
 
 

  

Stand van zaken bestemmingsplan 
 
Concept ontwerp bestemmingsplan 
Voor het tracé ‘buitenom’ over de akker is een herziening van het 
bestemmingsplan noodzakelijk. 
Het ontwerp bestemmingsplan is gepubliceerd. Het ontwerpplan ligt van 
donderdag 6 januari 2022 tot en met woensdag 16 februari 2022 ter 
inzage.  
Iedereen kan schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Hoe dit 
in zijn werk gaat leest u in de publicatie. 
 
U kunt de publicatie inzien op: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-4574.html 
of op www.ruimtelijkeplannen.nl  – ‘fietspad Bunnik – USP’ 
 
Het overige deel van de aan te leggen fietsverbinding past binnen de 
geldende bestemming.  

 
Uitslag poll 

 
Bijna 60 mensen hebben gestemd op de verschillende opties van de 
ontwerpen in de BouwApp. De bewoners die aan het Eikenpad wonen 
en de niet-aanwonenden konden stemmen. We kunnen de groepen 
anoniem van elkaar onderscheiden. De stemmen van omwonenden 
krijgen meer gewicht. Alleen bij keuze 4 is er een verschil te zien tussen 
de twee groepen. Hieronder en op de volgende bladzijde vindt u de 
totaaluitslag: 
 
1.de route van het fietspad 
  - 65% variant 1: tracé oost   35% variant 2: tracé west  
(plaats van het bestaande voetpad)    (knik naar links)       
                                                              

                  

27 januari 2022 
 

 

 

NIEUWSBRIEF  
Informatie over de stavaza 
rondom het bestemmingsplan en 
de uitslag van de poll. 
 
 
 

BOUWAPP 
 

Volgt u ons al in de BouwApp?  
 

De BouwApp is als volgt op uw 
mobiele telefoon of tablet te 
downloaden: 

 

• Scan de QR-code, of ga naar 
de appstore om de app gratis 
te downloaden. 

• Zoek in de app naar 
‘Fietsverbinding Bunnik - USP’. 

• Open het project en klik op 
‘volgen’. 

• Selecteer de doelgroep waar u 
bij hoort. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-4574.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 
 

 

 

2. afscheiding fietspad-plantsoen (zuidkant) 
 

    - 93% : lage haag      -  7%  : laag hek 

            
 

3. invulling plantsoen rechts van het fietspad (noordkant) 
 

   -  64% : groen       -  36% : recreatie  

(spelen, trapveldje, etc) 

          
 

4. invulling plantsoen links van het fietspad (noordkant) 
  

 - 52% : gras       - 48%: beplanting     

 Hier hebben bewoners een andere  (bewoners:26%) 

 mening   dan het totaal, want 74%  

 van de bewoners kiest voor gras        

               
 

Zoals tijdens de bewonersavond ter sprake kwam zijn er nog meer invullingskeuzes te 

maken, bijvoorbeeld over de lage beplanting. Dat is een onderwerp dat met de direct 

omwonenden wordt bepaald vooruitlopend op het opstellen van het concept Definitief 

Ontwerp. 

 

 

 

 

Planning  
6 januari/16 februari 

• Inzage ontwerp 

• bestemmingsplan 
Maart/april 2022 

• Verwerking reacties en 
aanpassing concept 
bestemmingsplan 

• Verwerking resultaten 
stemming in concept 
Definitief Ontwerp 

21 april 2022 

• Open huis  
12 mei 2022 

• Vaststelling 
bestemmingsplan en 
concept Definitief 
Ontwerp raad  

Mei/juni 2022 

• Ter inzage vastgesteld 
plan  

Juli 2022 

• Onherroepelijkheid 
plan  

 

 
 
 
 
 
 
VRAGEN? 
Over de nieuwsbrief of het 
project? Stel ze in de BouwApp. 
U kunt ons ook mailen of bellen. 
 
Tel: 030 659 48 48 
Mail: info@bunnik.nl 
 
Projectleider: 
Hans Bregman 

 
 
 


