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Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) houdt zich bezig met belangenbehartiging en het 
creëren en instandhouden van een gunstig leefklimaat en goede voorzieningen in de wijk. 
Het BOL bestaat uit een vaste kern van ca. 14 mensen en komt één keer per maand bij 
elkaar. De agenda wordt opgesteld door de agendacommissie. De vergaderingen worden 
opgeluisterd door bij Lunetten betrokken gastsprekers. 
Het afgelopen jaar waren dat: Micha Stolzenburg, nieuwe assistent wijkmanager WBZ; 
Robert Giesberts, de nieuwe wijkwethouder; Johan de Boer van ProRail over de 
voorgenomen spoorverdubbeling; Cees Oorbeek van de Winkeliersvereniging over de 
ontwikkelingen in het winkelcentrum; Dennis Doorson, de wijkagent en de voorzitter van 
het wijkmilieupunt Zuid. 
Daarnaast is een groot aantal bewoners actief in de verschillende werkgroepen en 
projecten. 
 
Wijkavond 
Het Bewonersoverleg heeft in 2006 twee wijkavonden georganiseerd: 

- Op 7 februari een verkiezingsdebat in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen. Bijna alle lijsttrekkers van de politieke partijen 
waren hierbij aanwezig. 

- Op 31 oktober onder de titel “De Lunettense Opgave”. Doel van deze avond was 
om aan de hand van een huis-aan-huis verspreide vragenlijst in aanwezigheid van 
wijkwethouder Robert Giesberts te komen tot 5 concrete punten om de komende 
tijd uit te voeren.  

 
Werkgroepen 

- Werkgroep Lunetjes. De onder deze werkgroep ressorterende knotgroep heeft 
op 25 februari een wilgenknotdag gehouden, waaraan ca. 20 mensen deelnamen.  
Op 7 oktober 2006 organiseerde de werkgroep de jaarlijkse grote 
schoonmaakactie. Dit jaar een andere opzet: centraal in plaats van coördinatie per 
buurt. Medewerking werd verleend door o.a. de RHD en de scoutinggroep 
Salwega. 

- Werkgroep Lucht en Geluid. In december is de werkgroep Lucht en Geluid 
opgericht. Aanleiding was o.a. de voorgenomen verbreding met twee rijstroken 
van de A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd. Eerste actie van de werkgroep was 
het opstellen van een inspraakreactie n.a.v. het voornemen van Rijkswaterstaat. 
Daarnaast richt de werkgroep zich op dit moment op het verzamelen van 
informatie over met name de mate van luchtvervuiling en geluidsbelasting in 
Lunetten.  

 
Projecten: 
Het BOL heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan: 

- Overleg wijkdag. Samen met Portes, de winkeliersvereniging, het milieupunt 
Zuid en de stadsboerderij organiseert het Bewonersoverleg de jaarlijkse wijkdag.  

- De Dag van het Park. 



- De nationale Natuurwerkdag. Er zijn op 4 november 10.000 stinsenbollen 
gepoot langs watergangen en de kades van het winkelcentrum. 

 

 
Er was aandacht voor: 

- De aanstaande spoorverdubbeling. 
- Visie / planontwikkeling Furkaplateau. 
- Het onderhoud van de openbare ruimte. 
- De uitvoering van het Groenbeheerplan. 
- De aanleg van een salamanderpoel. 
- De ontwikkeling van de recreatieplas Laagraven. 
- Het verdwijnen van de tandartsen uit het wijkgezondheidscentrum Lunetten. 
- Het behoud van Naschoolse Opvang in de bouwspeeltuin Fort Luna. 

 
 
Tenslotte 
Het BOL faciliteerde twee door de Democratische Vereniging van Marokkanen in 
Nederland (DVMN) georganiseerde informatieavonden over Marokkaanse Cultuur en 
Islam. 
Drie vertegenwoordigers van het BOL hebben deelgenomen aan twee werkateliers over 
de toekomst van de Lunetten 3 en 4 (Gebiedsvisie) in het kader van planvorming rond 
het behoud van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Het BOL heeft een eigen website www.lunetten.nl/bol. 
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