MOTIE
Voorstelnummer: 18-015
Naar aanleiding van agendapunt 10 van de raad Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
voor plan Buurtschappen van Odijk
De raad van de gemeente Bunnik in vergadering bijeen d.d. 8 maart 2018
Onderwerp: Burgweg /Vinkenburg
Overwegende dat :
- de Burgweg een route is door het buitengebied die flink belast is door onder andere zwaar verkeer
van en naar het MOB complex en sluipverkeer van en naar Houten;
- daardoor te beschouwen is als een belangrijke, maar complexe verkeersader;
- de belasting zal kunnen afnemen als het zogenaamde "haakje" aan de N421 wordt ontwikkeld;
- de belasting zal toenemen als gevolg van de verhuizing van een loonwerkersbedrijf naar de
Schadewijkerweg, de plannen voor een spitsknip op de Achterdijk en de beoogde ontsluiting van de
buurtschappen bij het Burgje;
- de veiligheid, van met name langzaam verkeer, de komende paar jaar steeds verder onder druk
komt te staan;
- de pilot met de Vinkenburgers om te komen tot ontwikkeling van een buurtplan voor het
buurtschap in het zuidelijke deel van het oorspronkelijke plangebied Odijk-west gebaseerd was op
de overweging dat er buiten het Burgje geen nieuwbouw en uitbreiding meer was gepland als
gevolg van de crisis;
- er inmiddels een programmagroep aan het werk is om opnieuw de mogelijkheden te onderzoeken
naar meer substantiële woningbouw ten westen van Odijk;
- daardoor lopende initiatieven over wijziging van bestemmingen en inrichting van het gebied van de
Vinkenburgers/de Burgweg mogelijk achterhaald blijken wanneer de resultaten van de studie van de
programmagroep bekend zijn;
- de werkzaamheden van de programmagroep het mogelijk maken meer integrale oplossingen te
ontwikkelen die beter passen in het algemeen belang en het grote geheel.
Verzoekt het college:
- de programmagroep met voorrang een studie te laten uitvoeren naar de ontsluiting van het
achterliggende gebied en de wijze waarop op deze plaats aansluiting op de N229
toekomstbestendig gerealiseerd kan worden.
- de lopende procedures rond wijziging van inrichting en bestemming in het gebied Vinkenburg/ de
Burgweg op te schorten totdat de uitkomst van de studie van de programmagroep over de lokale
oplossing van het mobiliteitsvraagstuk en de mogelijke woningbouw in het gebied bekend is.
- geen "postzegelaanvragen" in behandeling te nemen en pas op de plaats te maken wat betreft
individuele kwesties die spelen in het gebied.
- tot dat moment geen nieuw buurtplan in behandeling te nemen zoals het college suggereert in de
nota van zienswijzen.

en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening
Fractie: CDA
Naam: H.J. Visser

