Gemeenteraadsverkiezingen 2022

VVD Kandidaten stellen zich voor

Thies van den Berg
De nr. 1 van de VVD Bunnik. Samen met mijn vrouw en 3 kinderen
woon ik met veel plezier in het centrum van Odijk. Ik zet mij al
bijna 10 jaar in voor de gemeente Bunnik via de lokale politiek. De
laatste jaren als gemeenteraadslid voor De Liberalen.
Ik kijk er naar uit om de inwoners van de gemeente Bunnik te
blijven vertegenwoordigen, ditmaal als lijsttrekker van de VVD
Bunnik. De komende jaren ga ik mij hard maken voor betaalbare
woningen in een leefbare omgeving. Dat betekent de ontwikkeling
van gezonde, groene kernen en geen windmolens.
Daarnaast hecht ik er veel waarde aan dat de politiek transparant en open is. Zorgen uit de
samenleving moet je serieus nemen en keuzes moeten uitlegbaar zijn. Spreek mij daarom
gerust aan op straat, ik ga graag met u in gesprek!

Marijn de Vries
Ik ben Marijn de Vries en ben een ondernemer, letterlijk en
figuurlijk. Ik heb meerdere bedrijven in de toeristische sector in
België en sta daarnaast ondernemend in het leven. Samen met mijn
gezin woon ik sinds 2017 met veel plezier in Bunnik, een prachtige
plek om te wonen en te leven. Mijn jongens, nog kleuters toen wie
hier kwamen wonen, fietsen inmiddels zelfstandig en veilig naar
hun fijne Camminghaschool in Bunnik. We maken gebruik van de
vele sportfaciliteiten in het dorp en genieten van het groen in het
dorp en eromheen. Niks om over te klagen dus! Bunnik blijft goed, maar het kan op een
aantal terreinen nóg beter en daar wil ik me als raadslid graag voor inzetten. Meer concreet
wil ik vooral aan de slag met het volgende:
Allereerst het woningtekort in Bunnik en de regio; Bij het bouwen van nieuwe woningen
moet de versnelling erin komen. We hebben meer woningen nodig voor iedereen. Dat alles
wel op de Bunnik maat en schaal met oog voor het dorpse karakter, de leefbaarheid en het
groene in en rondom de kernen. De groene omgeving wil ik daarnaast zo houden zonder de
overlast gevende windturbines. In ons dichtbevolkte gebied midden in het land is daar naar
mijn mening geen plaats voor en zal het teveel overlast geven.

Zeker zo belangrijk zijn veilige en goed onderhouden fietsroutes in en rondom de dorpen. Ik
wil iedereen dan ook oproepen om onveilige situaties te delen, zodat we kunnen zorgen dat
iedereen in de gemeente Bunnik veilig en comfortabel de fiets kan nemen. Al was het maar
omdat je op de fiets maximaal geniet van onze mooie dorpen en buitengebied.
We gaan verder bouwen in en aan een aantrekkelijk, ondernemend en onderscheidend
Bunnik. Blijvend investeren in de lokale economie. Ik zet mij er graag voor in. Doet u met mij
mee?
Bunnik blijft goed, wordt beter!

Bouke de Boer
Ik ben Bouke de Boer, 37 jaar oud. Na omzwervingen in Groningen, Amsterdam en Amerika ben ik
sinds 2017 neergestreken in de Oranjebuurt in Bunnik. Mijn vrouw en ik voelen ons op vele plekken
thuis, maar de Kromme Rijnstreek heeft ons gegrepen en onze twee kinderen groeien op in een
prachtige omgeving. Ik wil graag een actieve bijdrage leveren om dat zo te houden!
Vanuit mijn werk als Business Controller hecht ik veel waarde aan transparantie en zorgvuldigheid.
Eerder heb ik in de energiesector gewerkt, waardoor ook de energietransitie voor mij een
aansprekend onderwerp is.
De komende jaren wil ik mij met de VVD inzetten voor deze thema’s: onze gemeente leefbaar en
groen houden en op een zorgvuldige manier vormgeven aan de energietransitie, zodat Bunnik nog
mooier wordt.
Transparantie is nèt zo belangrijk voor de politiek, ik ga dan ook graag in gesprek over deze
standpunten!

