
 

 

  

Zienswijzen fietspad 
 

Als direct omwonende informeren wij u over de geplande fietsroute 

tussen Bunnik en het Utrecht Science Park. Om de aanleg van deze 

fietsroute tussen de Van Zijldreef en het Vagantenpad mogelijk te 

maken, lopen er twee processen: een bestemmingsplanwijziging en 

de aanvraag van een omgevingsvergunning. Wij willen de processen 

zorgvuldig doorlopen en daardoor duurt het soms iets langer dan 

verwacht. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de 

laatste stand van zaken, leest u meer over de zienswijzen en het 

groenplan voor het Eikenpad. 

 

 

Bestemmingsplanwijziging 

Voor het gedeelte van de fietsverbinding tussen het Eikenpadplantsoen en 

het Vagantenpad (het tracé over de akker ten noorden van de woonwijk) is 

een bestemmingsplanwijziging nodig. Daarvoor stelde de gemeente een 

ontwerpbestemmingsplan op. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad 

Bunnik-USP’ lag van 6 januari tot en met 16 februari 2022 ter inzage. 

 

 

Zienswijzen 
Tijdens de periode van terinzagelegging kon iedereen een schriftelijke of 

mondelinge zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Er zijn meerdere 

zienswijzen binnengekomen. Hierin komt duidelijk tot uiting dat de beoogde 

aanleg gevoelig ligt en reacties losmaakt.  

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de voorbereidingsfase 

de nodige zorgvuldigheid betracht en de zienswijzen serieus gewogen. De 

antwoorden op de ingebrachte zienswijzen zijn verwerkt in een zogenaamde 

‘Nota van zienswijzen’. 

 

Het college heeft op 6 december 2022 ingestemd met de ‘Nota van 

zienswijzen’. Mensen die een zienswijze hebben ingediend, hebben in de 

week van 12 december bericht en de ‘Nota van zienswijzen’ ontvangen.  

De ‘Nota van zienswijzen’ wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Voorgesteld wordt om het ontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van de 

zienswijzen op enkele kleine punten aan te passen.  

Eikenpad Bunnik 

19 december 2022 
 

 

NIEUWSBRIEF  
In deze nieuwsbrief vindt u een 
toelichting op het afhandelen van 
de zienswijzen, het aanvragen 
van een omgevingsvergunning en 
het opstellen van een groenplan.  
 
 
 

ROUTE 
De route van het fietspad door het 
Eikenplantsoen is gebaseerd op 
de uitslag van de poll onder 
omwonenden en betrokkenen. 
 
Het toekomstige Eikenpad krijgt 
de status van (brom)fietspad. 
Hierover kunt u meer lezen in de 
nieuwsbrief van 15 juni 2022. 
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Open Huis en Raadsvergadering 
Indieners van een zienswijze kunnen reageren op de antwoorden van het 

college op hun zienswijze. Dat kunnen zij mondeling doen door in te spreken 

tijdens het Open Huis. Dat vindt naar verwachting plaats op 12 januari 2023. 

Na het Open Huis neemt de gemeenteraad een beslissing over de ‘Nota van 

zienswijzen’ en het bestemmingsplan. Dit gebeurt naar verwachting op 26 

januari 2023. 

Beide data zijn onder voorbehoud van de agenda(commissie) van de 

gemeenteraad. De agenda en stukken van de gemeenteraad kunt u vinden 

op www.bunnik.nl/bestuur-en-organisatie 

 

 

Omgevingsvergunning 
Voor de aanleg van het gedeelte van het fietspad dat door het 

Eikenplantsoen loopt, is een omgevingsvergunning nodig. Op 8 december 

2022 is deze omgevingsvergunning aangevraagd en in behandeling 

genomen. Wanneer de gemeente hierover een besluit heeft genomen, kan 

men hiertegen bezwaar maken. 

 

 

In gesprek 

De gemeente is nog in gesprek met de eigenaar van de grond ten noorden 

van de woonwijk. Dit is de grond waarover een deel van het fietspad (tracé) 

moet worden aangelegd. 

 

 

Groenplan 

De gemeente werkt op dit moment ook aan een groenplan voor de 

fietsverbinding. Dat gebeurt op basis van de uitslag van de poll onder 

omwonenden en betrokkenen over de varianten van het ontwerp (zie de 

nieuwsbrief van 27 januari 2022). Zodra er meer bekend is over het 

groenplan informeren wij u hierover. 

 

 

Aanleg 

Wanneer de herinrichting van het Eikenpad daadwerkelijk plaatsvindt, 

kunnen we nu nog niet aangeven. We gaan pas aan het werk als de 

procedures zijn doorlopen en de vergunningen zijn verleend.  

BOUWAPP 
Volgt u ons al in de BouwApp?  
Zo kunt u de BouwApp gratis op 
uw mobiele telefoon of tablet 
downloaden: 

 

• Scan deze QR-code.  
Of ga naar de AppStore of 
Google Play om de app te 
downloaden. 

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

• Open het project en klik op 
‘volgen’. 

• Selecteer de doelgroep waar 
u bij hoort. 

 
 

VRAGEN? 
Heeft u vragen over deze 
nieuwsbrief of het vervolg? Stel 
ze in de BouwApp. U kunt ons 
ook mailen of bellen. 
 
Tel: (030) 659 48 48 
Mail: info@bunnik.nl 
 
Gerard Drost 
a.i. Projectleider 

http://www.bunnik.nl/bestuur-en-organisatie

