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Onze gemeente Bunnik met de drie 

verschillende dorpen Bunnik, Odijk en 

Werkhoven, is prachtig gelegen langs de 

Kromme Rijn in het groen en midden in de 

topregio Utrecht.  

We leven in dynamische tijden. Er is grote 

druk vanuit de omgeving op onze dorpen en 

het landelijk gebied. Er is een regionale 

groeiopgave, in wonen, werken, recreatie en 

mobiliteit. 

Hoe gaan we daarmee om? Waar liggen 

kansen en bedreigingen?  

 

Bunnik brengt focus aan in zijn beleid door 

samen met de inwoners in 2016 de 

Strategische Agenda ‘Bunnikse Kwaliteit in 

een groene, gezonde en slimme regio’ op te 

stellen. 
 

 
 

 

In de Strategische Agenda worden vier 

hoofdpijlers benoemd: gelukkig, gezond, 

dynamisch en behendig. 
 

 
 

De Strategische Agenda is hier te vinden. 
 

In 2017 wordt de vertaalslag gemaakt op 

basis van een unaniem door de raad 

aangenomen motie in de 

Uitvoeringsstrategie, met daarin vijf 

hoofdopgaven: 
 

1. Versterken recreatieve kracht 

2. Knooppuntontwikkeling 

3. Bouwen in de dorpen 

4. Kwaliteit en voorzieningen 

5. Focus op sociale kracht 

Deze vijf hoofdopgaven zijn nodig om de 

leefbaarheid en kwaliteit in de dorpen op peil 

te houden en in de toekomst waar mogelijk te 

versterken.  
 

Niets doen is geen optie.  
 

De problemen die op de loer liggen zijn o.a. 

leegstand, vergrijzing, vermindering van de 

betrokkenheid in de samenleving, en 

toenemende mobiliteitsdruk. 

  



 

Gemeente Bunnik ziet de regionale 

groeiopgave in wonen als een kans voor het 

realiseren van de eigen vijf hoofdopgaven. 
 

Woningbouw is geen doel op zich, maar een 

middel, als een belangrijk vliegwiel voor het 

helpen realiseren van de vijf opgaven uit de 

Uitvoeringsstrategie.  Daarnaast gaan we op 

zoek naar andere middelen en activiteiten om 

de opgaven te realiseren. 

De burgemeester licht de woningbouwopgave 

in relatie tot de vijf hoofdopgaven toe in de 

nieuwjaarsrede.  

Op dit moment kunnen we nog geen concrete 

antwoorden geven op hoeveel, waar, wat en 

wanneer precies gebouwd gaat worden.  
 

Wat weten we wel? 

 

 

 

Hoeveel? Bunnik is niet aan zet voor het 

bepalen van de aantallen woningen. Veel is 

nog onzeker en hangt af van besluiten van 

andere overheden. En het is afhankelijk van de 

ambities van de samenleving. Bij het noemen 

van een getal noemen we daarom een ruime 

bandbreedte van 1.000 – 5.000 woningen 
 

Waar? Het gebied tussen Bunnik en Odijk, 

namelijk Odijk-West.  

 

Wat? We bouwen met respect voor de 

landschappelijke kwaliteiten, voor een brede 

doelgroep (om een evenwichtige bevolking te 

verkrijgen) en faciliteren de kenniswerkers 

van het Utrecht Science Park. 
 

Wanneer? De voorbereiding zal nog een 

aantal jaren in beslag nemen. We zijn 

afhankelijk van de samenleving en andere 

overheden. 
  

  



De vijf hoofdopgaven uitgewerkt: 

 

1. Versterken recreatieve kracht 

2. Knooppuntontwikkeling 

3. Bouwen in de dorpen 

4. Kwaliteit en voorzieningen 

5. Focus op sociale kracht 

 

 

 

1. Versterken recreatieve kracht 

- Verbeteren groene verbindingen vanuit de 

dorpen naar het landschap 

- Versterken economische structuur met 

verblijfsrecreatie 

- Verminderen druk Amelisweerd – Vechten 

– Rhijnauwen 

2. Knooppuntontwikkeling 

- Creëren van snelle en comfortabele 

fietsverbinding tussen station en USP 

- Versterken van de economische structuur 

- Stimuleren van gebruik OV en fiets 

 

  

 

3. Bouwen in de dorpen 

- Creëren van meer draagvlak voor voorzie-

ningen en winkels 

- Aantrekkelijker maken van de dorpen 

- Vergroten doorstroming door te bouwen 

in de dorpen van 

nieuwbouwappartementen voor ouderen 

4. Dorpscentra en voorzieningen 

verbeteren 

- Behouden van de bestaande winkels en 

creëren van levendige centra  

- Kwaliteitsverbetering openbare ruimte 

(vergroten verblijfswaarde) 

- Nieuwe voorzieningen zo situeren dat ze 

het bestaande aanbod versterken 
 



 

5. Focus op sociale kracht 

- Creëren van nieuwe inclusieve woonwij-

ken met evenwichtige bevolkingsopbouw 

- Behouden en stimuleren van zelfredzame 

bevolking  

- Gedifferentieerde woningbouw zodat 

verschillende doelgroepen in onze 

gemeente kunnen wonen, waaronder de 

kenniswerkers die werkzaam zijn op het 

USP 

 
 


