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Dit is de tweede nieuwsbrief van de Stichting ‘Houd Bunnik Groen’ i.o. Sinds het
verschijnen van de eerste nieuwsbrief is er nogal wat gebeurd. We hebben
verkiezingen gehad en de politieke partijen hebben zich uitgesproken….

1. Plangebied, Rode contour en de politiek in Bunnik
In de aanloop naar de verkiezingen heeft de actie van HoudBunnikGroen volop
aandacht gekregen van de politieke partijen. Het CDA sprak zich naar aanleiding
van de argumentatie van HoudBunnikGroen via onze nieuwsbrief en de sociale
media meteen uit tegen het plan Hoenderik. Perspectief21 zei eerst het plan te
willen zien, maar zeer kritisch tegenover het plan te staan. De Liberalen spraken
zich in eerste instantie voor het plan uit, omdat zij meenden dat het plan nagenoeg
geheel binnen de rode contour (het gebied in het bestemmingsplan waar gebouwd
kan worden) lag. Na bestudering van het door ons gemaakte kaartje kwamen de
Liberalen tot de conclusie dat het plan grotendeels buiten die contour lag. Op basis
daarvan stuurde fractieleider Hoijtink ons op de dag van de verkiezingen een mail
ook tegen het plan te zijn.
Derhalve zijn CDA en Liberalen tegen het plan en is P21 zeer kritisch. Er is dus
weinig tot geen steun in de raad voor het plan.
2. Hoe nu verder?
HoudBunnikGroen wil geen ‘tegenpartij’ zijn. We zijn ook niet tegen woningbouw in
algemene zin. Maar die woningbouw moet gebeuren op basis van een duidelijke
visie op duurzaamheid, landschap en natuur en stedenbouwkundige principes.
Daarom vinden wij het omvormen van oude bedrijfsgebouwen zoals Rhijnhaeghe,
het voormalige RABO-gebouw en houthandel Van Dam prioriteit moet hebben. Ook
het bouwen van Odijk-West is op zich bespreekbaar.
Maar in lijn met de net vastgestelde omgevingsvisie is bouwen aan de Kromme Rijn
uit den boze. Het plan Hoenderik ligt aan de Kromme Rijn en in de zeer kwetsbare

en smalle groene zone tussen Utrecht, de Uithof en Bunnik. Een groen uitloopgebied
dat van levensbelang is voor de regio.
HoudBunnikGroen wil verder nadenken over hoe we dit gebied een grotere
maatschappelijke betekenis kunnen geven. In onze optiek zou het totale gebied
vanaf Bunnik tot aan de landgoederen in een prachtig natuurlijk en recreatief gebied
kunnen worden omgezet. Maar ook in de richting van de Uithof zou het gebied qua
natuur, landschap en recreatie nog heel sterk kunnen verbeteren. Dat gaat
natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Daar moet met heel veel partijen over
worden gepraat en onderhandeld. Een organisatie als het Utrechts Landschap
ondersteunt deze gedachtenlijn.
De eerste stap om die ontwikkeling in gang te zetten zou moeten zijn dat de
gemeente helder aangeeft dat ze deze ontwikkeling ook omarmt. Wij roepen
daarom de partijen aan de formatietafel op zich in het nieuwe
beleidsprogramma onomwonden uit te spreken voor (verdere ontwikkeling van)
natuur en recreatie in dit gebied, en zich helder uit te spreken tegen
woningbouw. Daartoe sporen we bij deze de politieke partijen aan met het
toezenden van deze nieuwsbrief.
Tegelijk vinden we het belangrijk om de expertise die bij onze mensen aanwezig is
te delen met de politiek, het ambtelijke apparaat en de diverse eigenaren/bewoners
van het gebied.
We hebben inmiddels al met vertegenwoordigers van Utrechts Landschap, de
Universiteit Utrecht en de Provincie gesproken om te kijken welke wensen en
mogelijkheden er liggen.
Ook zullen we met een schets komen hoe we denken dat het gebied er idealiter zou
kunnen gaan zien. Daarbij hebben we wel oog voor bestaande financiële kaders,
maar gaan we ook op zoek naar alternatieven. Want geld is een middel, en geen
doel op zich….
3. Contact
Volg Houd Bunnik Groen op facebook en/of twitter of neem contact met ons op via
houdbunnikgroen@gmail.com. Wil je meehelpen/meedenken? Bel dan een van de
initiatiefnemers, Maeike Pebesma 06-53402296 of Liesbeth Brinkman 0610751905.
Twitter: @HoudBunnikGroen
Facebook: Houd Bunnik Groen

