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Jouw toekomst in Bunnik � Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

Voorwoord van Ali

Beste dorpsgenoten,

Al vele jaren scoort de gemeente Bunnik hoog bij onderzoeken naar het
ervaren woon- en leefplezier, de kwaliteit van de voorzieningen en de
leefbaarheid. We zijn tevreden over onze woon- en leefomgeving. Dat is
een prettige constatering en een belangrijk gegeven voor iedereen.

Ook voor de mensen die zich elke dag inzetten voor de kwaliteit van de
gemeente Bunnik als plek om te wonen, te werken en te leven. Denk aan
gemeenteraadsleden, gemeentebestuurders en ambtenaren maar vooral
ook aan jou als bewoner, die zich als vrijwilliger inzet voor anderen en de
gemeenschap: in verenigingen, werkgroepen, of als mantelzorger,
hulpverlener of natuurbeheerder.

Het politiek bestuurlijke werk, waaraan D66 stevig en constructief heeft
meegewerkt, heeft in de afgelopen vier jaar bemoedigende resultaten
opgeleverd. En dat ondanks dat sinds maart 2020 corona onder lastige
omstandigheden gewerkt moest worden. Voor de komende vier jaar blijft
er veel werk te doen. Groeiende maatschappelijke problemen vragen om
doordacht beleid en daadkrachtige uitvoering. Dat geldt vooral voor de
klimaatcrisis, de verstoorde woningmarkt, de daling van het vertrouwen in
de overheid en vooral de groeiende kloof tussen rijk en arm, tussen
kansrijk en minder kansrijk.

Gemakkelijk zal het niet worden maar niets doen is geen optie. D66 kijkt
vooruit en wil aan de slag. D66 wil werken aan de toekomst, aan jouw
toekomst, aan vertrouwen in de toekomst. Concreet betekent dit werken
aan de bouw van woningen: betaalbare koopwoningen en sociale
huurwoningen voor jongeren, senioren en mensen met de smalle beurs.
Werken aan een effectieve en betaalbare energietransitie. Werken aan een
gezonde, veilige, groene en klimaatvriendelijke woon- en leefomgeving.
Werken aan het behoud en waar nodig aan versterking van de goede
maatschappelijke voorzieningen. En niet te vergeten: zorgen dat iedereen
mee kan blijven doen. Wij willen niemand laten vallen.

D66 wil werken aan duurzame oplossingen voor jouw toekomst. Een mooie
opdracht!

Ali D����r
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Samenvatting
D66 wil een gemeente Bunnik die werkt aan jouw toekomst! Een
toekomst met een betaalbare woning. Kansen voor iedereen. Een
groene en duurzame wereld. Dit is wat D66 voor jou wil doen:

Bouwen aan
jouw toekomst

● Bouwen van veel nieuwe woningen: voor leefbare dorpen
met plek voor iedereen

● Betaalbare woningen bouwen,
én betaalbaar houden van deze woningen

● 50% van nieuwbouw woningen betaalbaar voor mensen
met een modaal inkomen (huur en koop)

● School, sport en andere voorzieningen
dicht bij huis

● Duurzaam en groen bouwen voor
bewoners en ondernemers

● Ruimte voor bedrijven op een groen bedrijventerrein bij de
A12

Optimale kansen
voor iedereen

● Een goede start voor kinderen
● Een kindcentrum voor 0 tot 12 jaar in Kersenweide
● Gezonde en duurzame schoolgebouwen
● Iedereen toegang tot een

sportclub of cultuurvereniging
● Jeugdzorg helpt met opgroeien tot een zelfstandige burger

als dat nodig is.

Een duurzame
leefomgeving

● Inzet op energie besparen en zonne-energie
● Groen en klimaatadaptief inrichten

van de openbare ruimte
● Inzet voor een biodiverse natuur en meer

sport-, speel- en wandelgroen in onze dorpen
● De Meent in Odijk herinrichten tot een verkeersluwe

ontmoetingsplek met veel groen
● De Provincialeweg in Bunnik wordt een veilige, groene laan
● Verbeteren van de doorfietsroutes Odijk-Houten,

Werkhoven-Houten en naar Utrecht Science Park
● Verleggen van de N229 naar de Limesbaan voor de

leefbaarheid van Odijk

Heb je een vraag over de standpunten van D66?
Stel je vraag via info@d66bunnik.nl.
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Inleiding
D66 wil werken aan optimale kansen op een mooie toekomst voor iedereen. Wij willen
mensen een passende woning bieden, of je nu bijvoorbeeld jong of oud bent, alleenstaand
ben of een gezin vormt. Passend ook voor alle inkomens. Zo willen we de dorpen levendig
te houden, met behoud van voorzieningen. We willen onze leefomgeving groener inrichten
en werken aan duurzaamheid en biodiversiteit. In dit programma lees je hoe D66, met een
eigen fractie in de gemeenteraad, haar idealen voor jouw toekomst in Bunnik, Odijk of
Werkhoven wil verwezenlijken.

Onze richtingwijzers
Ons verkiezingsprogramma bevat concrete resultaten die we willen bereiken. Er zullen echter altijd
onverwachte uitdagingen op ons pad komen. Daarvoor hanteren we onze richtingwijzers. Zo weet je wat je
stem op D66 waard is.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen.
De gemeente moet je vrij laten om je leven vorm
te geven zoals jij dat wil. Tegelijkertijd moet de
gemeente er voor je zijn als je hulp nodig hebt.
Niet om je leven over te nemen of voor je te
organiseren, maar om je te helpen om - waar
mogelijk - op je  eigen benen te staan.

Streef naar een duurzame en harmonieuze
samenleving
D66 vindt dat klimaatverandering snel moet
worden tegengegaan. Het tegengaan van
klimaatverandering is belangrijk om een leefbare
wereld door te geven aan toekomstige generatie.
Klimaatverandering heeft daarnaast vooral
negatieve invloed op het leven van mensen die
minder te besteden hebben. We hebben daarom
een verantwoordelijkheid om samen
klimaatverandering tegen te gaan, om iedereen
kans te bieden op een fijn leven in een groene
wereld.

Denk en handel internationaal
Problemen houden niet op bij een gemeentegrens.
D66 heeft een open houding naar de wereld. Samen
kunnen we de problemen in onze wereld oplossen.

Beloon prestatie en deel de welvaart
D66 is voorstander van gelijke kansen voor iedereen.
Ieder kind en jongere moet dezelfde kans krijgen op
een passende woning, goed onderwijs en een
duurzame leefomgeving. Je eigen verdienste, je eigen
inspanning, bepaalt mede of je succes hebt in het
leven. Inspanning moet worden beloond. We hebben
ook een verantwoordelijkheid om welvaart te delen,
zodat kwetsbare of kansarme mensen mee kunnen
doen aan onze samenleving.

Koester de grondrechten en gedeelde waarden
D66 vindt dat we onze grondrechten en waarden
moeten verdedigen. Wij willen dat ieder mens,
ongeacht achtergrond, overtuiging, geslacht of
geaardheid, overal ter wereld vrij kan zijn om
verschillend te zijn.
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Bouwen aan jouw toekomst: wonen en werken
Bunnik heeft een groot aanbod aan eengezinswoningen. Maar voor jongeren en ouderen zijn er nauwelijks
geschikte woningen. Jongeren vertrekken uit Bunnik, en ouderen wonen te lang in een niet passende
woning. Dat leidt tot vergrijzing en gaat ten koste van de leefbaarheid in onze gemeente. Daarnaast is er
een enorm tekort aan betaalbare woningen in de regio Utrecht. Koophuizen zijn daardoor ongelooflijk duur
en de wachttijden voor sociale huurwoningen zijn veel te lang. D66 wil daarom meer betaalbare woningen
bouwen in Bunnik, vooral voor jongeren en ouderen.

Wat vindt D66?

Bouwen van betaalbare woningen
Voor D66 is het bouwen van voldoende huizen de belangrijkste doelstelling voor de komende periode. Er is in
onze regio nu al een enorm tekort aan woonruimte. Dat tekort dreigt alleen maar groter te worden. D66 wil dan
ook veel huizen bouwen in onze gemeente.  Vooral betaalbare woningen voor jongeren en starters. Gelijkvloerse
woningen voor senioren. Duurzame woningen. We bouwen nieuwe woningen in Kersenweide, en ten zuiden van
Bunnik. Daarnaast willen we meer woningen bouwen binnen Odijk, Werkhoven en Bunnik. Bijvoorbeeld in het
stationsgebied op oude bedrijfslocaties. We bouwen niet voor niets: door meer verschillende woningen te
bouwen trekken we jongeren, gezinnen én ouderen. Zo worden onze dorpen gemengd en kleurrijk. Dat komt de
leefbaarheid ten goede en zorgt er voor dat voorzieningen in stand kunnen worden gehouden. Wij willen
aansluiten bij de regionale plannen ('Integraal Ruimtelijk Perspectief'). Daarin is in onze gemeente sprake van
5.000 nieuwe woningen in 2040.

Nieuwe wijken richten we groen en duurzaam in. Bijvoorbeeld door materialen te hergebruiken, of met
houtbouw. De openbare ruimte richten we klimaatadaptief in: meer groen, minder tegels en meer ruimte voor
het afvoeren van water, zodat het goede voorbeeld bewoners en bedrijven inspireert. Het bouwen van
woningen biedt bovendien de kans om meer sport-, speel- en wandelgroen toe te voegen in en om onze
dorpen.
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Gevarieerd bouwen: gevarieerd voor een leefbare gemeente mét voorzieningen
In Bunnik staan veel eengezinswoningen. Dat maakt wonen in Bunnik aantrekkelijk, maar ook eenzijdig.
Daardoor is de bevolking van Bunnik weinig divers. Op lange termijn is dat niet goed. Gevarieerd bouwen
draagt bij aan diverse, levendige en vitale dorpen. D66 wil gemengde wijken met appartementen, kleinere
starterswoningen, eengezinswoningen en gelijkvloerse woningen voor senioren. Zo is er plek voor iedereen in
Bunnik, Odijk en Werkhoven en kunnen voorzieningen op peil blijven.

Voorzieningen - zoals scholen, kinderopvang, sport, speel- en wandelgroen, winkels en horeca - zijn belangrijk
voor de leefbaarheid van een wijk. De gemeente moet daarom bij nieuwbouwwijken voldoende ruimte
inplannen voor deze voorzieningen. D66 wil speciale aandacht voor voorzieningen voor jong en oud, zoals
ontmoetingsplekken en meer sport- en speelmogelijkheden in de openbare ruimte. Voorzieningen worden bij
voorkeur gehuisvest in de dorpscentra, zodat die levendig blijven. Door de afname van de vraag naar
winkelruimte in de bestaande wijken, is hier ruimte voor.

Betaalbaar wonen voor starters
De prijzen van woningen zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Daardoor kunnen veel mensen geen huis
meer kopen. D66 wil dat de gemeente Bunnik álles doet om nieuwe woningen betaalbaar te maken én te
houden. We vinden dat alles bespreekbaar moet zijn om iedereen in staat te stellen een eigen huis te kunnen
kopen.

Bunnik, Odijk en Werkhoven hebben veel woningen in de hogere prijsklassen. Daardoor zijn er lange
wachttijden voor sociale huur. Er is onvoldoende aanbod van huur- en koopwoningen voor mensen met een
modaal inkomen om door te stromen. D66 wil daarom inzetten op meer sociale huurwoningen en minimaal
50% huur- en koopwoningen voor mensen met een modaal inkomen in nieuwbouwwijken.

Bedrijven
Bedrijven zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in onze gemeente. De gemeente Bunnik ligt dicht bij het
Utrecht Science Park en is goed bereikbaar. Daardoor willen veel bedrijven zich in onze gemeente vestigen. Er
is veel vraag naar bedrijfslocaties. D66 wil daarom ruimte maken voor nieuwe, groen ingerichte bedrijfslocaties
tegen de A12, een plek met weinig overlast voor bewoners. Op deze locaties kunnen bedrijven een natuurlijke
geluidswal vormen voor bewoners die in Kersenweide en andere woonwijken komen te wonen.

Ruimte om te ondernemen
We geven ondernemers zoveel mogelijk ruimte om te doen waar zij goed in zijn: ondernemen. Dit betekent dat
we regels en vergunningen actualiseren en minimaliseren. We zorgen ervoor dat procedures, zo snel, simpel en
goedkoop mogelijk te doorlopen zijn. We blijven als gemeente dus constant in contact met koepelvereniging
BHIK en individuele ondernemers om te ontdekken waar knelpunten zitten.

Ook het bedrijfsleven moet verduurzamen. De Green Business Club in Bunnik (bestaand uit onder andere BAM,
Engie en BOVAG� zet zich daar al voor in. De gemeente moet ook andere ondernemingen stimuleren om te
verduurzamen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met ondernemers over hoe zij een bijdrage kunnen leveren
en door subsidies voor het verduurzamen van bedrijven. D66 wil inzetten op van lokaal produceren,
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consumeren en ondernemen. Hiermee dringen we de uitstoot van vervuilende stoffen in de productieketen en
door woon-werkverkeer en transport terug.

Wat wil D66 bereiken?

Wonen voor iedereen

● We willen 50% woningen voor mensen met een modaal inkomen bouwen in nieuwbouwprojecten
(huur en koop). Zo ontstaat er voldoende ruimte voor jongeren, starters en ouderen. Daarnaast zorgt
dit voor meer doorstroming vanuit de sociale huur, zodat ook daar ruimte ontstaat voor mensen die
al lang op zoek zijn naar een woning.

● We vinden de bouw van Kersenweide heel belangrijk. Met deze nieuwe woonwijk bieden we veel
verschillende mensen een passende woning. D66 wil dat Kersenweide een gemengde wijk wordt,
met bijbehorende voorzieningen, zoals onderwijs, kinderopvang en zorg. Met een divers
woningaanbod in onze gemeente verbeteren we de leefbaarheid en vitaliteit op lange termijn.

● D66 wil dat de gemeente álle middelen inzet die een gemeente kan inzetten om nieuwe woningen
betaalbaar te maken en betaalbaar te houden. Bijvoorbeeld een zelfwoonplicht is bespreekbaar.

● D66 is voorstander van het verdichten van de dorpen, met minimaal behoud maar liefst meer groen.
De Meent in Odijk is als eerste aan de beurt. Verdichten kan bijvoorbeeld op verouderde
bedrijfslocaties, zoals rond station Bunnik. Nieuwe woningen in de centra zijn interessant voor
jongeren en ouderen (voorzieningen dichtbij), en maken het mogelijk om de kwaliteit van het groen
in de centra te verbeteren.

● D66 vindt het belangrijk om ook al vooruit te kijken naar substantiële woningbouw na de geplande
woningbouwlocaties. Ook dan zijn woningen nodig. Een logische plek daarvoor is aan de zuidkant
van de A12� dichtbij alle voorzieningen, en we sparen zo veel mogelijk het Kromme Rijnlandschap.

Groene en klimaatadaptieve wijken

● D66 wil werk maken van groene wijken. Het uitgangspunt wordt groen en onverhard, in plaats van
eerst denken aan tegels en asfalt en daarna aan waar nog groen past.

● Nieuwe woonwijken richten we klimaatadaptief in tegen hittestress (hogere temperaturen),
wateroverlast (vaker grote regenbuien) en droogte (langere periodes zonder neerslag).

● D66 wil dat de gemeente bij het verlenen van vergunningen actief stuurt op duurzame bouw en een
groene, klimaatadaptieve buitenruimte. De gemeente moet initiatieven van bewoners die hier aan
bijdragen stimuleren.

Ruimte om te ondernemen

● De behoefte aan bedrijfsruimte is groot in onze regio. D66 wil onderzoeken of een bedrijventerrein in
Bunnik-Zuid (tegen de snelweg) mogelijk is. Dat is nodig voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en
daarmee banen voor onze bewoners. De bedrijvigheid kan dienen als buffer tussen de snelweg en
de nieuwe woonwijken Kersenweide en andere wijken ten zuiden van de A12.
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● D66 wil dat bedrijven een eerste aanspreekpunt hebben bij de gemeente, iemand die zich met het
economisch beleid bezig houdt.

● D66 wil dat de gemeente de regels voor ondernemers vereenvoudigt en waar mogelijk samenvoegt,
zodat ondernemers snel weten waar ze aan toe zijn en waar ze aan moeten voldoen.

● De gemeente moet actief het verduurzamen van ondernemingen stimuleren. De gemeente moet
daarvoor het gesprek voeren met ondernemingen en waar nodig subsidies aanbieden.

● De gemeente moet geld zoveel mogelijk lokaal uitgeven, om zo onze lokale economie te steunen en
milieuvervuiling tegen te gaan.
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Een duurzame leefomgeving

We willen allemaal wonen in een groene en gezonde omgeving. Tegelijkertijd staat de wereld in brand: de
klimaatcrisis vraagt om rigoureuze maatregelen. D66 wil dat Odijk, Bunnik en Werkhoven groener, duurzamer
en meer klimaatadaptief worden ingericht. Ook willen we dat de gemeente zich maximaal inspant voor minder
energieverbruik en meer duurzame energieopwekking.

Wat vindt D66?

Groene en duurzame leefomgeving
D66 wil dat de gemeente de dorpen en het buitengebied groen en duurzaam inricht. Dat is goed voor onszelf
en de natuur. We hebben schone, groene ruimte nodig voor onze eigen gezondheid. D66 wil de dorpskernen
verder vergroenen, met meer biodiversiteit. Dat maakt de dorpen aantrekkelijker om te wonen, maar zorgt er
ook voor dat bewoners zijn gewapend tegen de gevolgen van klimaatverandering. De bijenakker aan de Singel
in Odijk is bijvoorbeeld een lust voor het oog! Ook de Dorpsstraat in Bunnik en de Herenstaat in Werkhoven zijn
aantrekkelijker geworden door het groen. Door het goede voorbeeld van de gemeente, willen we bewoners en
bedrijven verleiden om hun terrein ook groener en duurzamer in te richten.

Allemaal doen we ons best om klimaatverandering tegen te gaan, en toch zullen we in de nabije toekomst te
maken krijgen met wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Onze leefomgeving dient bestand te zijn
tegen klimaatverandering. De gemeente moet zo snel mogelijk zorgen voor een klimaatadaptieve openbare
ruimte. In nieuwe wijken is dit een eis. In bestaande wijken sluiten we aan bij logische momenten om de
openbare ruimte aan te pakken, bijvoorbeeld als al vervanging van de straatinrichting gepland staat. Dat
gebeurt nu bijvoorbeeld in de Engboogert en de Oranjebuurt.

Ook aan meer biodiversiteit kan de gemeenten bijdragen. Afgelopen jaren hebben we al bereikt dat in Bunnik
alleen gemaaid wordt indien dat echt nodig is. Door minder en vooral later te maaien is de biodiversiteit
verbeterd. Daar gaan we uiteraard verder mee. Daarnaast geven we komende jaren meer aandacht aan de
bestrijding van planten die hier niet thuis horen en de bestaande biodiversiteit bedreigen (de 'invasieve exoten').
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D66 wil buurt- en straat initiatieven om te vergroenen of klimaatadaptief in te richten ondersteunen. De energie
die aanwezig is bij bewoners moet maximaal gebruikt worden om een groenere gemeente te worden.

Energie
De energietransitie (het overstappen van fossiele naar duurzame brandstoffen) is nodig om de grote gevolgen
van klimaatverandering tegen te gaan. De energietransitie is een urgente opgave die maatregelen op alle
niveaus vereist: internationaal, landelijk en ook lokaal.. D66 wil nu actie ondernemen, voor een leefbare
toekomst voor iedereen. We kiezen voor uitvoerbare oplossingen, die meteen grote impact hebben. Daar kan de
gemeente direct het verschil maken. D66 wil dat de gemeente zich richt op twee punten waarop we impact
kunnen bereiken:

1. Terugdringen van het energieverbruik. Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken.
2. Duurzaam opwekken van energie: met kleinschalige en grotere zonne-energieprojecten.

De gemeente ondersteunt bewonersinitiatieven op het gebied van duurzame energie, zoals de Energie
Coöperatie Bunnik. Daarmee helpen we waardevolle initiatieven om een verschil te maken.

Wat wil D66 bereiken?

Groene en klimaatadaptieve leefomgeving

● Het uitgangspunt bij het inrichten van de openbare ruimte is het groen. Verharding is alleen nodig
voor bijvoorbeeld een voetpad, fietspad of autoweg. De gemeente geeft daarmee het goede
voorbeeld. Groen maakt gelukkig, en is nodig vanwege klimaatverandering. De eerste logische plek
om maximaal te vergroenen is De Meent in Odijk, omdat dit één van de meest versteende plekken is.

● De gemeente stimuleert grondeigenaren om zo veel mogelijk grond onverhard laten. D66 wil
onderzoeken wat het beste werkt om grondeigenaren te verleiden om hun grond groen en
klimaatadaptief in te richten, in plaats van verhard. Bijvoorbeeld door middel van subsidie.

● De gemeente stimuleert het aanleggen van een groen dak, bijvoorbeeld door subsidie of een

revolverend fonds. Daarmee zorgen we voor een betere waterberging bij grote regenval, en

voorkomen we wateroverlast. Via een revolverend fonds investeert de overheid tijdelijk in

bijvoorbeeld ondernemingen. Zodra het geld terugvloeit in het fonds, gaat dit naar andere duurzame

initiatieven.

● D66 wil dat de gemeente de openbare ruimte klimaatadaptief inricht. Dat betekent meer groen en
minder tegels, zodat de openbare ruimte beter tegen droogte, hitte of wateroverlast kan. In nieuwe
wijken is dat een eis, in bestaande wijken willen we dat klimaatadaptatie wordt meegenomen bij
vervanging van de straatinrichting en andere logische momenten.

Energie
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● D66 wil grote stappen in de komende raadsperiode. Energiebesparing is op dit moment het meest
effectief. De gemeente kan grote impact bereiken door flink in in te zetten op energiebesparing bij
woningen en bedrijven. De gemeente kan bijvoorbeeld subsidies voor het vergroenen en isoleren
van woningen en kantoren uitbreiden, een revolverend fonds oprichten, of duurzaamheidsadvies
geven. Zodat de energiebehoefte van de totale gemeente afneemt.

● D66 is voorstander van het opwekken van duurzame energie in de gemeente Bunnik. Dat is nodig
om een klimaatneutrale gemeente te worden. D66 kijkt naar wat nu haalbaar en effectief is. In onze
gemeente is dat zonne-energie op zo veel mogelijk daken, maar bijvoorbeeld ook zonnelinten langs
het spoor of de snelwegen, op parkeerterreinen en bij fruitteelt. Of andere innovatieve vormen van
energieopwekking, zoals op gevels en in dakpannen. Bunnik en Odijk liggen langs de A12. Waar een
snelweg vaak een logische plek is voor windmolens, is dat in onze gemeente niet. We spreken ons
uit tegen windmolens aan de rand van onze dorpen. D66 wil dat de gemeente heldere kaders
opstelt, zorgvuldige kaders gebaseerd op internationale normen voor een minimale afstand tot
woningen, geluidsoverlast, slagschaduw,  het beschermen van natuur, landschap en ons
werelderfgoed. Windmolens hebben in onze regio minder opbrengst dan op zee of aan de kust.
Bovendien is recent bekend geworden dat het elektriciteitsnetwerk in Midden-Nederland de
komende jaren geen energie van grote windturbines kan verwerken. Uitbreiding van deze capaciteit
kost tijd. Daarnaast is het draagvlak voor de plaatsing van grote windmolens beperkt. We zien om
deze redenen in deze raadsperiode daarom geen ruimte voor windmolens in de gemeente Bunnik.

● D66 wil ruimte maken in de gemeente Bunnik om innovatieve manieren voor het opwekken van
energie uit te proberen en verder te ontwikkelen. Daarvoor kan de gemeente bijvoorbeeld
samenwerken met kennisinstituten.
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Veilig op weg naar een bereikbaar Bunnik
Elke dag gaan we op pad: van huis naar school, werk of sportclub. Bunnik is goed bereikbaar via de
snelweg en met het spoor. D66 wil inzetten op het verbeteren van de fietsroutes, zodat fietsen
aantrekkelijker wordt dan auto rijden. Dat is gezond en duurzaam.

Wat vindt D66?

Betere fiets- en voetgangersverbindingen
D66 investeert in betere en veiligere infrastructuur en fietsvoorzieningen. Dat is belangrijk om mensen uit de
auto te krijgen, op de fiets. Doorfietsroutes worden aangelegd, drukke fietsroutes worden verbreed, waar nodig
worden goede wandelpaden aangelegd, en ontbrekende verbindingen worden gerealiseerd. Ook de veiligheid
van fietsers en voetgangers wordt vergroot. D66 investeert in fiets- en voetgangersvoorzieningen in de meest
brede zin van het woord, zoals fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen, en veilige oversteken
voor voetgangers.

Verleggen van de N229
De N229 ligt nu nog naast Odijk, maar snijdt straks de nieuwe wijk Kersenweide af van de rest van Odijk. We
willen daarom de N229 verleggen en het verkeer omleiden via de Limesbaan, met een aansluiting op de
snelweg in beide richtingen. De doorgaande weg tussen Bunnik en Odijk wordt dan rustiger, groener en
aantrekkelijker voor fietsers en voetgangers. Dat vergroot de leefbaarheid van Odijk en Bunnik. Ook voor
Houten, Werkhoven, Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede is de verlegging belangrijk voor een goede
bereikbaarheid.
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Beter openbaar vervoer
We willen het openbaar vervoer in de gemeente verbeteren. Door de coronacrisis zijn de buslijnen versoberd.
Dat moet worden teruggedraaid. Daarnaast willen we dat de sprinter trein richting Utrecht en richting
Driebergen-Zeist elke 10 minuten gaat rijden. Daarvoor is spoorverdubbeling nodig. Zo kom je sneller op je
bestemming. Station Bunnik kan verder worden ontwikkeld tot een hubfunctie, waar je kan overstappen naar de
fiets, trein, bus en  (deel)auto.

Verkeersveiligheid verbeteren
D66 wil dat bewoners van onze gemeenten zich veilig voelen in het verkeer in de gemeente. Daarom gaan we
bij het bouwen van nieuwe wijken uit van de fietsers en voetgangers. Omdat zij het meest kwetsbaar zijn in het
verkeer staat hun veiligheid voorop. Als mensen fietsen en lopen is dat daarnaast goed voor ons milieu en
gezondheid. Auto’s weren we uit woonstraten.

Wat wil D66 bereiken?

● D66 wil dat mensen vaker kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer. De vanzelfsprekendheid om
met de auto te reizen willen we doorbreken, door het openbaar vervoer te verbeteren en goede
fiets- en looproutes aan te leggen.

● D66 wil bij het ontwerpen van straten en wijken een prioritering in verkeersdeelnemers aanbrengen:
eerst voetgangers (en rollatorgebruikers), dan fietsers (en scootmobiels), dan openbaar vervoer en
dan pas auto’s. Dat leidt tot aantrekkelijke loop- en fietsroutes, en zo stimuleren we bewoners en
bezoekers om te lopen, fietsen of te reizen met het openbaar vervoer. Fietsen en lopen is gezond,
maar levert ook een gezonde lucht op.

Fiets en voetgangers

● D66 wil de fietsroutes vanuit Bunnik, Odijk en Werkhoven naar Houten veiliger maken. Daardoor
worden de fietsroutes aantrekkelijker en verleiden we mensen om de fiets te pakken.

● D66 is voorstander van de aanleg van een veilige doorfietsroute van Veenendaal naar Utrecht
Science Park. Een route via de Provincialeweg en het Eikenpad moet wat D66 betreft in goed
overleg met de omwonenden worden ingepast.

● We willen tussen Zeist en Bunnik een looproute aanleggen, zodat er meer ruimte ontstaat voor
recreatie. Zo kan iedereen genieten van de natuur. In de omgeving van Kersenweide en Werkhoven
willen we nieuwe klompenpaden en ommetjes aanleggen.

Openbaar vervoer

● De bussen moeten weer net zo vaak gaan rijden als voor de coronacrisis, liefst nog vaker. Zeist moet
weer goed bereikbaar worden met de bus.

● Voor een bereikbaar Bunnik wil D66 dat de gemeente lobbyt voor sprinter treinen naar Utrecht en
Zeist die elke 10 minuten rijden.

Autoverkeer
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● We willen de N229 verleggen, om de nieuwbouwwijk Kersenweide heen. De N229 sluit dan aan op
de N421 �Limesbaan). Daarvoor willen we een op- en afrit op de A12 in beide richtingen (nu nog één
richting). Hierdoor wordt de weg tussen Bunnik en Odijk rustiger, en kan de N229 een groene weg
voor fietsers en de bus  worden.

● D66 wil inzetten op een veilige woonomgeving. In nieuwe wijken bouwen we voor de voetganger en
fietser, daarna pas voor de auto.

● De snelheid van de provinciale wegen langs de dorpen moet naar maximaal 50 kilometer per uur. Dat
zorgt voor minder overlast en is veiliger.
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Optimale kansen voor iedereen
D66 draagt het onderwijs een warm hart toe. Onderwijs is de ruggengraat van de samenleving en motor van
persoonlijke ontwikkeling, kansengelijkheid en economische groei. Ook is de school een belangrijke
oefenplek voor het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. D66 blijft zich hard maken voor het
beste onderwijs met gelijke kansen voor iedereen.

Wat vindt D66?

Gelijke kansen
D66 streeft naar een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen.
Onderwijs is de basis en de belangrijkste voorwaarde voor gelijke kansen en het maximaal ontwikkelen van
talenten, ongeacht afkomst, achtergrond, gender, seksuele voorkeur of beperking. Bij inclusief onderwijs spelen,
werken en leren kinderen met verschillende achtergronden en met én zonder beperkingen samen. De school
zorgt voor een les- en ondersteuningsaanbod dat past bij ieder kind. Dat betekent denken in mogelijkheden en
ondersteuning op maat.

We willen dat nieuwkomers snel goed onderwijs kunnen volgen. Passende ondersteuning voor kinderen die dat
nodig hebben, zoals hoogbegaafde kinderen en kinderen met autisme en/of ADHD, moet toegankelijk en
beschikbaar zijn.

Een leven lang leren
Onderwijs is heel belangrijk om iedereen kansen te geven: als kind, maar ook als volwassene. Een leven lang
leren staat daarom centraal. Op school, op het werk, in de bibliotheek en bij sport- en cultuurverenigingen. De
gemeente moet zich niet alleen inzetten voor onderwijs voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen
en ouderen. Omscholing of bijscholing om nieuw werk te vinden, of doorleren om een volgende stap te maken
in je carrière.

Een goede start
Voorkomen is beter dan genezen. D66 wil ontwikkelachterstanden voorkomen en ervoor zorgen dat alle
kinderen een eerlijke start maken op de basisschool. Met goede programma’s op de kinderopvang en
peuterspeelzaal kunnen achterstanden worden voorkomen. Ook goede zorg op het consultatiebureau zorgt
voor een goede start. D66 vindt dat de kinderopvang en de voorschool bij elkaar horen, zodat alle kinderen
toegang hebben tot voorschoolse educatie en samen opgroeien.

Integrale kindcentra
In alle dorpen hebben we multifunctionele schoolgebouwen waar de basisschool, kinderopvang en andere
voorzieningen onder één dak zijn gehuisvest. Daar zijn we trots op. De volgende stap is om niet alleen het
gebouw te delen, maar een integraal kindcentrum te worden: één plek waar alle voorzieningen voor de
ontwikkeling van het kind aanwezig zijn, in één organisatie, met één aanpak. Dit zorgt voor meer kansen voor
kinderen, minder drempels tussen voorzieningen en het versterkt de zorg rondom het kind. Denk aan de
basisschool, de voorschool, het kinderdagverblijf, (school)bibliotheek en zorg. Een kindcentrum is een veilige,
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inspirerende en leerzame plek voor kinderen van 0 tot 12 jaar. D66 wil een intensieve samenwerking tussen
onderwijs en jeugdhulp. Dit zorgt voor kortere lijntjes, minder drempels tussen kindvoorzieningen en versterkt
de zorg rondom het kind.

Gezonde en energieneutrale schoolgebouwen
D66 wil gezonde schoolgebouwen. Een schoolgebouw moet in dienst staan van kwalitatief goed onderwijs,
aansluiten bij de onderwijsvisie en ruimte bieden aan inclusief onderwijs. Het is belangrijk dat er voldoende
ruimte is om leerlingen met specifieke zorg goed te kunnen ondersteunen. En dat er ruimte is voor andere
zorgverleners zoals jeugdhulp en schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast zijn we voorstander van
energieneutrale schoolgebouwen en klimaatadaptieve en groene schoolpleinen. Het schoolplein wordt een
verlengstuk van het klaslokaal. Een groen schoolplein stimuleert kinderen om te bewegen en te ontdekken. Een
groen schoolplein laat bovendien kinderen de natuur ervaren.

Digitale vaardigheden
D66 wil dat iedereen toegang heeft tot de digitale wereld. Dat is nodig om volwaardig mee te kunnen doen aan
onze samenleving. We willen het internet toegankelijk maken, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de
bibliotheek om ouderen te helpen die nog niet vaardig zijn. D66 wil dat aandacht wordt besteed aan zowel de
enorme kansen die de technologie biedt, als de risico’s, zoals fraude, virussen en financieel misbruik.

Omscholing
Door de coronacrisis zijn veel banen veranderd. Daarnaast zijn er sectoren met grote tekorten aan personeel,
zoals de zorg, het onderwijs, de bouw en andere technische sectoren. Wij pleiten daarom ervoor om in regionaal
verband �U10� een omscholingsfonds op te richten, om zo bewoners te ondersteunen in hun omscholing naar
een nieuw vakgebied. De huidige aanpak om vakgericht te scholen met - indien mogelijk - baangaranties willen
we voortzetten.

Inburgering en integratie
De gemeente moet ervoor zorgen dat alle nieuwkomers zo snel mogelijk inburgeren. Dat begint bij de taal leren,
en meedoen met de samenleving via school, sport en het verenigingsleven. De nieuwe Wet Inburgering is op 1
januari 2022 in werking getreden. D66 is blij met de grotere rol van de gemeente bij de inburgering van haar
bewoners. De inkoop van het taalonderwijs doen we samen met een aantal andere gemeenten, maar de
maatschappelijke begeleiding blijft bij Vluchtelingenwerk � Samenspraak Bunnik en het ‘Centrum voor Elkaar’.
D66 ziet de belangrijke rol die de organisaties spelen om mensen met problemen te helpen, zodat alle mensen
volwaardig mee kunnen doen.

Wat wil D66 bereiken?

Onderwijs

● D66 wil een kindcentrum voor 0 tot 12 jaar, waarbij kinderdagverblijf, voorschool, basisschool en
eventueel middelbare school worden gecombineerd. Het doel is om deze kindvoorzieningen beter
op elkaar aan te sluiten en de kwaliteit van het onderwijs in onze gemeente te verbeteren. Een
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logische plek is de nieuwbouwwijk Kersenweide bij Odijk, omdat we daar in één keer de
samenwerking kunnen opzetten en de huisvesting kunnen realiseren.

● De voorschool moet voor alle kinderen tussen 2,5 en 4 jaar toegankelijk zijn, zodat kinderen samen
leren en spelen. De gemeente focust gemeentelijke subsidie op de kinderen die de voorschool nodig
hebben om voorbereid aan de basisschool te beginnen.

● De gemeente heeft de afgelopen jaren goede stappen gezet in het het maken van multifunctionele
schoolgebouwen. De volgende stap is om een plan te maken om de huisvesting van de scholen in
de gemeente de komende jaren verder te verbeteren. Het doel is gezonde en energieneutrale
schoolgebouwen. De ambitie van D66 is om nu al in te zetten op energieneutrale gebouwen �ENG�,
vooruitlopend op de wettelijke verplichting.

● De bibliotheek moet toegankelijk zijn en blijven voor alle bewoners. De bibliotheek is een plek om
een leven lang te leren: boeken lenen, digitale vaardigheden bij ouderen verbeteren en elkaar
ontmoeten.

● D66 wil dat peuterspeelzaal en voorschool één voorziening blijven, zodat alle kinderen zich optimaal
kunnen ontmoeten en elkaar (blijven) ontmoeten.

● Een regionaal omscholingsfonds, zodat iedereen aan het werk kan in sectoren waar vraag is naar
nieuwe medewerkers.

Inburgering

● D66 wil dat mensen zo snel mogelijk inburgeren. Daarmee vergroten we de kansen voor
nieuwkomers, en voorkomen we dat nieuwkomers langdurig aangewezen zijn op de overheid.
Inburgeren begint bij de taal leren en verbinding maken met de samenleving via school, sport,
cultuur en het verenigingsleven.

● Tijdens het hele inburgeringstraject zoveel mogelijk integraal werken, zonder schotten. Daarvoor is
het belangrijk dat onze regionale dienst, Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik en het ‘Centrum
voor Elkaar’ voldoende zijn toegerust en goed samenwerken.
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Meedoen, met menselijke maat
D66 wil een samenleving waarin iedereen meedoet. Via werk, in de buurt of bij een vereniging. Maar het kan
ook even tegenzitten, dan laten we niemand vallen.  De menselijke maat en vertrouwen in de mens en in de
overheid zijn belangrijke uitgangspunten. In Bunnik hebben relatief veel mensen betaald werk, maar dat
betekent niet dat de gemeente stil moet zitten.

Wat vindt D66?

Vertrouwen in de mens en de overheid
Het kernwoord is vertrouwen. Vertrouwen van bewoners dat ze worden gevraagd om hun mening. De taak van
de gemeente is om goed te luisteren. Dat betekent niet dat de gemeente altijd moet doen wat bewoners
zeggen, maar wel dat er altijd aandacht is voor zorgen, argumenten en wensen van bewoners. Omgekeerd
moeten bewoners ook vertrouwen op een professionele gemeente.

Gemeenten zetten data in om beleid te maken en uit te voeren. D66 wil uitgaan van vertrouwen en onze
grondrechten beschermen. Een gemeente die goede service en dienstverlening biedt. En ook een gemeente die
transparant werkt en de keuzes die ze maakt goed uitlegt.

Beschut werk
D66 is warm voorstander van beschut werk. Iedereen, dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
heeft recht op zelfontplooiing en talentontwikkeling. De menselijke maat staat ook nu voorop. Met oog voor de
persoon wordt bekeken wat hij of zij wél kan en welke functie/omgeving past. We zijn blij met BIGA, de
voormalig sociale werkvoorziening, die zich ontwikkeld heeft tot een maatschappelijke onderneming van
formaat, waar veel mensen een fijne arbeidsplek vinden in een bedrijf waar ze trots op kunnen zijn Het
vertrouwen en de waardering krijgen dat jouw bijdrage er toe doet telt: voor je buurt, de vereniging, of je
werkgever.

Naar betaald werk
Werk is meer dan inkomen, werk draagt bij aan eigenwaarde. Als bewoners hun baan kwijtraken, ondersteunen
wij hen op weg naar ander betaald werk. Maatwerk staat voor D66 hierbij voorop: kwaliteit boven snelheid. We
gaan voor een duurzame oplossing, dat is niet altijd de snelste oplossing. We willen dat onze bewoners aan de
slag gaan met een baan die bij hen past, waarin zij zich fijn voelen en waaruit een duurzame werkrelatie
voortkomt. En als dat dicht bij huis kan, dan is dat helemaal mooi. Dat vraagt om goed samenwerken met onze
regionale sociale dienst, het UWV, het bedrijfsleven en het onderwijs. Een goed voorbeeld van deze
samenwerking zijn de ‘Ik zorg-shops’. Een concept dat in onze regio is ontwikkeld en nu op meer plekken wordt
uitgerold om mensen te interesseren voor de zorg. Deze aanpak willen we ook inzetten voor andere sectoren
met grote personeelstekorten.

D66 wil mensen die al langere tijd geen werk hebben, of (tijdelijk) niet kunnen werken, de kans bieden om een
zinvolle dagbesteding te vinden. Dat is maatwerk. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, beschut werk, of een
stageplek. daarvoor moet je terecht kunnen bij het ‘Centrum voor Elkaar’.
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Smalle beurs
D66 is voor ruimhartige hulp aan (financieel) kwetsbare mensen en/of hun kinderen. We strijden voor gelijke
kansen voor iedereen en willen niet dat financieel gebrek uitsluiting betekent. D66 wil extra aandacht en geld
voor mensen met een smalle beurs, in het bijzonder voor:

● Volwassenen en kinderen met mantelzorgtaken voor de ouders;
● Chronisch zieken en mensen die vanwege ernstige gezondheidsklachten langdurig zijn aangewezen op

een (bijstands)uitkering;
● Ouderen met een smalle beurs, die alleen een AOW-uitkering ontvangen, hebben moeite hebben om de

eindjes aan elkaar te knopen;
● ZZP'ers die onder het bestaansminimum terechtkomen, bijvoorbeeld door met het ‘omscholingsfonds’

mensen in kwetsbare sectoren te helpen bij een switch.

Beter uit de schulden
Problematische schulden en geldgebrek zorgen voor onzekerheid en stress. D66 wil daarom mensen helpen bij
het aanpakken en voorkomen van schulden. Deze hulp is gebaseerd op vertrouwen en op het menswaardig en
zo efficiënt mogelijk helpen van mensen in financiële nood. Daarbij is het belangrijk om nadrukkelijk te kijken
naar de samenhang tussen werkloosheid, schulden, gezondheid en de thuissituatie. Kortom: een integrale
benadering bij hulp van onze bewoners. Een aanpak waarbij ons ‘Centrum voor Elkaar’ goed kan samenwerken
met onze regionale sociale dienst. Om te voorkomen dat problemen stapelen en steeds groter worden.

Wat wil D66 bereiken?

Smalle beurs

● D66 wil dat school, sport en cultuur toegankelijk blijft voor mensen met een smalle portemonnee.
Dat kan met een steuntje in de rug voor mensen die het minder hebben, bijvoorbeeld via de huidige
regelingen voor mensen met een kleine portemonnee en het Jeugdsport- en Cultuurfonds.

Naar betaald werk

● We willen dat mensen die (tijdelijk) niet werken, de kans krijgen om een zinvolle dagbesteding te
vinden. Mensen kunnen vrijwilligerswerk doen, een stageplek vinden, of beschut werk doen.
Dagbesteding is een manier om mensen zingeving te geven en te helpen om werkritme op te
bouwen.

● De gemeente moet beschut werk bieden voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt,
zodat ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. We kijken naar wat iemand wél kan.

Gemeentelijke organisatie

● D66 wil dat de gemeente en uitvoeringsorganisaties van de gemeente bij de opsporing van fraude
géén methoden gebruiken die een hoog risico op discriminatie met zich meebrengen.
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● De gemeente moet schuldhulpverlening (via de regionale sociale dienst samen met het ‘Centrum
voor Elkaar’) zo veel mogelijk integraal organiseren, zodat we mensen écht helpen om hun
(financiële) leven weer op de rit te krijgen en te houden.
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Gezond samenleven in Bunnik
Je eigen gezondheid en welzijn en die van de mensen om je heen is belangrijk. D66 wil inzetten op een
gezond leven. Als kind,   als jongere, of als de drukte van je gezin zwaar op je weegt. Maar ook als je de in de
herfst van je leven bent. Een gezond leven betekent niet alleen goede hulp als je ziek bent: net zo belangrijk
is het het voorkomen van fysieke, mentale en sociale problemen.

Wat vindt D66?

Gezondheid als voorwaarde om mee te kunnen doen
Iedereen moet zich optimaal kunnen ontwikkelen, het beste uit het leven kunnen halen en kunnen meedoen in
de maatschappij. Gezondheid draagt bij aan de kwaliteit van leven. Dat geldt voor de gehele levenscyclus, van
jong tot oud.

Jeugd heeft de toekomst
Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst.
Het consultatiebureau, ‘Centrum voor Elkaar’, de voorschool: allemaal voorzieningen die bijdragen aan de beste
start voor het kind.

Daar hoort een toegankelijk en gevarieerd aanbod van sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen en jongeren
bij. Ook makkelijk bereikbare en uitdagende plekken om veilig buiten te spelen. Het beweeglint in Bunnik is daar
een mooi voorbeeld van. Daarnaast zien we ruimte voor bijvoorbeeld een nieuwe fiets-speelplek (pumptrack),
een padelbaan, maar ook een natuurspeelplek.

Voorkomen is beter dan genezen
Een gezonde leefstijl, een veilige omgeving om op te groeien en mentale weerbaarheid kunnen veel fysieke en
mentale problemen voorkomen. Van preventie kan en mag niet alles verwacht worden. Het voorkomt niet altijd
problemen en dan is goede jeugdzorg nodig. Het beroep daarop neemt al jaren alleen maar toe. D66 vindt dat
goed omschreven moet worden wat onder jeugdzorg valt. D66 wil voorkomen dat elke hobbel in de
ontwikkeling van een kind meteen als groot probleem wordt gezien. We staan ouders bij, en vallen ze niet af
door onnodige medische trajecten.
.

Ouder worden met elkaar voor elkaar

We worden allemaal ouder. Gezond ouder worden is belangrijk voor een betekenisvol, leuk leven. De komende
jaren groeit het aandeel 65-plussers in de gemeente. In Bunnik ervaren veel mensen hun gezondheid als goed.
Ook staan mensen graag voor elkaar klaar en zetten ze zich graag in voor hun eigen leefomgeving . Deze
betrokkenheid biedt kansen. Dat blijkt ook uit initiatieven zoals de Zomerschool, de Huiskamer van Odijk, de
activiteiten van de ouderenorganisaties in alle dorpen, Automaatje en het aanbod van IDEA. D66 wil dat de
gemeente goed samen blijft werken met deze organisaties en initiatieven van bewoners omarmt.
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Passende zorg als het nodig is
Genezen is goed, maar voorkomen is beter. Maar dat is niet altijd realistisch. Dus is er ook voldoende
beschikbare ondersteuning en basiszorg nodig, met daarnaast altijd ruimte voor maatwerk, zowel voor mensen
die zorg nodig hebben als voor hun mantelzorgers. Slim samenwerken vanuit het ‘Centrum voor Elkaar’ met
verschillende maatschappelijke organisaties (zoals  de samenwerking voor kwetsbare ouderen in het
Ondersteuningsteam Wonen en Zorg �OWZ�� en met en zorgprofessionals biedt kansen . Voor onze gemeente
wordt het misschien niet goedkoper, maar alle inwoners kunnen wel rekenen op goede zorg en ondersteuning
die je helpt om zo goed als mogelijk zelf de draad weer op te pakken.

We vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen
Mensen zijn creatief en vinden vaak zelf oplossingen. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en
creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf, en we
willen dat de overheid hierop aansluit. Niet alleen bij het vinden van oplossingen voor mensen zelf, maar ook bij
het maken en bijstellen van lokaal beleid.

Wat wil D66 bereiken?

De mens centraal

● De mens staat centraal, in plaats van regels. Dat betekent dat we zorgen dat ruimte is in alle
regelgeving voor maatwerk en bijzondere situaties. De gemeente volgt niet de letter van de regels,
maar de bedoeling.

● Voorkomen is beter dan genezen: we zetten in op preventie, waar dat kan. We zijn er tijdig bij om
mensen weer op weg te helpen. Als bewoners toch zorg nodig hebben, moet die zorg direct
beschikbaar zijn.

De juiste zorg op het juiste moment

● Zorg en ondersteuning moeten toegankelijk zijn. De gemeente communiceert in een taal die voor
iedereen begrijpelijk is. De gemeente Bunnik houdt haar beleid en haar regels zo eenvoudig
mogelijk, zodat iedereen kan begrijpen wat de gemeente voor je kan betekenen.

● De juiste deskundigheid is beschikbaar om mensen de juiste zorg te bieden, zowel professioneel als
ervaringsdeskundigheid, ook voor complexe gezondheidsproblemen door bijvoorbeeld combinaties
van meerdere aandoeningen. Dit geldt ook voor het maken van beleid.

Jeugd

● Bij opvoedingsvraagstukken moeten ouders voor raad en ondersteuning dicht bij huis terecht
kunnen, bijvoorbeeld bij de consulent van het ‘Centrum voor Elkaar’ op school. D66 wil niet
problematiseren, maar oplossen. Voor lichte problematiek kunnen kinderen en jongeren ook terecht
bij het Jongerenwerk

● Kinderen en jeugd kunnen in alle dorpen naar uitdagende en veilige plekken om elkaar te ontmoeten
en buiten te spelen.
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Ouderen

● Een gevarieerd aanbod van hulp en activiteiten in ieder dorp. Een aanbod waarmee ouderen en
mensen met een beperking kunnen blijven meedoen en waaraan ouderen die een helpende hand
kunnen en willen bieden plezier en zingeving beleven.

● Mantelzorgers zijn op tijd in beeld en geven we passende ondersteuning.
● Ouderen kunnen in Bunnik veilig fietsen, oversteken, winkelen en wandelen, met en zonder

hulpmiddel.
● Ouderen moeten het ‘Centrum voor Elkaar’ weten te vinden. De gemeente kan daarbij helpen. Voor

passende hulp en ondersteuning willen dat het ‘Centrum voor Elkaar’ en de zorg- en hulpverleners
slim samenwerken.
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Ruimte voor initiatieven en verenigingen
D66 gelooft in de kracht van de samenleving. De kracht van bewoners, ondernemers en (maatschappelijke)
initiatieven. Door hen vrij te laten en zoveel mogelijk ruimte te bieden, benutten we hun inzet, creativiteit en
kwaliteiten optimaal als samenleving. We willen een overheid zijn die bewoners en ondernemers zo min
mogelijk belemmert en zoveel mogelijk ondersteunt. Zo zorgen we voor een vitale en gezonde lokale
economie en benutten we de maatschappelijke en sociale slagkracht van sterke lokale initiatieven.

Wat vindt D66?

Versterken contact tussen ondernemers, scholen en organisaties
We willen de contacten tussen ondernemers, scholen, en (maatschappelijke) organisaties verbeteren. Om de
samenwerking te bevorderen en meer kansen te bieden aan goede initiatieven vanuit de samenleving. We
juichen daarom initiatieven zoals het Netwerk Gelukkig & Vitaal in Werkhoven, Odijk en Bunnik toe en vinden
dat de gemeente dergelijke initiatieven - indien nodig - moet ondersteunen. Hoe mooi zou het zijn als (lokale)
ondernemers daar ook bij helpen!

D66 wil daarnaast meer geld uittrekken voor het jongerenwerk. Nu al met een kleine investering van de
gemeente, levert het jongerenwerk mooie resultaten op. Met een grotere bijdrage van de gemeente kan de
impact verder worden vergroot. Jongerenwerk kan jongeren activiteiten aanbieden, maar ook beschikbaar zijn
voor steun als het even niet goed gaat.

Een sterk verenigingsleven: sport en cultuur
Sporten is gezond voor je lichaam, cultuur is gezond voor de geest. Beiden bieden ze kansen voor ontmoeting
en samen dingen doen. Mooie voorbeelden zijn Hockeyclub Kromme Rijn, BO!NK Theaterschool en de Kromme
Haan.

D66 wil ruimte voor sport en cultuur in onze gemeente en de sport- en cultuurverenigingen waar mogelijk
ondersteunen met huisvesting met betaalbare huurtarieven en ondersteuning bij het professionaliseren van de
verenigingen. Sport bedrijven of culturele activiteiten in verenigingsverband zorgt namelijk ook voor verbinding
en ontmoeting tussen allerlei mensen.

Corona heeft veel invloed gehad op sport en cultuur. Hoewel het ergste achter de rug lijkt, blijven we als
gemeente scherp in de gaten houden wat de coronacrisis voor gevolgen heeft (gehad) voor onze
sportverenigingen en culturele instellingen. Zodat waar nodig en passend, ondersteuning kan worden geboden.
De buurtsportcoaches van Bunnik Beweegt doen fantastisch werk, wat nu harder nodig is dan ooit.

Initiatieven van bewoners
We zijn trots op bewonersinitiatieven en ondersteunen deze waar mogelijk. We zetten in op een optimale
samenwerking en benutten hun kwaliteiten en energie. Zeker in de beginfase van een initiatief kan de gemeente
het verschil maken. Als een initiatief volwassen wordt, kan de gemeente langzaam weer loslaten. Het Bunnik
aan Zet-fonds helpt daarbij.
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Wat wil D66 bereiken?

Jongeren, sport en cultuur

● Het percentage mensen dat elke dag minimaal 30 minuten beweegt, moet omhoog naar ten minste
60% (nu 54%�. De gemeente moet zich daarvoor inspannen, bijvoorbeeld via ‘Bunnik Beweegt’.

● De tarieven van sport- en cultuur accommodaties moeten omlaag, in eerste instantie voor nieuw
aanbod. Daarmee maken we de accommodaties aantrekkelijker voor het organiseren van nieuw
aanbod dat past bij de wensen en behoeftes van bewoners.

● D66 wil meer geld uittrekken voor het jongerenwerk in de gemeente Bunnik.

Initiatieven van bewoners

● De gemeente moet initiatieven van bewoners zo veel mogelijk ondersteunen, zodat meedoen en
samenwerken wordt beloond.

● D66 wil dat de gemeente huisvesting biedt aan initiatieven die van aantoonbare meerwaarde zijn
voor onze dorpen.
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Een veilig Bunnik
D66 wil dat je veilig bent in Bunnik, Odijk en Werkhoven, zodat je écht vrij kan zijn. Veiligheid is een breed
thema. Misschien voel je je niet veilig alleen op het station. Misschien worden er drugs verhandeld in jouw
straat. Maar ook een scheefliggende stoeptegel kan onveilig zijn.

Wat vindt D66?

Veiligheid en vrijheid in evenwicht
Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om een prettig leven te leiden. Veiligheid en vrijheid zijn onlosmakelijk
aan elkaar verbonden en houden elkaar in evenwicht. D66 hecht veel waarde aan dat evenwicht. Het is
belangrijk dat we altijd kritisch kijken naar maatregelen die de veiligheid vergroten en de vrijheid beperken. Wij
willen dat maatregelen altijd tijdelijk, doelgericht en proportioneel zijn.

Jezelf kunnen zijn
D66 vindt dat iedereen zich veilig moet voelen in onze gemeente. Ongeacht zijn of haar afkomst, uiterlijk,
geloof, seksuele gerichtheid, beperking of aandoening. In onze gemeente is er ruimte voor LHBTI+-personen en
bewoners van elke geloofs- of levensovertuiging en etniciteit. Wij bevorderen ontmoetingen tussen
verschillende groepen. In tijden van toenemende maatschappelijke spanningen is het belangrijk in gesprek te
blijven en naar elkaar te luisteren. Acceptatie moet altijd van twee kanten komen. Wij trekken de grens zodra
geloof de vrijheid van anderen bedreigt of beperkt. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme, religieuze haat
is in onze gemeente geen plaats.

Criminaliteit: inzetten op preventie en weerbaarheid
In onze gemeente is relatief weinig criminaliteit. Maar ieder misdrijf is er één te veel. Actief beleid samen met
partners en inwoners is nodig om te criminaliteit laag te houden en verder te verlagen. D66 wil dat wijkagenten,
gemeente en welzijnswerkers in iedere buurt zichtbaar en vindbaar zijn. De politiepost in het Gemeentehuis is
daarvoor belangrijk.

Een belangrijke ontwikkeling in de criminaliteit is ondermijning: de onderwereld maakt gebruik van de faciliteiten
van de bovenwereld. Bijvoorbeeld een boer met financiële problemen die zijn schuur verhuurt aan criminelen die
daar drugs opslaan. Of een horecabedrijf dat wordt gebruikt om crimineel geld wit te wassen. Dat is
ondermijning. Weerbaarheid daartegen is belangrijk: zo voorkomen we problemen. Dat betekent dat bewoners,
ambtenaren en politiek zich bewust zijn van de aanwezige risico’s om ongewild onderdeel te worden van een
crimineel systeem, en weten wat ze kunnen doen om zichzelf en anderen te beschermen.

Bij het tegengaan van (jeugd)criminaliteit is preventie de basis. Dit begint in het onderwijs, door het voorkomen
van vroegtijdig schoolverlaten en het investeren in jongeren die van het rechte pad af dreigen te raken.
Belangrijk hiervoor zijn kansen op de arbeidsmarkt, voorkomen van schulden, en tegengaan van discriminatie.
Effectieve preventie vraagt om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, de politie, scholen, zorg-
en welzijnsinstellingen en private initiatieven.
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Veiligheid door onderhoud van de openbare ruimte
Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder
criminaliteit en overlast. D66 wil dat de gemeente de openbare ruimte netjes houdt, bij overlast snel reageert en
goede voorlichting geeft over hoe je zelf de veiligheid kan vergroten. Veiligheid is ook een verantwoordelijkheid
van mensen onderling. Zij stellen, wanneer zij in het openbaar met elkaar omgaan, normen. Sterke onderlinge
sociale verbanden zijn daarom de belangrijkste voorwaarde voor het scheppen van een veilige buurt of straat.

Wat wil D66 bereiken?
● D66 vindt het belangrijk dat je jezelf kan zijn. De gemeente moet zich daarom op álle mogelijke

manieren inzetten om (het gevoel van) veiligheid van LHBTI+-personen en bewoners van elke
geloofs- of levensovertuiging en etniciteit, te verbeteren.

● De gemeente moet aandacht besteden aan het voorkomen van criminaliteit en ondermijning.
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten we in op goed onderwijs, jeugdzorg en begeleiding
van jongeren die van het rechte pad af raken.

● D66 wil de politiepost in het Gemeentehuis behouden.

● We willen de overheid, bedrijven burgers helpen weerbaar te zijn tegen ondermijning. Voor de
gemeente betekent dit bijvoorbeeld dat zij goed kijkt naar wie waarvoor een vergunning krijgt. Of
dat zij die boer met financiële problemen stimuleren het te melden als een crimineel de schuur wil
huren.

● Goed onderhoud van openbare ruimte leidt tot minder criminaliteit. Daarom vindt D66 dat de
gemeente ervoor moet zorgen dat de openbare ruimte goed onderhouden wordt, en schoon blijft.

● Ook in de buurt van het spoor en de snelweg moet je veilig kunnen wonen en werken. De gemeente
moet via de Veiligheidsregio Utrecht �VRU� aandacht blijven vragen voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen over de A12 en de spoorlijn Utrecht-Arnhem.

Verkiezingsprogramma 2022 � 2026 28



Jouw toekomst in Bunnik � Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

Participatie en democratie
D66 staat voor nieuw leiderschap. We vinden een toegankelijke lokale democratie erg belangrijk. D66 wil een
gemeente die bewoners serieus neemt, de belangen van alle belanghebbenden transparant afweegt, en
keuzes maakt die goed zijn voor de toekomst van mensen. Daarom vinden we het belangrijk dat de
gemeenteraad kritisch kijkt naar voorstellen die het college van B en W doet, en waar nodig voorstellen
aanpast of het gemeentebestuur ter verantwoording roept.

Wat vindt D66?

Invloed voor bewoners
D66 vindt het belangrijk dat de gemeente bewoners serieus neemt, en bewoners betrokken zijn bij het maken
van keuzes. Dat maakt het beleid van de gemeente beter, en vergroot de betrokkenheid van bewoners bij de
grote keuzes die de komende tijd moet worden gemaakt.

De invloed van bewoners verschilt per project of thema, en is maatwerk. Daarom willen we dat de gemeente
maatwerk levert voor iedere situatie, waarbij de gemeente verschillende vormen van participatie uitprobeert om
te onderzoeken wat werkt. Wel hanteert D66 de volgende uitgangspunten:

● De gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad moeten bereikbaar en toegankelijk zijn voor
bewoners en andere belanghebbenden. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de belangen
van bewoners en andere belanghebbenden serieus te nemen.

● De gemeente geeft altijd vooraf heldere kaders: waar kan je als bewoner of belanghebbende invloed op
uitoefenen, en wat staat al vast?

● Er ligt een wederzijdse verantwoordelijkheid bij de gemeente én bewoners en andere belanghebbenden
om op een opbouwende en constructieve manier samen te werken en invloed uit te oefenen. Zo worden
plannen beter.

Tegengeluid
D66 vindt het belangrijk dat de gemeenteraad in contact staat met bewoners, verenigingen, bedrijven en
andere organisaties in onze gemeente. Tegengeluid is belangrijk voor een goede afweging van alle belangen.
Tegelijkertijd kan de gemeente niet altijd tegemoet komen aan alle belangen. Het is belangrijk dat de gemeente
dan goed uitlegt hoe en waarom de keuze toch is gemaakt.

Wat wil D66 bereiken?

Invloed voor bewoners

● We zijn voorstander van het experimenteren met verschillende vormen van participatie. Op die
manier willen we ontdekken wat werkt, en wat niet. Voorbeelden zijn het inrichten van een
expertpanel, periodieke contactgroepen rondom thema’s, loting, of een initiatievenbudget dat
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bewoners zelf kunnen verdelen over projecten. D66 wil digitale participatie (webinars, vragenlijsten,
discussieplatforms) blijven inzetten om plannen beter te maken. In de coronacrisis bleek de
gemeente online een bredere groep mensen te bereiken.

● D66 wil dat de gemeente jongeren serieus neemt. Vooral oudere bewoners praten en denken mee,
terwijl jongeren minder aan tafel zitten. Daar willen we verandering in brengen. Niet alleen over
onderwerpen die specifiek over jongeren gaan, maar juist bij ieder onderwerp.

● Bij complexe trajecten moet de gemeenteraad niet alleen aan het eind van de rit een besluit nemen,
maar juist regie hebben en pakken op het hele proces. Bijvoorbeeld over hoe bewoners betrokken
moeten worden bij het maken van een plan.

● Bij ieder voorstel dat het gemeentebestuur doet aan de gemeenteraad wordt standaard
verantwoord welke invloed bewoners hebben gehad, en waarom. Dit is nu al zo, en willen we
behouden.

Toegankelijke lokale democratie

● D66 wil de gemeenteraad toegankelijker maken voor inwoners:

o Op de website van de gemeente moet duidelijker worden uitgelegd hoe de gemeenteraad

werkt, vergadert en hoe je als inwoner invloed kan uitoefenen. Raadsleden moeten in ieder
geval via de website van de gemeente eenvoudig te bereiken zijn.

o De gemeenteraad kan voorafgaand aan de raadsvergadering inloopmomenten voor

bewoners organiseren. Of bewoners de mogelijkheid geven om onderwerpen te agenderen
voor een Open Huis of een Raadsvergadering.

Sterke lokale democratie

● We willen dat de gemeenteraad een sterkere, onafhankelijke rol heeft. Dat is belangrijk voor een
sterke democratie. De gemeenteraad moet niet afhankelijk zijn van de informatie van het college van
B en W.

● De werkdruk op raadsleden is te groot. Daardoor kiezen mensen er soms voor om niet politiek actief
te worden, en kunnen raadsleden hun werk minder goed doen. Maatregelen om de werkdruk te
verlagen zijn:

o Uitbreiding van de griffie om raadsleden een betere ondersteuning te kunnen bieden;

o Meer ondersteuning organiseren door middel van extra fractieassistenten.

● Bij het overdragen van taken van de gemeente naar een (regionaal) samenwerkingsverband is het
voor D66 essentieel dat de gemeenteraad in staat blijft om haar controlerende taak uit te oefenen.
De gemeenteraad moet hier scherp op zijn. Voorbeelden van samenwerking waar de regie sterker
kan, zijn de U16, GGD en de Veiligheidsregio.

● De gemeenteraad moet het gemeentebestuur goed kunnen controleren. Daarvoor zijn een sterke
griffie en rekenkamer heel belangrijk. D66 wil daarom de griffie en rekenkamer versterken. Daarnaast
vinden we dat de gemeenteraad jaarlijks moet kijken of de griffie en rekenkamer de gemeenteraad
nog goed kunnen ondersteunen en adviseren.
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Gemeente en financiën
De gemeente is er voor alle bewoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven. D66 vindt dat de gemeente in dienst
staat van ons, niet andersom. We willen een transparante en digitale overheid, die klaar is om de grote
uitdagingen van onze samenleving op te lossen.

Wat vindt D66?

Gemeentelijke organisatie
De gemeente moet het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld met verduurzaming, een divers
personeelsbestand, vaste contracten, en digitale veiligheid.

Gemeentelijke financiën
D66 heeft altijd gestaan voor een solide financieel beleid, en zal dat altijd blijven doen. We zullen dus wel
uitkijken om extra belastingen te heffen, louter om leuke dingen te doen, zonder dat er een belangrijk doel in
beeld is. We willen de belastingen niet verder laten stijgen dan met de inflatie. We zullen tegelijk echter pal
blijven staan voor onze voorzieningen. Alleen indien die dreigen ten onder te gaan, bijvoorbeeld door
bezuinigingen vanuit het Rijk, wijken we van deze lijn af.

Gemeentelijke zelfstandigheid?
Daarnaast wil D66 met de gemeenteraad onderzoeken hoe de gemeentelijke organisatie er op lange termijn uit
moet zien om haar bewoners het beste te kunnen helpen. D66 vindt het vooral belangrijk dat alle bewoners het
beste worden geholpen. Misschien is dat met de huidige gemeente, maar de uitkomst kan ook zijn dat fusie of
aansluiting bij andere gemeenten beter is.

Wat wil D66 bereiken?

Open en digitale overheid

● D66 zet zich in voor een open en digitale overheid. Contact met de gemeente is geen keuze, maar
meestal noodzakelijk. Daarom moet je snel en online een paspoort of subsidie kunnen aanvragen.

● D66 wil dat informatie van de gemeente standaard openbaar toegankelijk is. Beleid, regels en
andere informatie over de gemeente moet op de website te vinden zijn. Alleen bij hoge uitzondering,
en alleen in het belang van onze gemeente en bewoners, blijven documenten geheim.

● De gemeente moet in normale en begrijpelijke taal met bewoners en ondernemers communiceren.
Iedereen moet onbelemmerd toegang hebben tot de overheid. Iedereen die moeite heeft met lezen,
schrijven, mailen of internet, heeft recht op dienstverlening op maat.

● Datagedreven sturen (keuzes maken op basis van grote hoeveelheden gegevens) vindt D66 een
kans om slimmere keuzes te maken, maar ook een groot risico. D66 wil voorkomen dat bewoners
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gediscrimineerd of gestigmatiseerd worden door datagedreven sturen. We willen dat de gemeente
hiervoor spelregels vaststelt, zodat de kansen voor alle bewoners in stand blijven.

Gemeentelijke financiën

● We willen de belastingen niet verder laten stijgen dan met de inflatie, tenzij voorzieningen onder
druk komen te staan.

Bedrijfsvoering

● D66 vindt het belangrijk dat de gemeentelijke organisatie slim te werk gaat: de organisatie moet niet
aan de hand van de klassieke thema’s van een gemeente werken, maar integraal aan de
vraagstukken die nu belangrijk zijn. Het is één gemeente, niet losse afdelingen. De inrichting van de
openbare ruimte kan bijvoorbeeld relevant zijn om de veiligheid te verbeteren. Of het mengen van
woningtypen kan bijdragen aan een sociaal sterke wijk.

● De gemeentelijke organisatie moet de samenleving weerspiegelen. Diversiteit is daarom voor D66
belangrijk. Middelen die de gemeente kan inzetten zijn anoniem solliciteren en het trainen van
leidinggevenden om leiding te kunnen geven aan een divers team.

● Lokale media zijn heel belangrijk als controlerende macht. De gemeente moet zich actief (blijven)
inzetten voor lokale media die onafhankelijk opereren. Media moeten waar nodig ondersteunt
worden, en de ruimte krijgen om hun controlerende taak richting het bestuur en de gemeenteraad
uit te voeren.

● D66 wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door medewerkers zo snel mogelijk een vast
contract aan te bieden.

Gemeentelijke zelfstandigheid?

● We willen met de gemeenteraad onderzoeken hoe de toekomst van de gemeentelijke organisatie
vormgegeven moet worden om de belangen van de bewoners van onze kernen het beste te
behartigen. Dat kan in deze gemeente, in een grotere gemeente, of verdeeld over andere
gemeenten.
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