
 Activiteitenverslag 2002 van het Bewonersoverleg Lunetten

Het Bewonersoverleg Lunetten (BOL) houdt zich bezig met belangenbehartiging en het 
creëren en instandhouden van een gunstig leefklimaat en goede voorzieningen in de wijk. 
Het Bewonersoverleg bestaat uit een vaste kern van ca. 10 mensen en komt één keer 
per maand bij elkaar. Daarnaast worden er vier keer per jaar zg. plenaire bijeenkomsten 
gehouden. Met vertegenwoordigers van bewonersgroepen en andere belangstellenden 
wordt dan van gedachten gewisseld over zaken die in Lunetten spelen.

Veiligheid en zwerfvuil blijven zaken, die de bewoners erg bezighouden:
• Werkgroep Lunetjes:

De door het BOL in het leven geroepen werkgroep Lunetjes heeft in maart een 
kleine, en in oktober een grote schoonmaakactie gehouden. Beide acties waren 
een groot succes. Voor de grote actie, die door burgemeester Brouwer werd 
“geopend”, had de werkgroep zich verzekerd van medewerking van o.a. de RHD, 
het Hoogheemraadschap, de woningcorporaties, de scouting, sportverenigingen, 
de hengelaarsvereniging, Portes en de scholen. 
Verder heeft de werkgroep wat materiaal aangeschaft om uit te lenen aan 
buurtgroepen, die hun straat of buurt willen schoonmaken.
De werkgroep organiseert ook de jaarlijkse wilgenknotdag.

• Werkgroep Veiligheid:
Na een plenaire bijeenkomst over veiligheid is door een aantal betrokken 
bewoners de werkgroep Veiligheid opgericht. Deze groep wil in eerste instantie de 
verschillende initiatieven met betrekking tot veiligheid in kaart brengen. Hierbij 
moet o.a. gedacht worden aan buurtpreventieprojecten.

De Baggerwerkgroep van het Bewonersoverleg is er in geslaagd een baggerlocatie en 
geld te vinden om in september 2003 te starten met baggeren in Lunetten. 

Er is een wijktuinenproject gerealiseerd bij Stadsboerderij De Koppel. Voorjaar 2003 
gaan de eerste plantjes de grond in.

Het Bewonersoverleg faciliteerde de werkgroep Lunetten leeft. Deze werkgroep is 
voortgekomen uit de Overleggroep Lunetten (voorloper van de wijkraad) en bewaakt de 
voortgang van de ontwikkelingen rond de wijkvisie voor zover dit niet wordt 
overgenomen door (leden van) de wijkraad.
De werkgroep Lunetten leeft was samen met het wijkbureau opdrachtgever voor het 
maken van twee planidentificaties: Veiligheid en Sociale samenhang en As Musketon-
Furkaplateau.
Verder wordt de Groenbeheergroep gefaciliteerd, die bezig is met het opstellen van een 
integraal groenbeheerplan.
Het Bewonersoverleg neemt deel aan de volgende werkgroepen:
- de projectgroep Samen Veilig Ondernemen;
- de beleidsgroep Veiligheid rondom scholen;
- de werkgroep Uitzicht (preventiegroep veiligheid rondom scholen);
- de werkgroep Skatelandschap. Het skatelandschap werd op 13 juli feestelijk geopend.

Overige activiteiten van het Bewonersoverleg in 2002:
- Ontwikkeling van een alternatieve fietsroute Houten – Utrecht Lunetten – Utrecht 

Centrum. Is ingediend bij de verantwoordelijke wethouder.
- Het mede organiseren van de jaarlijkse wijkdag.
- Het ontwikkelen van ideeën voor de theaterzaal van de Musketon. Hiervoor is de 

werkgroep KuCuLu (Kunst en Cultuur in Lunetten) opgericht.
- Het onder de (politieke) aandacht brengen van de problematiek van de illegale 

tuinuitbreidingen.
- Het opzetten en onderhouden van een internetsite (www.lunetten.nl/bol) om de 

bewoners snel van actuele informatie te kunnen voorzien.
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