte schaars is. Om 
deze reden blijven we kritisch kijken naar wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is; met een juiste balans 
tussen natuur, wonen, ondernemen en recreatie. Daarom wil de VVD groen in onze dorpskernen 
behouden en versterken. We willen het unieke buitengebied toegankelijk houden voor iedereen.  

 

Wil je in gesprek over het programma van de VVD Bunnik of heb je vragen? Mail dan naar 
info@VVDBunnik.nl of spreek mij aan op straat. 

 

Stem 16 maart VVD!  
 

Namens VVD Bunnik, 

  

Thies van den Berg 

 

mailto:info@VVDBunnik.nl
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WONEN 
Een gemeente waar het fijn en veilig is en waar je goed en 
betaalbaar kunt wonen 
 
  

► In nauwe samenwerking met 
buurgemeenten, de provincie en het rijk 
werken aan een integraal woningbouw- en 
mobiliteitsplan voor Odijk-West.  

► Daarom is het belangrijk dat iedereen een 
passende woning kan vinden. Wij willen dat 
onze inwoners op ieder moment in hun 
leven het juiste huis in de gemeente kunnen 
vinden. Wij willen dat de plannen voor De 
Kersenweide en Odijk-West doorgezet 
worden, zodat in de toekomst iedereen 
betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) 
wonen.   

► Om Odijk met Odijk-West verbonden te 
houden moet de N229 omgelegd worden. 
Om dat te kunnen realiseren moet er 
voldoende gebouwd worden. Daarom willen 
we dat onderzocht wordt of bouwen tot 
5.000 woningen mogelijk is.  

► Door voldoende te bouwen zorgen we voor 
een gezonde financiële basis om ook de 
kosten voor sociale huurwoningen op een 
verantwoorde manier te kunnen dragen. We 
willen zorgen voor meer betaalbare 
huurwoningen voor middeninkomens. Om 
zo de doorstroom voor jong en oud mogelijk 
te maken.  

► Wij willen ons richten op betaalbare huur- en 
koopwoningen voor het middensegment. 

Het woningaanbod moet vooral passen bij de 
behoefte in onze gemeente. We denken 
hierbij aan een mix van 20% sociale 
huurwoningen, 60% huur- en koopwoningen 
in het middensegment en 20% in het vrije 
segment.  

► De gemeente biedt ruimte aan creatieve 
nieuwe woonvormen zoals, tiny houses, 
knarrenhofjes en kangoeroewoningen. Zo 
helpen we starters op weg en kunnen 
ouderen in een vertrouwde omgeving 
dichtbij hun kinderen blijven wonen.   

► We willen dat alle inwoners makkelijk en snel 
kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben 
om hun woningen te vergroten of aan te 
passen. Regels uit bestemmingsplannen zijn 
digitaal en actueel beschikbaar. 

► Wij willen voorrang voor de eigen inwoner 
bij de toewijzing van woningen van sociale 
huurwoningen, zodat inwoners die hier 
vandaan komen hier kunnen blijven wonen.  

► Wij willen de voorrang voor statushouders 
laten vervallen, in lijn met wat nationaal 
mogelijk is gemaakt. 

► Wij willen inzetten op het transformeren van 
bestaande bedrijfspanden naar woningen.  

► De Meent als aantrekkelijk dorpscentrum 
ontwikkelen, gekoppeld aan de bouw van 
Odijk-West.

©@odijkbiphoto 
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ECONOMIE, RECREATIE & 
TOERISME 
In Bunnik, Odijk en Werkhoven is het goed werken en 
ondernemen 

 

► Door ondernemers de ruimte te geven en te 
zorgen voor minder regels, stimuleert de 
gemeente een gezonde lokale economie en 
meer banen. Als het goed gaat met de lokale 
ondernemers, dan gaat het goed met de 
gemeente. 

► Ondernemers krijgen meer mogelijkheden 
om creatief te ondernemen. Zelf kunnen zij 
het beste beslissen wanneer hun winkel 
open of dicht gaat, ook op zondag. 

► De gemeente geeft opdrachten bij voorkeur 
aan lokale ondernemers. 

► We willen de mogelijkheid onderzoeken om 
een aantrekkelijk bedrijventerrein - als buffer 
tussen Odijk-West en de A12 - te 
ontwikkelen. Dit geeft bedrijven die binnen 
de bebouwde kom zitten nieuwe 
mogelijkheden. Bovendien kunnen 
beschikbaar gekomen bedrijfspanden die 
achterblijven omgebouwd worden naar 
woningen. 

► We willen ons maximaal inspannen om 
winkelaanbod, zoals een supermarkt in 
Werkhoven, te behouden. 

 

► Bunnik, Odijk en Werkhoven zijn onderdeel 
van de prachtige Kromme Rijnstreek en dit 
biedt volop kansen voor de lokale economie. 
Initiatieven op het gebied van recreatie en 
toerisme moeten worden gestimuleerd. 

► Het geld wat de gemeente uitgeeft is 
afkomstig van onze ondernemers en 
inwoners. De lokale lasten in de gemeente 
zijn al relatief hoog. Daarom moet de 
gemeente voorzichtig met het geld omgaan. 
Onze speerpunten voor de komende periode 
zijn: 

• Besparingen in plaats van 
verhogingen. 

• De onroerendezaakbelasting (OZB) 
blijft op de nullijn en de overige 
lokale lasten voor de inwoners 
stijgen minder dan het landelijk 
gemiddelde. 

• Transparantie in de resultaten van 
de gemeentelijke uitgaven. 

► Digitale dienstverlening en bereikbaarheid 
uitbreiden. 
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SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK 
Waardevol samenleven in Bunnik, Odijk en Werkhoven 
 
► Centrum voor Elkaar is een belangrijke 

voorziening in de gemeente die niet alleen 
nu, maar ook in de toekomst beschikbaar 
moet blijven voor iedereen. 

► Er komt een scherpere afbakening van wat 
we scharen onder jeugdzorg. Nog te vaak 
krijgen kinderen hulp voor zaken die horen 
bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet 
effectief.  

► We zorgen voor de aanwezigheid van 
voldoende jeugdprofessionals bij de huisarts. 
Zij zijn bekend met regionale 
zorgorganisaties en de behoeften van ouders 
en kinderen. Zo voorkomen we onnodige 
doorverwijzingen naar te zware hulp. 

► We vinden dat ieder dorp in de gemeente 
recht heeft op goede en toegankelijke 
maatschappelijke voorzieningen, zoals een 
ontmoetingscentrum. 

► De bibliotheek in Bunnik is een 
basisvoorziening en we willen deze nog 
aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld door het 
toestaan van kleinschalige horeca. 

► Sporten en bewegen is belangrijk, ook voor 
jongeren. Wij vinden het van belang dat er 

financieel wordt bijgedragen bij aan het 
mogelijk maken van sporten door kinderen, 
als hun ouders dit niet kunnen betalen. 

► Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot 
onderhoud denken we na over hoe onze 
openbare ruimte kan worden ingericht voor 
buitensport. Wij vragen daarbij actief aan 
onze inwoners om mee te denken. 

► Sportverenigingen, scholen en 
buitenschoolse opvang werken nauw samen 
om de inwoners zoveel mogelijk te laten 
bewegen. Buurtsportcoaches kunnen hierbij 
helpen. 

► We willen graag dat iedereen meedoet aan 
onze samenleving. Mensen in de bijstand 
werken hier actief aan mee door te 
solliciteren en/of door een tegenprestatie te 
leveren. Uitkeringsgerechtigden die 
onvoldoende ingeburgerd zijn, kunnen 
gevraagd worden om als tegenprestatie op 
onderdelen te werken aan inburgering en 
integratie. 

► Bewegend onderwijs introduceren bij de 
scholen en kinderopvangorganisaties.  

©@odijkbiphoto 
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MOBILITEIT en VEILIGHEID 
Veilig en bereikbaar Bunnik 
 

► We zorgen met spoed voor een fietstunnel 
of een andere veilige oversteekmogelijkheid 
bij de N229 tussen Odijk-West en Odijk. 
Daarna sturen we aan op het omleggen van 
de N229. Dat is essentieel voor een leefbare 
omgeving en voor de verkeersveiligheid. 

► We betrekken onze inwoners bij plannen om 
de verkeersveiligheid in onze dorpen te 
verbeteren. 

► We willen werk maken van optimale en 
veilige fietsverbindingen in en naar de 
gemeente. 

► We staan voor de vrijheid van onze inwoners 
om zelf te kiezen voor het vervoer dat het 
beste past. Dat houdt in dat 

(deel)autogebruikers, fietsers, voetgangers 
en reizigers in het openbaar vervoer allemaal 
de ruimte krijgen. Ruimte om te rijden, 
ruimte om te laden en ruimte om te 
parkeren. 

► Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in 
de buurt. Wijkagenten die de buurt goed 
kennen, voegen daar iets extra’s aan toe. De 
gemeente stimuleert buurtpreventie en 
WhatsApp-groepen. Inwoners en 
wijkagenten werken daarbij samen. 

► We zetten maximaal in op een beschikbaar 
digitale infrastructuur (snel internet) overal 
in de gemeente.

 

©@odijkbiphoto 
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GROEN 
Bunnik behoort tot een van de 20 beste gemeenten in 
Nederland om in te wonen. En dat willen we zo houden. 
 

► Natuur is belangrijk en verdient bescherming. 
Tegelijk realiseren we ons dat ruimte schaars 
is. Daarom blijven we kritisch kijken wat 
haalbaar en realistisch natuurbeleid is, met 
een juiste balans tussen wonen, ondernemen 
en recreatie en natuur.  

► Het groene buitengebied blijft voor iedereen 
toegankelijk. 

► Behoud en versterken van het groen in de 
dorpskernen. 

 

► Bij het onderhoud van groen werken we 
zoveel mogelijk samen met de inwoners van 
Bunnik, Odijk en Werkhoven. Initiatieven van 
bewoners en organisaties om de eigen straat 
of buurt te vergroenen en onderhouden, 
moedigen we aan. 

► Beter onderhoud van straten, stoepen en 
pleinen. 

 

 

 

©@odijkbiphoto 
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ENERGIE & DUURZAAMHEID 
De energietransitie is een feit. Ook Bunnik, Odijk en 
Werkhoven dragen hun steentje bij. Maar wel op een 
verstandige en leefbare manier. 
 

► Wij ondersteunen het streven naar een 
energie neutrale gemeente Bunnik in 2050. 
Door energie te besparen en meer duurzame 
energie op te wekken kunnen we dit 
bereiken. 

► We willen géén windturbines op het 
grondgebied van de gemeente Bunnik. 
Bunnik is een groen en relatief dicht 
bebouwd gebied. Essentieel hierbij is dat de 
gezondheid van de inwoners voorop staat.   

► De gemeente zet maximaal in op het 
stimuleren van zonnepanelen op daken en 
op het isoleren van woningen en bedrijven. 

► We willen de mogelijkheden van een 
zonnelint langs de A12 onderzoeken. 

► We maken het eenvoudiger om laadpalen 
aan te vragen, door procedures simpeler te 
maken. Zo stimuleren we duurzame energie. 

► Wij willen dat de gemeente open staat voor 
duurzame initiatieven en de ontwikkeling 
van innovatieve technieken. Samenwerking 
met de markt en andere overheden op het 
gebied van duurzaamheid stimuleren we. 

► Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale 
economie en het milieu, kopen we onze 
producten en diensten duurzaam en circulair 
in. 
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