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WAT HEBBEN WIJ DE AFGELOPEN
VIER JAAR BEREIKT?
Het CDA heeft de afgelopen vier jaar, ook vanuit de oppositie, vele
zaken kunnen bereiken. Wij noemen onze top-5:
1.

Geen windmolens, maar een ‘zonnelint’
Wij hebben creatief meegedacht hoe wij als gemeente Bunnik
een goede bijdrage kunnen leveren aan de duurzame
energieopwekking in de regio, terwijl wij tegelijkertijd het
mooie groene landschap van onze gemeente zo min mogelijk
aantasten. Hiertoe hebben wij - samen met andere CDAfracties in de regio - het plan voor ‘een zonnelint’ langs de A-12
tussen Bunnik en Ede gelanceerd, dat wil zeggen een smalle
langgerekte strook met zonnepanelen langs de snelweg.
Hiermee willen wij plaatsing van grote windmolens in de
gemeente voorkomen. Een motie van het CDA om de
mogelijkheden voor een zonnelint verder te verkennen werd
met algemene stemmen in de gemeenteraad aangenomen.

2. Behoud van groene landschap langs Kromme Rijn
Wij hebben ons met succes verzet tegen het plan van het
college om het groene gebied ten noorden van Bunnik langs
de Kromme Rijn vol te bouwen met woningen (plan
Hoenderik). Dankzij onze inzet blijft het unieke landschap aan
de noordrand van Bunnik behouden!
3. Meer aandacht voor verkeersveiligheid
Naar aanleiding van een motie van het CDA is er een
toezegging van de provincie gekomen dat de snelheid op de
N229 bij Odijk teruggaat van 80 naar 60 km per uur en dat dit
weggedeelte daarvoor wordt aangepast.
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4. Opheffing barrièrewerking N229
Op initiatief van het CDA is er een amendement aangenomen
dat aangeeft dat de barrièrewerking van de N229 bij de start
van de ontwikkeling van Odijk-West (‘De Kersenweide’) moet
zijn opgeheven. Dit amendement werd gesteund door alle
partijen in de gemeenteraad.
5. Meer aandacht voor verbetering luchtkwaliteit en

terugdringing geluidshinder door verkeer

Naar aanleiding van een motie van het CDA is verbetering van
luchtkwaliteit en terugdringing van geluidshinder op de
agenda geplaatst en is besloten dat bij de ontwikkeling van
Odijk-West en bij de beoordeling van andere nieuwe
bouwplannen in de gemeente de WHO-normen voor
luchtkwaliteit en geluidshinder zullen worden gehanteerd.

‘’

Het CDA vindt dat de
verkeersveiligheid op
de Kon. Julianalaan
in Bunnik snel
aangepakt en
verbeterd moet
worden!

‘’
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ONZE VOORSTELLEN VOOR DE KOMENDE VIER JAAR

1. GEMEENTE: DIENSTBAAR EN SAMENWERKEN IN REGIO

*

De gemeente is er voor de inwoners, de ondernemers en de
maatschappelijke organisaties in de gemeente. De gemeentelijke
organisatie moet dus dienstbaar zijn aan de samenleving:
servicegericht en met oog voor de menselijke maat.

*

Inspraak is een groot goed. Inwoners moeten bij besluiten van de
gemeente echt kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen
en behoren daarbij actieve medewerking en goede, tijdige en
begrijpelijke informatie te krijgen.

*

Het CDA vindt het belangrijk dat zaken met de gemeente ook
digitaal geregeld kunnen worden. Tegelijkertijd moet persoonlijk
en telefonisch contact met de gemeente mogelijk blijven.

*

Bunnik is een kleine zelfstandige gemeente. Daar zijn we trots op.
Maar het CDA constateert ook dat de gemeentelijke organisatie
onder druk staat. We streven naar een wendbare en behendige
organisatie die haar inwoners naar tevredenheid kan bedienen en
maatschappelijke vraagstukken het hoofd kan bieden. Het gaat er
wat ons betreft om dat wij de eigenheid van onze dorpen en het
groene, kleinschalige en dorpse karakter van onze omgeving
(zoveel mogelijk) kunnen behouden, uitbouwen en versterken. De
discussie moet dus zijn hoe wij dat het beste kunnen borgen.
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*

Een goede samenwerking in de regio is hierbij ook van groot
belang. Het CDA maakt bij samenwerkingsverbanden binnen de
regio onderscheid tussen samenwerking voor beleidstaken en
uitvoeringstaken. Met uitvoeringstaken bedoelen wij de uitvoering
van gemeentelijk beleid, waarbij de uitvoerende dienst verder
geen beleidsruimte heeft. Als uitvoeringstaken door
samenwerking met andere gemeenten goedkoper en/of
kwalitatief beter kunnen worden uitgevoerd, dan kiest het CDA er
bij uitvoeringstaken voor om binnen de regio samen te werken.
De BghU, de belastingsamenwerking waarin de gemeente
Bunnik met een aantal omliggende gemeenten en het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden participeert, is hier
een goed voorbeeld van. De Regionale Sociale Dienst voor
Kromme Rijn en Heuvelrug is een ander voorbeeld.

‘’

Het CDA vindt dat
de gemeente
initiatieven
voor behoud van
een minimaal
aanbod van winkels
en middenstand in
Werkhoven actief
moet ondersteunen.
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2. LOKALE ECONOMIE

*

We willen investeren in een goed ondernemersklimaat voor
MKB-ers en een goede relatie met lokale ondernemers (onder
meer via ondernemersclubs zoals de BHIK, de Green Business
Club en LTO). We willen bijvoorbeeld één aanspreekpunt voor
ondernemers dat verantwoordelijk is voor het traject van
vergunningsaanvragen maar ook voor kansen en vragen. Een
ondernemer hoeft dus niet meer te ‘zoeken’ naar de juiste
ambtenaar bij het juiste loket.

*

Het CDA vindt dat de gemeente zich concrete doelen moet
stellen met betrekking tot het verbeteren van het
ondernemersklimaat. In een onderzoek van Elsevier Weekblad
naar economische toplocaties werd Bunnik onlangs weliswaar als
de beste locatie voor kleine ondernemers aangewezen, maar deze
goede score was vooral het gevolg van factoren die niet direct het
resultaat van gemeentelijk beleid zijn, zoals de bereikbaarheid
door de centrale ligging en de goede samenwerking tussen
ondernemers via de ondernemersclubs. Bij de verkiezing van de
MKB-vriendelijkste gemeente, die MKB-Nederland iedere twee
jaar organiseert, wordt veel meer gekeken hoe de gemeente
ondernemers ondersteunt en faciliteert, en daarbij heeft de
gemeente Bunnik de laatste jaren nooit de top-100 gehaald. Daar
moet de komende vier jaar verandering in komen!
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*

Er zijn verschillende lokale ondernemers die met hun bedrijven in
onze dorpen gehuisvest zijn en die willen uitbreiden, maar die dit
niet kunnen vanwege ruimtegebrek op hun huidige locatie. Wij
vinden daarom dat de haalbaarheid van de ontwikkeling van een
nieuw bedrijventerrein langs de A12 (De Raaphof) speciaal voor
bestaande lokale ondernemers op zo kort mogelijke termijn moet
worden onderzocht. Lokale ondernemers kunnen dan naar dit
bedrijventerrein verhuizen, zodat zij voor de gemeente behouden
blijven en kunnen doorontwikkelen. De achterblijvende locaties in
de dorpskernen kunnen dan hergebruikt worden voor
woningbouw.

*

Wij willen uitbreiding van de mogelijkheden voor dag- en
verblijfsrecreatie. Een groter deel van het buitengebied van
Bunnik, dan nu het geval is, kan een rol spelen bij de groene
toeristische functie van onze gemeente. Het vergroten van het
recreatieve concentratiegebied rond Amelisweerd en Rhijnauwen,
onder andere door deze via fiets- dan wel wandelroutes met
andere recreatiegebieden te verbinden, zien wij als een van de
mogelijkheden om de intensiteit van het toerisme te vergroten en
tegelijkertijd te spreiden, zodat de druk op plekken in het
buitengebied vermindert. Uitbreiding van goede (vrijliggende)
fiets- en wandelverbindingen en het aantal pleistervoorzieningen
(zoals horeca) is daarbij gewenst.

*

Het CDA is voor handhaving van het huidige beleid met
betrekking tot de openingstijden van winkels in de gemeente
Bunnik. Dit betekent bijvoorbeeld dat de supermarkten op de
zondag alleen in de middag open mogen zijn.

*

Het CDA vindt dat de gemeente initiatieven voor behoud van een
minimaal aanbod van winkels en middenstand in Werkhoven
actief moet ondersteunen.
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*

Het CDA is van mening dat landwinkels hun eigen waarde
hebben voor consumenten. Verkopen aan huis in het
buitengebied zijn van meerwaarde voor agrarische bedrijven en
daarmee voor het behoud van voedselproductie en groene
landschappen. Het gebruik van voedsel uit de directe omgeving is
ook een duurzame oplossing.

*

Als de gemeente producten of diensten van ondernemers
afneemt, dan moet het betalen van de rekening binnen dertig
dagen de norm zijn. Bij aanbesteding door de gemeente moet bij
gelijke geschiktheid (en indien juridisch mogelijk) voorrang
worden gegeven aan lokale ondernemers.

‘’

Het CDA vindt dat
de “sociale werkplaats”,
die eerder werd
opgeheven, weer moet
terugkeren voor
mensen voor wie de
afstand tot een
reguliere werkplek te
groot is.

‘’

8

CDA VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

3. WELZIJN, ZORG EN ONDERWIJS

*

Het CDA wil meer aandacht en maatregelen voor het verbeteren
van de luchtkwaliteit en het terugdringen van geluidshinder in de
gemeente, waarbij het CDA de WHO-normen hierover als
uitgangspunt neemt. Het CDA wil in dit kader bijvoorbeeld
inzetten op (verdere) verlaging van de maximale snelheid op de
N229 langs Odijk en betere handhaving hiervan.

*

Het CDA wil dat de aanpak van de problematiek van
eenzaamheid prioriteit krijgt. Projecten van (vrijwilligers-)
organisaties die gericht zijn op het elkaar ontmoeten van mensen
voor wie dat lastig is geworden, moeten worden gesteund.

*

De gemeente wordt zo ingericht dat mensen met dementie zo
lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving en daarom
worden projecten gesteund die bijdragen aan een
dementievriendelijke gemeente, zodat dementerenden in onze
gemeente kunnen blijven wonen en niet gedwongen worden om
naar omliggende gemeenten uit te wijken.

*

Het CDA vindt dat de gemeente onderzoek moet doen naar de
benodigde capaciteit van scholen in de gemeente de komende
jaren (onder andere in verband met de uitbreiding in Odijk-West)
en ook dat de gemeente plannen moet maken voor de
benodigde onderwijscapaciteit en tijdig moet starten met het
treffen van voorbereidingen voor de realisatie ervan. Hetzelfde
geldt voor het faciliteren van capaciteit op gebied van
kinderopvang en buitenschoolse opvang en eerstelijns
gezondheidszorg.
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*

Het CDA wil dat de gemeente een ruimhartig
schuldsaneringsbeleid voert en financiële en praktische
initiatieven steunt die voorkomen dat mensen in de schulden
raken of hen helpt er weer uit te komen. Een goed voorbeeld is
SchuldHulpMaatjes.

*

Het CDA vindt dat de gemeente de Voedselbank Kromme Rijn
moet helpen waar dat kan, bijvoorbeeld bij het vinden van goede
huisvesting.

*

Het CDA vindt dat de gemeente beleid moet maken om
werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt te stimuleren. Zo willen we dat opdrachtnemers bij
opdrachten van de gemeente gestimuleerd worden om zich in te
zetten voor extra werk, of stageplekken, voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zijn we voorstander van het
(opnieuw) inrichten van een “sociale werkplaats” (ook wel “sociaal
ontwikkelbedrijf” genoemd) voor mensen voor wie de afstand tot
een reguliere werkplek te groot is.

*

Het CDA vindt dat de gemeente er alles aan moet doen om voor
kwetsbare kinderen, die jeugdzorg nodig hebben, de
noodzakelijke jeugdzorg zo snel mogelijk en zo passend mogelijk
beschikbaar te hebben, bijvoorbeeld op iedere basisschool.

*

Tegelijkertijd zien we in de jeugdhulp een toename van
aanbieders die zich richten op lichte zorg. Hierdoor ontstaan er
tekorten en zijn er bezuinigingen op andere noodzakelijke dingen
nodig. Dit is onwenselijk. Wij willen een duidelijke afbakening wat
jeugdzorg is en wat valt onder gewone opvoeding. Wat ons
betreft gaan we dit vastleggen in een nieuw beleid voor de
jeugdzorg (als onderdeel van de Integrale Gezondheidsvisie). Ook
maken we meer samenwerking mogelijk tussen jeugdzorg en
passend onderwijs.
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*

Het CDA vindt dat de gemeente als werkgever een inclusieve
organisatie moet zijn. Bij het uitzetten van vacatures zorgt de
gemeente ervoor dat deze inclusief zijn. Sollicitanten met diverse
(migratie-)achtergronden of mensen met een mogelijke
arbeidsbeperking moeten zich uitgenodigd voelen om te
reageren op de vacature.

‘’

Het CDA wil meer
aandacht en
maatregelen voor het
verbeteren van de
luchtkwaliteit en het
terugdringen van
geluidshinder in de
gemeente.

‘’
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4. WONEN, RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT

*

Gelet op de grote woningnood in onze gemeente en in de regio
vindt het CDA het van groot belang dat er een substantieel aantal
woningen wordt bijgebouwd. Hiervoor zijn de locaties in OdijkWest (‘De Kersenweide’) en het stationsgebied ten noorden van
de A12 beschikbaar. Ook op enkele plaatsen binnen de dorpen is
nog ruimte voor nieuwbouw. Het CDA kiest er voor om op de (nu
reëel te beschouwen) beschikbare bouwlocaties tot 2040
ongeveer 1.800 woningen bij te bouwen in de gemeente.

*

Maar bij nieuwbouw geldt voor het CDA ook steeds het
uitgangspunt dat het kleinschalige, dorpse en groene karakter
van de gemeente (de ‘Bunnikse maat’) zoveel mogelijk behouden
moet blijven. De keuzes die we maken op het gebied van
ruimtelijke ontwikkeling moeten hierbij passen. Dit betekent
bijvoorbeeld minimale hoogbouw, waarbij wij een richtlijn willen
hanteren van maximaal vijf woonlagen. Ook moet de groei van
het aantal huizen tot 2040 over de jaren gespreid worden om het
dorp voldoende gelegenheid te geven om de nieuwe inwoners in
het maatschappelijk netwerk op te vangen.

*

De nieuwe wijk Odijk-West moet één geheel worden met het
bestaande dorp van Odijk. Voor het CDA is opheffing van de
barrièrewerking van de N229 een absolute voorwaarde voor de
verdere ontwikkeling van nieuwbouw in Odijk-West.
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*

We hebben ons eerder uitgesproken tegen een vierde woonkern
in de gemeente Bunnik. Nieuwbouw moet de bestaande kernen
versterken en daarop aansluiten. Daarom zijn wij ook geen
voorstander van het plan voor grootschalige woningbouw bij de
Limesbaan ten zuiden van de A12 (‘Bunnik-Zuid’). Door de
barrièrewerking van de A12 is maatschappelijke samenhang met
het huidige dorp Bunnik op deze locatie niet te realiseren.

*

De opheffing van de barrièrewerking van de N229 bij Odijk moet
zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Tot dat moment moet er
een veilige oplossing komen voor de bewoners van de nieuwe
buurt Het Burgje. Kinderen moeten bijvoorbeeld veilig naar school
of sportaccommodaties kunnen fietsen. Het CDA vindt daarom
dat er in de komende raadsperiode een fietstunnel of een
fietsbrug moet worden aangelegd. Dit heeft voor het CDA een
hoge prioriteit.

*

We willen bij nieuwbouw van woningen zo veel mogelijk voorrang
voor inwoners van de gemeente of mensen die in de gemeente
werken. Kopers moeten een sociaal en/of economische binding
hebben met de woonplek.

*

Bij nieuwbouwplannen, zoals de uitbreiding in Odijk-West, moet
er prioriteit worden gegeven aan betaalbare koopwoningen. Voor
jongeren en andere starters op de woningmarkt die in de
gemeente willen blijven wonen, moeten er voldoende betaalbare
koopwoningen beschikbaar zijn. Dat is momenteel vaak een
probleem. Starters op de woningmarkt wijken vaak
noodgedwongen uit naar buurgemeenten.
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*

Wij willen meer variatie in het aanbod van woonvormen voor
ouderen. Hofjes, kleinschalige appartementencomplexen zijn een
aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op zichzelf willen
blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel huis willen
hebben. Meer aanbod van woningen voor ouderen zorgt er ook
voor meer doorstroming op de woningmarkt.

*

In Odijk-West willen we ruimte reserveren voor meer-generatiewoningen, zodat het samenwonen van meerdere generaties en
het zorgen voor elkaar wordt vergemakkelijkt.

*

Onze gemeente scoort als één van de slechtsten in de regio wat
betreft wachttijd op een sociale huurwoning. De gemeente moet
daarom stevige actie ondernemen om deze wachttijd te
verkorten. Het CDA wil bij ieder plan voor nieuwbouw tenminste
30% sociale woningbouw realiseren. Dit heeft voor het CDA een
hoge prioriteit.

*

Het bouwen van tijdelijke woningen (flexwonen, ‘tiny houses’) is
een effectief middel dat in de strijd tegen woningnood snel kan
worden toegepast. Hiermee bieden we perspectief aan mensen
met een acute woonvraag, die met de reguliere woningtoewijzing
tussen wal en schip vallen. Denk hierbij aan starters, gebroken
gezinnen, mensen die een baan gevonden hebben in een nieuwe
omgeving. Wij willen dat de gemeente hiermee gaat
experimenteren en zetten hierbij maximaal in op de
mogelijkheden voor versnelde bestemmingsplanprocedures, de
bouw van tijdelijke woningen (mogelijk op basis van ‘Crisis- en
Herstelwet’) en het bouwen van woningen op plaatsen van
vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied.

*

Om onze gemeente nog aantrekkelijker te maken om te wonen
en/of te verblijven willen we de kwaliteit van de openbare ruimte
in de dorpscentra van Bunnik en Odijk verbeteren.
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*

Het CDA vindt dat de verkeersveiligheid op de Kon. Julianalaan in
Bunnik snel aangepakt en verbeterd moet worden. De inrichting
van de straat moet de naleving van de maximale snelheid van
30km/u meer afdwingen dan nu het geval is, bijvoorbeeld door
aanleg van verkeersdrempels en/of een extra zebrapad (meer
richting de Kromme Rijn). Ook de handhaving van de maximum
snelheid moet meer prioriteit krijgen.”

*

Wat betreft winkels kiezen wij niet voor een nieuw winkelhart in
Odijk-West (‘De Kersenweide’), maar voor uitbreiding van het
huidige winkelgebied van Odijk. De gemeente houdt daarbij ook
rekening met wensen van de ondernemers.

*

Het CDA wil meer aandacht voor onderhoud van wegen en
straten, ook om de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor
mensen met een beperking te bevorderen.

*

Er is een maatschappelijk initiatief om de natuurcorridor van Odijk
tot Groenekan (het Kromme Rijngebied tussen Odijk, langs
Bunnik, Zeist, Utrecht en De Bilt tot het Noorderpark) te laten
aanwijzen als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Wij vinden
dat dit initiatief de volle steun van de gemeente verdient. Het
bijzondere gebied wordt daarmee planologisch veiliggesteld en
biedt een landschappelijk aantrekkelijke ‘groene long’ te midden
van toenemende verstedelijking, zowel voor de natuur als voor
recreatie.

‘’

Het CDA wil de
komende
raadsperiode een
fietstunnel onder of
een fietsbrug over
de N229 naar Het
Burgje realiseren!
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5. DUURZAAMHEID EN ENERGIETRANSITIE

*

Het CDA vindt dat de gemeente lokale initiatieven op het gebied
van energiebesparing en duurzame energieopwekking moet
stimuleren, zowel door particulieren, als bedrijven. Verduurzaming
van de bestaande woningvoorraad, bedrijfspanden en
bedrijventerreinen moet hierbij een speerpunt zijn. Er is nog veel
winst te behalen binnen onze gemeente als het gaat om
energiebesparing. We gebruiken de ervaringen van omliggende
gemeenten en brengen slimme oplossingen in beeld om
eigenaren te inspireren en faciliteren initiatieven uit de
samenleving.

*

Het CDA wil de komende raadsperiode bijvoorbeeld een
isolatieprogramma voor woningen realiseren. Hierbij is het
uitgangspunt dat de slechtst geïsoleerde woningen met voorrang
worden aangepakt, omdat dit de meeste CO2-reductie per
geïnvesteerde euro oplevert.

*

Het CDA wil tegelijkertijd energiearmoede tegengaan. We zorgen
ervoor dat extra uitgaven door maatregelen voor
energiebesparing en isolatie van de woning voor inwoners
betaalbaar blijven. Het CDA maakt zich er in de komende
collegeperiode hard voor dat koopwoningen kunnen worden
geïsoleerd met een (sociaal) krediet voor lagere en
middeninkomens.

*

De gemeente moet het goede voorbeeld geven bij de
verduurzaming van haar eigen panden, bijvoorbeeld door daken
van gemeentelijke gebouwen te gebruiken voor de plaatsing van
zonnepanelen of de inrichting van groendaken.
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*

Onze gemeente moet een evenredige bijdrage leveren aan de
duurzame energieopwekking in de regio. Het CDA vindt dat de
gemeente daarbij moet inzetten op de realisatie van een
zonnelint met zonnepanelen langs de noordelijke kant van de A12
tussen Bunnik en Ede.

*

Het CDA is geen voorstander van de plaatsing van grote
windmolens binnen onze gemeente, maar wil onder bepaalde
criteria een uitzondering maken voor boeren en andere
ondernemers in het buitengebied die kleine windmolens op het
eigen (boeren-)erf willen plaatsen.

*

CDA is voorstander van zoveel mogelijk zon op dak. Bij initiatieven
voor zonnevelden moeten bewoners van Bunnik zo maximaal
mogelijk kunnen participeren in de projecten. Daarnaast dient
een dubbelbestemming van de zonnevelden zo veel mogelijk
gestimuleerd te worden. Wij denken bijvoorbeeld aan fruitteelt,
beweiding en rotatieteelt. Ook wil het CDA mogelijk andere,
toekomstige technieken benutten om energietransitie mogelijk
te maken.

*

Het CDA vindt dat openbare groenstroken beter kunnen worden
benut. Het houdt de bebouwde omgeving koel in de zomer, gaat
wateroverlast tegen in de winter en zorgt voor versterking van de
biodiversiteit. Hierbij denken we aan bloemrijk bermbeheer en
toepassing van natuurlijke afscheidingen zoals een houtwal om
een parkeerplaats. Door als gemeente het groen ecologisch te
onderhouden en chemische middelen te verbieden geven we het
goede voorbeeld.

*

Het CDA wil dat de gemeente bij bouwprojecten ‘natuur inclusief
bouwen’ stimuleert.
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*

De gemeente moet ‘waterslim’ worden zodat we de pieken in
regenval en droogte beter aankunnen. Het CDA wil groene daken
en het afkoppelen van hemelwater op het riool.

*

Belangrijke doelen in het afvalbeleid moeten zijn: het voorkomen
van afval, het reduceren van de omvang van afval en recycling van
ingezameld afval. Het CDA wil daarom een afvalbeleid dat uitgaat
van: betaalbaarheid voor de inwoners, effectiviteit in de gehele
afvalketen en draagvlak onder inwoners.

*

Het CDA wil demontage en hergebruik van (bouw-)materialen
stimuleren en sloop verminderen. De gemeente moet circulair
bouwen en het werken met uitneembare onderdelen
aanmoedigen.

‘’
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Geen
windmolens,
maar een
zonnelint langs
de
snelweg A12!

‘’
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6. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
*

Handhaving is in het bijzonder gericht op het tegengaan van
criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer en het
veiligheidsgevoel in de Bunnikse samenleving. Voor het CDA is de
top vier: inbraken, vandalisme, intimidatie (waaronder de
zogeheten babbeltrucs) en veiligheid in het verkeer.

*

We waarderen de rol van de wijkagent in onze dorpen en buurten.
Wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt ook
daadwerkelijk aanwezig en benaderbaar zijn.

*

Onze gemeente kent op dit moment geen coffeeshops en
bordelen. Het CDA vindt dat dit zo moet blijven.

‘’

We willen een
substantieel aantal
woningen bouwen, maar
er ook voor zorgen dat
het kleinschalige, dorpse
en groene karakter van
de gemeente bij de
nieuwbouw zoveel
mogelijk behouden blijft.
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7. FINANCIËN EN BELASTINGEN

*

Het CDA vindt dat de gemeente als een goede rentmeester moet
omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Onze
uitgangspunten voor het financieel beleid zijn: zorgvuldigheid,
spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.

*

De gemeente moet extra taken die ze van de rijksoverheid krijgt,
uitvoeren met de inkomsten die ze daarvoor vanuit de
rijksoverheid ontvangt.

*

Kosten voor overheidsdiensten (leges) zijn in principe
kostendekkend. Maar wij willen ze wel zo laag mogelijk houden.

*

We willen niet dat de ozb (onroerende zaakbelasting) wordt
verhoogd om nieuw beleid uit te voeren. Verhoging van de ozb
zetten we in principe als laatste mogelijkheid in om de begroting
sluitend te krijgen.

‘’

Onroerende
zaakbelasting niet
verhogen om nieuw
beleid te kunnen
uitvoeren.

‘’
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8. CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

*

We stimuleren het gedeeld gebruik van voorzieningen zodat
(culturele) verenigingen en maatschappelijke organisaties, zoals
sport, welzijn en zorg laagdrempelig en dichtbij georganiseerd
kunnen worden en betaalbaar blijven.

*

Er moeten goede sportvoorzieningen zijn (en blijven) in alle drie
de kernen van de gemeente, wel samenwerking tussen
sportverenigingen stimuleren.

*

Het is belangrijk dat sportfaciliteiten ook letterlijk goed
toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

*

Samen met sportverenigingen zorgen wij voor
aanleg/verbetering, beheer en onderhoud van sportaccommodaties waarbij het initiatief bij de verenigingen ligt.

*

Verenigingsgebouwen worden vrijgesteld van de OZB.

*

Het gebruik van het MFA in Bunnik moet financieel
aantrekkelijker worden gemaakt en beter worden geregeld. Het
Sporthuis Bunnik kan daarin een goede rol vervullen.

*

De gemeente ondersteunt de muziekschool, de
muziekverenigingen en de openbare bibliotheek. De
instandhouding van grotere culturele instellingen, zoals
podiumkunsten en musea, is in de eerste plaats een opgave voor
centrumgemeenten, zoals Utrecht en Zeist. Het CDA is
voorstander van koppeling van deze grote cultuurinstellingen aan
kleinere voorzieningen in de omliggende gemeenten, zoals
Bunnik.
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