Lijsttrekker
Leny Visser

Kandidatenlijst
1 Leny Visser
2 Leen Vernie
3 Annemarie Huijsman
4 Peter Lakerveld
5 Cor Kool
6 Harry Kager
7 Co van Eck
8 Laura de Wild-Geerlings
9 Herbert van Petersen
10 Cor van Wiggen
11 Rik Aertsen
12 Maarten van Vulpen
13 Wilco van Bentum

Het CDA zet zich in voor een goede
toekomst van onze gemeente. Daarbij
kijken we verder dan ons eigen belang en
onze eigen tijd. We willen samen met u
werken aan een duurzame gemeente.
Dus uw keuze doet er toe!

Contact
website

www.cdabunnik.nl

telefoon

+31 (0) 3065 63753

e-mail

rik.aertsen@gmail.com
CDA Bunnik
@cdabunnik
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Voor een goede

toekomst
in onze gemeente

Bunnik-OdijkWerkhoven

Woningen voor jong en oud

Bunnik

Het CDA wil dat er voldoende mogelijkheden
zijn voor mensen in de verschillende
levensfasen om geschikte woonruimte te
vinden. Het woningtekort voor starters en de
beperkte doorstroommogelijkheden voor
ouderen willen we aanpakken. Zo ontstaat de
mogelijkheid te verhuizen zonder je sociale
netwerk te verliezen.
Bij de uitbreidingsplannen moet een goede
aansluiting bij de bestaande kernen geborgd
zijn, evenals een vloeiende overgang naar
het groene landschap eromheen.

Bunnik blijft zelfstandig
Wij vinden de gemeente Bunnik voldoende
bestuurskrachtig om zelfstandig te blijven.
Intensief samenwerken met de regio is nodig
om minder kwetsbaar te zijn en om effectief
en duurzaam om te gaan met onze financiële
middelen.

Het CDA wil bouwen met behoud van het unieke karakter van onze drie dorpen.
Wij kiezen voor veel groen in de openbare ruimte en stimuleren hernieuwbare
energie: zon, wind, aardwarmte. Je blijft hier gezond: ruimte voor wandelen en de
fiets. Het station wordt een knooppunt voor openbaar vervoer. Bunnik moet klaar
zijn voor elektrische auto’s. We gaan met vertrouwen de toekomst in.

Ruimte voor ondernemers
De lokale ondernemers zijn de drijvende
kracht voor veel activiteiten in Bunnik. Een
aantal van hen wil uitbreiden, maar kan dit
niet door ruimtegebrek op hun huidige
locatie. De ontwikkeling van een nieuw
bedrijventerrein langs de A12 speciaal voor
de Bunnikse ondernemers moet daarom
hoge prioriteit krijgen. Ondernemers kunnen
zich dan verder ontwikkelen en de
werkgelegenheid blijft binnen Bunnik. De
achterblijvende locaties kunnen dan
hergebruikt worden voor woningbouw.

We willen dat de gemeente een open,
dienstverlenende organisatie is voor de
inwoners die waarborgt dat we hier veilig en
gezond kunnen wonen. Bunnik is geliefd als
woonplaats en die kwaliteit willen wij
bewaren en versterken.

Sociale verbondenheid
Het CDA zet in op een samenleving die een
goede sociale verbondenheid kent met
gebundelde inzet van vrijwilligers,
mantelzorgers en professionals in een hecht
netwerk. Betrek mantelzorgers bij het
oplossen van zorgproblemen en geef hen
professionele ondersteuning.
Wij ondersteunen de pilot van ‘de
maatschappelijke verbinder’, die mensen met
complexe maatschappelijke problematiek de
weg naar de juiste ‘loketten’ wijst.
Wij willen een gemeentelijke aanpak die
eenzaamheid tegengaat.

Vitale dorpen
Enige uitbreiding van de dorpen door
nieuwbouw is belangrijk om de bestaande
voorzieningen, zoals winkels, scholen en
verenigingen op peil te kunnen houden. Die
groei maakt het ook mogelijk om te
investeren in de inrichting van het
winkelgebied in Bunnik en Odijk. Het CDA
vindt dat de dorpscentra nodig moeten
worden aangepakt. De verkeersveiligheid en
de kwaliteit van de inrichting moeten
omhoog. De gemeente moet daarbij ook
rekening houden met de wensen van de
lokale ondernemers.

