
 

 

  

Inloopavond groenplan Fietspad Bunnik-USP 
 

Als direct omwonende nodigen wij u graag uit voor een inloopavond over de aanleg 

van het ‘Fietspad Bunnik-USP’; de route van de Van Zijldreef over het Eikenpad naar 

het Vagantenpad. Op basis van de uitslag van de enquête over de varianten van het 

ontwerp hebben wij een groenplan opgesteld voor de herinrichting van het 

Eikenplantsoen. Voor het gedeelte van het tracé over ‘de akker’ is nog geen 

groenplan uitgewerkt en hiervoor halen wij graag ideeën op.  

Bent u benieuwd? Wilt u meedenken, heeft u ideeën en vragen? Kom dan naar de 

inloopavond op dinsdag 21 februari. Tussen 19.30 en 21.30 uur bent u welkom in  

het gemeentehuis. 

 
Groenplan en herinrichting 

Tijdens de inloopavond zijn er drie inhoudelijke thema’s. 

 

1. Eikenplantsoen 

Wij laten graag zien hoe we het Eikenplantsoen willen (her)inrichten. Hoe komt het fietspad eruit te zien? 
Hoe wordt het omliggend groen ingericht? Medewerkers van Tree-O-Logic hebben op basis van de 
resultaten van de enquête het groenplan opgesteld en geven daarover een toelichting.  
In dit groenplan is onder andere rekening gehouden met het behoud van de bomen,  aandacht voor 
verlichting en veiligheid (oversteek, hagen en drempel). Er is ruimte om vragen te stellen en in gesprek te 
gaan met het projectteam over het groenplan.  
 

2. De akker 

Een deel van het fietspad (tracé) loopt over ‘de akker’ en de gemeente is nog in gesprek met de eigenaar 
van deze grond. Het groenplan voor dit gedeelte wordt ook opgesteld op basis van de resultaten uit de 
enquête en een aantal randvoorwaarden uit het bestemmingsplan (bijvoorbeeld ‘de openheid van het 
landschap waarborgen’).  
Voor de inrichting van het groen op dit gedeelte willen wij alvast wensen en ideeën verzamelen.  

Ook hiervoor kunt u in gesprek gaan en vragen wij uw input. 

 

3. Algemene vragen 

Uiteraard is er ook ruimte voor algemene vragen rond het project.  
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Bestemmingsplan vastgesteld 
Tijdens het Open Huis van 12 januari en de gemeenteraadsvergadering van 

26 januari is het ‘Fietspad Bunnik-USP’, waar het Eikenpad onderdeel van 

uitmaakt, uitgebreid besproken door de politieke partijen. De gemeenteraad 

heeft het bestemmingsplan op 26 januari vastgesteld. 

Voor de aanleg van het fietspad door het Eikenplantsoen is een 

omgevingsvergunning aangevraagd en deze is in behandeling genomen. 

Het groenplan maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning en de input 

van de inloopavond wordt daar waar mogelijk meegenomen in de plannen 

voor de (her)inrichting van het groen.  

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden naar 

verwachting half maart ter inzage gelegd. Dit wordt dan gepubliceerd op 

www.officielebekendmakingen.nl en op de gemeentepagina in ’t Groentje).  

 

 

Blijf op de hoogte 

Kijk voor meer informatie op www.bunnik.nl/fietsroutebunnik-usp 

 

 

Komt u ook naar de inloopavond? Koffie en thee staat klaar 

Wanneer : Dinsdag 21 februari  

Inloop : 19.30 tot 21.30 uur 

Locatie : Gemeentehuis (Singelpark 1 in Odijk) 

Aanmelden is niet nodig. Hopelijk tot dan! 

 

 

 

Een eerste schets van het groenplan 

 

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.officielebekendmakingen.nl/
http://www.bunnik.nl/fietsroutebunnik-usp

