
OMGEVINGSVISIE IN 
BUNSCHOTEN

De gemeente Bunschoten werkt aan een Omgevingsvisie. In deze themakrant nemen we je mee 
in wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren om een Omgevingsvisie te maken. Eén ding 
is zeker: daar hebben we jouw inbreng bij nodig! Maar je denkt misschien: wat is een Omge-
vingsvisie en waarom is dit nodig? In deze krant leggen we uit wat een Omgevingsvisie is en 
hoe het proces dat we gaan doorlopen eruit ziet.
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Na	het	zorgvuldig	afwegen	
van	alle	opgehaalde	
informatie	vertalen	we	alle	
dromen,	ambities,	opgaven	en	
wensen	naar	een	concept	
Omgevingsvisie.	Die	
presenteren	we	aan	de	
gemeenteraad.

Zodra	alle	feedback	verwerkt	is,	
leggen	we	de	Omgevingsvisie	
ter	inzage.	Daarna	stelt	de	
gemeenteraad	de	Omgevings-
visie	definitief	vast!

Als	we	in	beeld	hebben	hoe	
de	inwoners,	ondernemers	en	
organisaties	van	Bunschoten	
denken	over	de	toekomst	van	
de	gemeente	is	het	tijd	om	
alles	wat	is	opgehaald	af	te	
wegen.	Dat	doen	we	aan	de	
hand	van	een	afwegingskader	
dat	de	gemeenteraad	zal	
vaststellen

We	vinden	het	belangrijk	dat	je	mee	kan	
denken	over	welke	keuzes	van	het	
verlanglijstje	er	gemaakt	moeten	worden	en	
welk	toekomstbeeld	je	voor	je ziet.	Daarom	
nodigen	wij	je	later	dit	jaar	nog	een	keer	uit	
om	mee	te	praten	over	de	Omgevingsvisie.

De	onderwerpen	van	het	
Toekomstbeeld	kunnen	tegenstrijdig	
zijn.	Het	kan	zijn	dat	er	gekozen	moet	
worden	tussen	verschillende	wensen	
van	het	verlanglijstje.	Daarom	gaan	we	
hier	opnieuw	met	je	in	gesprek!

De	dromen,	ambities,	opgaven	
en	wensen	uit	de	meedenk-
avond	en	uit	de	enquête	
verwerken	we	in	het	
Toekomstbeeld.	Dit	is	een	soort	
verlanglijstje	voor	hoe	
Bunschoten	in	2040	eruit	moet	
zien.Ook	verspreiden	we	een	

enquête	die	je	in	kunt	vullen	
om	je	mening	te	geven!

ROUTEKAART Omgevingsvisie Bunschoten

In	deze	eerste	stap	halen	we:
• Dromen
• Ambities
• Opgaven
• Wensen

op	bij	inwoners,	ondernemers,	
organisaties	en	andere	
betrokken	partijen	uit	
Bunschoten.

JANUARI 
2021

APRIL 
2021

JULI
2021

1. Inventariseren

2. Verdiepen en 
verbinden

Tijdens	de	maand	van	de	
Omgevingsvisie	
organiseren	we	meedenk-
avonden	voor	iedereen	die	
mee	wil	denken	en	mee	wil	
praten	over	de	
Omgevingsvisie

Maand van de 
Omgevingsvisie

(februari 2021)

MEI
2022

4. Vaststellen

3. Afwegen en 
vertalen

Toekomstbeeld

Tweede ronde 
meedenken!

Concept 
Omgevingsvisie

Omgevingsvisie
klaar

DE AANPAK VAN DE OMGEVINGSVISIE 
IN BUNSCHOTEN
Jouw mening is onmisbaar bij het opstellen van 
de Omgevingsvisie. Daarom leggen we hieronder 
uit hoe het proces om tot een Omgevingsvisie te 
komen eruit ziet en wanneer je mee kan praten. 
Het proces kent vier stappen. Deze vier stappen 
staan ook weergegeven op de routekaart onder-
aan deze pagina.

1. Inventariseren
Wij zijn benieuwd naar welke dromen, 
wensen, ambities en opgaven jij ziet voor 

de gemeente Bunschoten. Daarom organiseren 
we verschillende momenten waarop je kunt mee-
denken en meepraten over de Omgevingsvisie. 
De Maand van de Omgevingsvisie is daarvoor het 
belangrijkst (Verderop in de krant staat hoe je 
mee kunt denken). Dat leidt uiteindelijk tot een 
Toekomstbeeld. Een soort wensenlijstje voor de 
ontwikkeling van de gemeente.

2. Verdiepen en verbinden
Als we weten wat je allemaal belangrijk 
vindt voor de toekomst van de gemeente 

en dat op een rij hebben gezet, gaan wij graag nog 

een keer met je in gesprek. We verbinden dan alle 
dromen, wensen, ambities en opgaven met elkaar. 
Samen maken we keuzes over welke onderdelen 
van ons wensenlijstje het meest belangrijk zijn.

3. Afwegen en vertalen
Als alle wensen, dromen, ambities en op-
gaven compleet zijn en we ook hebben 

bepaald welke toekomst we voor ons zien, worden 
alle uitspraken die op het wensenlijstje staan 
afgewogen. Dat betekent dat er soms een keuze 
gemaakt moet worden, en dat niet alle wensen in 
de Omgevingsvisie kunnen komen. Bijvoorbeeld 
als er tegenstrijdige uitspraken zijn. Dan wordt een 
keuze gemaakt door de gemeenteraad, die zorg-
vuldig over alle belangen nadenkt. 
Daarna stellen we een  digitale ontwerpomge-
vingsvisie op, een tussenversie, die de gemeente-
raad goed moet keuren. Vervolgens wordt de ont-
werpomgevingsvisie ter inzage gelegd. Iedereen 
heeft in deze periode van zes weken de kans om 
op de ontwerpomgevingsvisie te reageren. Deze 
reacties (zienswijzen) worden beantwoord en waar 
nodig verwerkt in de Omgevingsvisie.

4. Vaststellen
Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de 
Omgevingsvisie vast. Dan zijn de doelen 

voor Bunschoten voor de komende 10 tot 20 jaar 
bepaald en kunnen we beginnen met het realise-
ren daarvan. Op naar een nog mooiere gemeente 
Bunschoten!

Wat als de Omgevingsvisie 
straks klaar is?
Als de Omgevingsvisie klaar is, dan blijft het een 
dynamisch document. Dat wil zeggen dat we de 
visie in de toekomst aan kunnen passen als er 
nieuwe ontwikkelingen zijn. We beoordelen de 
visie regelmatig. Als het nodig is passen we de 
inhoud van de visie op onderdelen aan. De wereld 
staat namelijk niet stil, ook niet in de gemeente 
Bunschoten.

Om te begrijpen waarom we met een Omgevingsvisie 

aan de slag gaan, moeten we eerst meer uitleggen over 

de Omgevingswet. De Omgevingswet is een nieuwe 

wet die 26 bestaande losse wetten vervangt. Deze wet-

ten gaan allemaal over hoe we de ruimte in Nederland 

inrichten en gebruiken. Naar verwachting treedt de 

Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. Vanaf dat 

moment gaan de 26 wetten, die gericht zijn op jouw 

leefomgeving, samen verder in de Omgevingswet. 

Doel van de Omgevingswet
De Omgevingswet moet de regels 
makkelijker maken en meer ruimte 
bieden aan initiatieven van inwoners. 
De wetten en regels in de Omge-
vingswet worden straks simpeler en 
het aanvragen van vergunningen gaat 
sneller. Daarnaast gaat het proces 
straks volledig digitaal. Je  kunt dan 
eenvoudig in het landelijke Omge-
vingsloket nagaan of een vergunning 
aangevraagd moet worden. In dit Om-
gevingsloket zijn landelijke, provin-
ciale en gemeentelijke regelgeving 
gebundeld. Net als de regelgeving 
van de waterschappen. 

De Omgevingswet heeft ook een 
maatschappelijk doel. De wet is be-
doeld om fijn te (blijven) wonen in 
onze gemeente en de leefomgeving 
te verbeteren en te beschermen. Ge-
zondheid, veiligheid, duurzaamheid 
en leefbaarheid zijn daarom belang-
rijke thema’s in de Omgevingsvisie. 

Omgevingsvisie
In de Omgevingsvisie van onze ge-
meente staat straks wat wij met el-
kaar belangrijk vinden als het om on-
ze leefomgeving gaat. Over alles wat 
we buiten zien, horen en ruiken. Dit 
kan over gebouwen, wegen, stoepen 
en water gaan, maar ook over gras, 
bomen en monumenten. Over vergrij-
zing, het omgaan met het buitenge-
bied, bereikbaarheid, en winkelaan-
bod. Over gezondheid, veiligheid en 
duurzaamheid. In de Omgevingsvisie 
kijken we dus niet alleen naar de 
echte leefomgeving. We kijken ook 
naar sociale onderwerpen die in de 
gemeente Bunschoten spelen. In de 
Omgevingsvisie schrijven we op hoe 
wij willen dat Bunschoten er in 2040 
uitziet. Gemeenten zijn op grond van 
de Omgevingswet verplicht om een 
Omgevingsvisie te maken.

Omgevingsvisie, wat heb ik 
daar aan?
We willen de mooie dingen in onze 
leefomgeving waar we trots op zijn 
graag beschermen of zelfs verbe-
teren. Maar we willen ook nieuwe 
doelen bereiken. Deze doelen ver-
talen we in ambities en leggen we 
vast in de Omgevingsvisie. In deze 
visie staat dus eigenlijk waar we de 
komende 10 tot 20 jaar mee aan de 
slag gaan. 

De Omgevingsvisie is straks het 
belangrijkste kader voor de ontwik-
keling van onze gemeente. Daar-
om is het heel belangrijk dat alle 
wensen, doelen en ambities die in 
de Omgevingsvisie staan op een 
goede manier tot stand komen. De 
Omgevingsvisie gaat over onze hele 
gemeente: zowel de dorpen als het 
buitengebied. We maken keuzes per 
gebied waarin we al die zaken samen 
bekijken. Dat betekent dat onderwer-
pen als veiligheid, bereikbaarheid en 
duurzaamheid in de hele visie terug-
komen. Zo zorgen we ervoor dat we 
de juiste keuzes maken. 

Je kunt als de Omgevingsvisie klaar is 
ook makkelijk lezen waar we als ge-
meente voor staan en welke keuzes 
we maken. De Omgevingsvisie wordt 
namelijk geen dik papierwerk dat al-
leen voor de gemeente is bedoeld. 

De Omgevingsvisie is straks te lezen 
via een website. Daarop komt ook 
een interactieve kaart. Zo kan je pre-
cies zien wat de doelen zijn voor het 
gebied waarin jij woont of werkt!

Maand van de Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie is dus voor ie-
dereen in onze gemeente belangrijk. 
Daarom willen wij die Omgevingsvi-
sie graag samen met onze inwoners, 
ondernemers en organisaties opstel-
len.  Als eerste stap hierin organise-
ren we in februari 2021 de Maand 
van de Omgevingsvisie. Tijdens deze 
maand kan je op allerlei manieren 
jouw mening geven, meedenken en 
meepraten. Hoe dat kan, lees je ver-
derop in deze krant. Vast staat dat wij 
jou daarbij nodig hebben. Wij willen 
graag van je weten hoe jij de toe-
komst van de gemeente voor je ziet. 
Wat gebeurt er als we ondernemers 
meer ruimte geven?  Willen we meer 
veilige fietspaden of geven we de 
auto meer ruimte?  Of willen we meer 
natuur en recreatie? Het gaat om de 
vraag hoe Bunschoten er in 2040 uit 
moet zien. De komende tijd zoeken 
we antwoorden op die vraag, samen 
met jullie. De inwoners, onderne-
mers, instellingen en iedereen die 
zich betrokken voelt bij Bunschoten. 
Samen voor een beter Bunschoten! 
Denk jij met ons mee? 

Colofon
Deze Omgevingsvisie krant 
is een uitgave van de gemeente  
Bunschoten in samenwerking  
met De Bunschoter.

Redactie: Team Communicatie 
gemeente Bunschoten en redactie 
De Bunschoter.

Fotografie: Gemeente Bunschoten, 
De Bunschoter

Wilt u ook graag in samenwerking 
met De Bunschoter een  
themakrant gerealiseerd zien? 
Neem dan contact op met Henk 
Duijst. Tel.: 299 79 99. 
Mail: henk@debunschoter.nl.

DE BUNSCHOTER
SAMEN COMMUNICEREN

KLEINE KUNSTENAARS 
GEZOCHT! 
Teken- en kleurwedstrijd voor basisschoolleerlingen

Welke ideeën heb jij over de toekomst van onze gemeente? Hoe zien Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk of 
Zevenhuizen er straks eruit? Waar staat jouw huis? En dat van je vriendje of vriendinnetje, of van opa of oma? 
Wat moet er voor jou allemaal te doen zijn in de gemeente Bunschoten? Heb jij goede ‘vernieuwende’ plannen 
voor de natuur? We hebben jullie creatieve ideeën hard nodig! Dus: helpen jullie ons mee?! Teken en kleur in  
de verrekijker op de achterkant van deze krant hoe jij onze mooie gemeente ziet in de toekomst.  
Laat je fantasie gaan, niets is te gek!

Heb je je tekening klaar? Vraag of iemand er een foto of scan van wil maken.  
Deze foto kun je uploaden via www.bunschoten.nl/omgevingsvisie 
Lever je tekening in voor 19 februari 2021. Wij kiezen de mooiste drie inzendingen uit en deze  
winnaars krijgen een speelgoedbon met leuke verrassing uit handen van de wethouder. 
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Thema 3: Duurzaamheid in Bunschoten
Het thema Duurzaamheid in Bunschoten heeft ook veel onder-
werpen. Hoe willen we in Bunschoten omgaan met duurzame 

energie? Willen we windmolens? Of zonnepanelen? Of toch een andere vorm 
van duurzame energie? Maar ook bouwen zonder gas is een belangrijk on-
derwerp voor het thema duurzaamheid. Daarnaast speelt circulariteit ook een 
steeds belangrijkere rol. Circulariteit is het opnieuw gebruiken van materialen. 
Recyclen is een voorbeeld van circulariteit. Circulariteit is belangrijk omdat 
we dan bronnen gebruiken die niet op kunnen raken. Het is ook beter voor de 
natuur, omdat afval weer wordt hergebruikt.

Ook het beschermen van de gemeente tegen de gevolgen van klimaatveran-
dering is een belangrijk onderdeel van dit thema. De planeet warmt op, de 
zeespiegel stijgt en we ervaren steeds grotere weersextremen (zware regen-
buien en meer hitte). Hete zomers zijn een risico voor ouderen die vaak slecht 
tegen de hitte kunnen. We moeten er met elkaar dus voor zorgen dat we deze 
gevolgen zo veel mogelijk voorkomen. Hoe we omgaan met water in onze 
gemeente speelt daarbij ook een rol. Bijvoorbeeld hoe makkelijk regen in het 
riool kan stromen of in de Eem, het randmeer of het water in de havens en de 
sloten in de polder.

Kort gezegd, dit thema gaat over ervoor zorgen dat de gemeente voorbereid is 
op de toekomst.

Thema 4: Ondernemen in Bunschoten
Dit thema gaat over alles wat met werken en ondernemen te 
maken heeft in de gemeente. De gemeente heeft verschillende 

bedrijventerreinen: Zuidwenk, Haarbrug, Haarbrug-Noord, Haarbrug-Zuid, De 
Kronkels en De Kronkels-Zuid. Ieder bedrijventerrein heeft zijn eigen uitda-
gingen. Hoe kijk jij daarnaar en wat vind je voor de toekomst belangrijk?  

De gemeente Bunschoten heeft naast de bedrijventerreinen een aantrekkelijk 
open landschap, waarin boeren bijvoorbeeld groente verbouwen of vee hou-
den. Blijft dit ook in de toekomst zo? En wat moet er gebeuren met leegstaan-
de schuren en stallen als een boer stopt met zijn bedrijf?

Ondernemers zijn ook te vinden in het centrum, met bijvoorbeeld een eigen 
winkel of restaurant. Voor hen is recreatie en toerisme een belangrijk onder-
werp. Wat kunnen mensen van binnen en buiten de gemeente in Bunschoten 
doen en beleven? Wat kunnen inwoners doen in hun vrije tijd? Waarom is de 
gemeente Bunschoten voor bezoekers interessant? Moet de gemeente Bun-
schoten meer energie stoppen in toerisme & recreatie? Of willen we juist niet 
te veel bezoekers aantrekken?

Dit thema gaat ook over de bereikbaar-
heid van de gemeente Bunschoten. Een 
goede en vooral ook veilige bereik-
baarheid van en vanuit Bunschoten is 
belangrijk voor inwoners en onderne-
mers. Denk aan een goede kwaliteit 
wegen, openbaar vervoer en veilige 
fietspaden. Daarnaast is duurzaamheid 
ook belangrijk voor bereikbaarheid. 
Moeten er bijvoorbeeld meer laadpa-
len komen voor elektrische auto’s? 
Of vind je dat de gemeente het delen 
van auto’s en gebruik van openbaar 
vervoer moet aanmoedigen?

Wij begrijpen dat jouw leefomgeving belangrijk voor je is! Daarom 
kan je ook je mening geven over het thema Wonen in Bunschoten. 
Onderwerpen die bij dit thema horen zijn:

Wonen

Veilige leefomgeving

Gezonde leefomgeving

Bodem & milieu

Zorg & maatschappelijke ondersteuning

Sport & spelen

Onderwijs

Meepraten over dit onderwerp? 

Dat kan op dinsdag 9 februari 2021! 
Hoe dit precies werkt, lees je op pagina 6.

Thema 2: Wonen in Bunschoten
Jouw woonomgeving is belangrijk, want het is de omgeving waarin 
je je thuis voelt. Het is daarom fijn als je prettig kan wonen. Of 

het ergens prettig wonen is of niet, heeft met veel verschillende dingen te 
maken. Aan de ene kant gaat het over de huizen waarin mensen wonen, denk 
aan nieuwbouw, bestaande bouw, particuliere en sociale woningbouw en de 
verschillende soorten gebouwen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over of er 
een supermarkt in de buurt is, of je in de omgeving een rondje kan fietsen en 
hardlopen en of er een huisarts en apotheek dichtbij is. Ook het milieu heeft 
invloed op onze woonomgeving. De kwaliteit van bijvoorbeeld de lucht of bo-
dem heeft effect op hoe gezond onze leefomgeving is. Veel stofdeeltjes in de 
lucht kunnen leiden tot gezondheidsklachten of milieuschade. Het is belang-
rijk dat tegen te gaan om gezond en prettig te kunnen wonen.

Het thema Wonen in Bunschoten gaat ook over een veilige leefomgeving. 
Dan hebben we het bijvoorbeeld over het voorkomen van ongelukken en 
het handhaven door boa’s als er overlast wordt veroorzaakt. Denk ook aan 
maatregelen die worden genomen voor de veiligheid bij evenementen, het 
aanpakken van misdaden op straat en het zorgen voor een veilig gevoel voor 
iedereen.

Eigenlijk gaat het thema dus 
over alles wat als inwoner van 
de gemeente in het dagelijks 
leven belangrijk is. 

Thema 1: Typisch Bunschoten 
Bunschoten heeft een rijke cultuurhistorie. Dat is bijvoorbeeld te zien 
aan de historische gebouwen en plekken (cultureel erfgoed) in de 

gemeente, zoals de boerderijen aan de Dorpsstraat en de historische haven 
met de botters en de botterwerf. Ook heeft de gemeente een kenmerkend 
landschap en archeologisch erfgoed, zoals de polders en de stadsweide. De 
sterke identiteit die van generatie op generatie wordt doorgegeven hoort 
ook hierbij. Dat zit in de manier hoe we met elkaar omgaan, of aan ons hoge 
ambitieniveau en in onze cultuur, denk aan de klederdracht, de boeren- en 
visserscultuur en het dialect. 

De gemeente Bunschoten heeft naast de woonkernen ook een open land-
schap met veel groen en water. Hier gebeuren verschillende activiteiten, die 
wisselen van boeren tot vrije tijd besteden. Daarnaast leven er in dit land-
schap verschillende diersoorten, zoals weidevogels en vissen. Typisch Bun-
schoten gaat dus ook over de ontwikkeling en het behoud van het landschap 
en de natuur, en over alles wat in de natuur leeft en gebruikmaakt van het 
landschap. 

Wij zijn benieuwd hoe Bunschoten er volgens jou in 2040 uitziet. Wat is de 
identiteit, uitstraling en het karakter van Bunschoten in 2040? Wie wonen er 
straks in Bunschoten en wat is er dan belangrijk? Vind je bijvoorbeeld dat de 
gemeente zich meer zou moeten inspannen voor het behoud van historisch 
waardevolle gebouwen en elementen in de gemeente? Of wil je zelf meer 
doen om deze waarde te behouden?

De gemeente Bunschoten wordt gevormd door alle inwoners, onderne-
mers en organisaties die in de gemeente wonen en werken. Daarom zijn 
we benieuwd hoe jij denkt over wat Typisch Bunschoten is, of zou moe-
ten zijn. Onderwerpen die bij dit thema horen zijn:

Cultuurhistorie & erfgoed

Omgevingskwaliteit

Natuur & landschap

Meepraten over dit onderwerp?
Dat kan op donderdag 4 februari 2021! 
Hoe dit precies werkt, lees je op pagina 6.

Duurzaamheid is een breed begrip, maar gaat in de toekomst wel een 
grote rol spelen. Onderwerpen die bij dit thema horen zijn:

Energietransitie

Klimaatadaptatie

Circulaire economie

Water

Meepraten over dit onderwerp?
Dat kan op dinsdag 16 februari 2021! 
Hoe dit precies werkt, lees je op pagina 6.

Praat ook mee over het thema Ondernemen in Bunschoten! 
Onderwerpen die bij dit thema horen zijn:

Bedrijvigheid

Agrarische sector

Recreatie & toerisme

Mobiliteit

Meepraten over dit onderwerp?
Dat kan op woensdag 3 maart 2021! 
Hoe dit precies werkt, lees je op pagina 6.

WAAR GAAT DE OMG EVINGSVISIE OVER?
Op de vorige pagina’s legden we uit wat een Omgevingsvisie is en waarom de Omgevingsvisie belangrijk is. Maar 

wat staat er nou in zo’n Omgevingsvisie? In Bunschoten delen we de Omgevingsvisie op in vier thema’s. Op deze 

manier houden we een duidelijk overzicht van wat we allemaal in onze Omgevingsvisie op willen schrijven. 

Zo kunnen we onderwerpen snel terugvinden als we er naar op zoek zijn. We willen graag dat jij ook meedenkt 

over de Omgevingsvisie. Op deze pagina’s leggen we daarom uit waar de thema’s over gaan. Zo krijg je een goed 

beeld bij waar je precies over mee kan praten! Hoe je mee kan praten, leggen we daarna uit.
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DENK JIJ OOK MEE OVER 
DE OMGEVINGSVISIE? 
Als inwoner, ondernemer of organisatie van onze gemeente 

weet jij het beste wat er in jouw buurt of omgeving belangrijk 

is. Het is immers jouw leefomgeving! Daarom nodigen we je 

uit om mee te denken en te praten over de Omgevingsvisie. 

De komende periode kan dat op twee verschillende manieren: 

via een enquête en via digitale meedenkavonden.

WETHOUDER AAN DE SLAG VOOR 

EEN MOOIE TOEKOMST 
VOOR BUNSCHOTEN

Openingstijden 
Tijdelijk op afspraak
Ma, di, do: 8.30 tot 17.00 uur
Wo: 8.30 tot 20.00 uur
Vrij: 8.30 tot 12.00 uur

Bereikbaarheid 
Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL Bunschoten-Spakenburg

  06 22 27 18 29
T 033-2991411
www.bunschoten.nl

 /gembunschoten
 @gembunschoten

 @gembunschoten

Meer informatie en contact

Heb je vragen over de Omgevingsvisie, ideeën of wil je meedenken? Neem dan contact op met één van de 
projectleiders Jan van der Bosch of Naomi Zijderveld. Je kan dit het beste doen door een mailtje te sturen 
naar omgevingsvisie@bunschoten.nl  

Je kan ons ook volgen via onze social mediakanalen. In de maand van de Omgevingsvisie delen we elke 
week berichten over de Omgevingsvisie. Via Facebook, Instagram en Twitter blijf  je zo geïnformeerd. 
Uiteraard doen we dit ook via onze wekelijkse gemeentepagina in De Bunschoter. 

Voor meer informatie over de Omgevingsvisie kan je ook een kijkje nemen op 
www.bunschoten.nl/omgevingsvisie 

Hoe staat Bunschoten er nu voor?
Om te bedenken hoe de gemeente Bunschoten er in 2040 uit moet zien, 
moeten we eerst weten hoe de gemeente er nu voor staat. Daarom heb-
ben we een leefomgevingsfoto opgesteld. Dit overzicht laat zien hoe de 
huidige staat van de leefomgeving in de gemeente Bunschoten nu is. Dit 
is een momentopname van verschillende gegevens, bijvoorbeeld over 
onderwerpen van het milieu zoals geur en geluid, maar ook wat het ener-
gieverbruik is van onze gemeente en hoeveel CO2 er wordt uitgestoten. 
In totaal zijn er vier domeinen waar de leefomge-
ving over gaat: gezondheid en veiligheid, omge-
vingskwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid.
De leefomgevingsfoto is via de website 
www.bunschoten.nl/omgevingsvisie te raadplegen 
of scan de QR code.

Enquête
De enquête bestaat uit een aantal vragen over jouw woon- en 
werkomgeving. Waar ben je trots op? Welke dromen en wensen heb je 
voor Bunschoten? Wat kunnen we doen om de gemeente nog fijner, 
veiliger en gezonder te maken? Het invullen van 
de enquête kost ongeveer 10 minuten. Help jij 
mee om een goede Omgevingsvisie op te stellen 
door de enquête in te vullen? 
Dit kan door de QR code te scannen of ga naar 
www.bunschoten.nl/omgevingsvisie

Meedenk-avonden
Daarnaast organiseren we iedere week in de Maand van de Omgevings-
visie een een digitale meedenkavond. Tijdens deze avonden gaan we 
graag met jou in gesprek  over de toekomst van onze gemeente. Per 
avond praten we over diverse onderwerpen. Die onderwerpen verschil-
len per thema en zijn terug te vinden op de vorige pagina’s.
Tijdens de meedenkavond nodigen we jou en alle inwoners, onder-
nemers en organisaties uit om mee te denken en te praten. Het is dus 
geen informatiebijeenkomst waar je achterover kunt leunen, we zijn 
vooral benieuwd naar jouw dromen en wensen voor de gemeente! Wat 
moeten we koesteren, waar moeten we echt wat veranderen, wat is er 
echt nodig in de omgeving? Het zijn vragen waar we graag antwoord 
op krijgen in gesprekken die gaan over de thema’s Typisch Bunschoten, 
Wonen in Bunschoten, Duurzaamheid in Bunschoten en Ondernemen in 
Bunschoten.

De meedenkavonden worden gehouden van 19:30 uur 
tot ongeveer 21:30 uur. Dat gebeurt allemaal digitaal. 
Om deel te nemen heb je daarom een computer, tablet 
of smartphone nodig. Lijkt het jou leuk om mee te den-
ken over onze gemeente, meld je dan aan via de 
QR code of via www.bunschoten.nl/omgevingsvisie.

Typisch Bunschoten
Donderdag 4 februari 2021 
om 19:30 uur

Wonen in Bunschoten
Dinsdag 9 februari 2021 
om 19:30 uur

Duurzaamheid in Bunschoten
Dinsdag 16 februari 
om 19:30 uur

Ondernemen in Bunschoten
Woensdag 3 maart 
om 19:30 uur

Hoe ziet de gemeente Bunschoten er in de toekomst uit? Is het nog steeds 

de plaats waar we gelukkig wonen en werken?  In de op te stellen Omge-

vingsvisie wordt aangegeven wat voor gemeente we willen zijn. Wethouder 

Huig van Barneveld wil zijn steentje bijdrage aan een mooie toekomst voor 

Bunschoten.

Zelf groeide Van Barneveld op aan de oostkant van 
Utrecht (het polderlandschap tussen Utrecht en 
Maartensdijk). ,,Tussen de weilanden daar heb ik 
een groot gedeelte van mijn gelukkige jeugd door-
gebracht.’’ Nadat hij was getrouwd, woonde hij 
een aantal jaren in Groenekan - een klein dorpje 
bij Utrecht - voordat hij met zijn gezin neerstreek 
in de gemeente Bunschoten. ,,Het dorpse heeft 
ons altijd aangetrokken. Mensen hebben oog voor 
elkaar, dat merk je hier.’’ Het christelijke karakter 
van het dorp sprak hem eveneens aan. ,,Het is 
ook een dynamisch dorp met veel activiteiten en 
ondernemingszin. Dat zijn dingen die wij heel fijn 
vinden. We hebben ons hier vanaf de eerste dag 
thuis gevoeld.’’ 

Hij had niet kunnen denken dat hij ook nog eens 
- en dat op 73-jarige leeftijd - wethouder zou wor-
den. ,,Ik heb een prachtige portefeuille met onder 
meer bouwen en wonen waar een paar grote pro-
jecten onder vallen en de Omgevingswet en Om-
gevingsvisie. Het is heel uitdagend wat er gebeurt 
binnen mijn portefeuille. Eiland 4 van Rengerswe-
tering is nu in ontwikkeling. Je start met weiland 
en de tekentafel en je ziet hoe dat groeit. Over een 
paar jaar staan er woningen.’’ Bunschoten werkt zo 
hard aan de toekomst. 

Leefomgeving
De Omgevingsvisie heeft ook alles met de toe-
komst van onze gemeente te maken. In deze visie 
worden de ambities en beleidsdoelen voor de 
fysieke leefomgeving vastgelegd voor de langere 
termijn. Hoe willen we dat onze plaats en omge-
ving er over een aantal jaren uitzien? De vraag is 
dan ook wát voor gemeente Bunschoten wil zijn? 
Van Barneveld: ,,In het koersdocument hebben we 
verwoord wat het DNA van de gemeente Bunscho-
ten is. Daar staan heel mooie dingen in. ‘Mensen 
in Bunschoten zijn gericht op doen, ondernemen, 
mouwen opstropen. De inwoners zijn ambitieus en 

coöperatief. We houden niet van moeilijk doen, we 
zijn vastberaden.’ Dat is niet iets wat wij hier ach-
ter het bureau hebben verzonnen, maar is onder 
andere opgehaald uit  gesprekken met de gemeen-
teraad.. Over ons DNA staat ook: ‘De gemeente is 
uniek in ligging, cultuur en christelijk karakter. Dat 
is iets wat mensen graag vasthouden en uitdragen. 
De zondag is in de gemeente Bunschoten een rust-
dag, de winkels zijn gesloten en de meeste horeca 
is dicht.’ Het zegt iets wat er bij ons leeft, wat wij 
graag willen zijn. Dat willen we verankeren in de 
Omgevingsvisie.’’ 

Daarbij laat de wethouder ook het woord ‘voor-
zichtig’ vallen. ,,Met de groei van het aantal inwo-
ners willen mensen meer van dingen gebruikma-
ken. Of dat nu wegen zijn of het open landschap. 
Daar moet je voorzichtig mee omgaan. Het is de 
kunst om daar zo mee om te gaan dat het aantrek-
kelijk blijft voor iedereen.’’

Meedenken
Inwoners, bedrijven en instanties kunnen de ko-
mende tijd meedenken over de Omgevingsvisie. Zo 
is februari de Maand van de Omgevingsvisie waar-
in digitale meedenkavonden georganiseerd wor-
den. ,,Op alle manieren proberen we de inwoners 
en stakeholders te betrekken bij het proces.’’ Hij 
noemt als concreet voorbeeld het parkeren in het 
centrum. ,,Wij als gemeente kunnen wel zeggen 
dat we dit of dat willen gaan doen, maar we willen 
ook inwoners en winkeliers hierbij betrekken.’’

Wethouder Van Barneveld wil met de Omgevings-
visie werken aan een gelukkige toekomst voor 
Bunschoten. Wethouders met de Omgevingsvisie 
in hun portefeuille worden ook wel wethouders 
van geluk genoemd. ,,Het ware geluk vind je aller-
eerst bij de Heer, maar als het gaat om onze leef-
omgeving hebben we daar ook een taak in. Ik moet 
altijd denken aan wat wij lezen in Psalm 8 als het 

gaat over de grootheid van de schepping en wie 
de Heer is, dan staat er: ‘U doet hen heersen over 
de werken van Uw handen.’ Dat betekent dat wij 
een taak hebben om datgene wat in de schepping 
gelegd is te beheren en daarover te heersen. In de 
inrichting van de omgeving en bij het beschikbaar 
stellen van woningen kun je zorgen voor een leef-
omgeving die prettig en fijn is voor de mensen.

 Daar moeten we ons voor inzetten. Het mooiste is 
toch wel als mensen hier in het dorp zeggen: ‘We 
voelen ons hier thuis.’ Het thuisgevoel is iets wat 
belangrijk is, want dat creëert een gevoel van ‘ik 
voel me prettig’. Er zijn zoveel plaatsen en landen 
waar dit niet of nauwelijks mogelijk is. Dan zijn we 
zo bevoorrecht dat we daar ook invulling aan mo-
gen geven.Het ismooials je daar als wethouder een 
steentje aan mag bijdragen.’’




