
 
Activiteitenverslag 2007 van het Bewoners Overleg Lunetten 

 
 
In het voorjaar van 2007 heeft o.l.v. Erik Vermathen van Stade en Corinne Bekker een 
herijking van het functioneren van het Bewonersoverleg Lunetten plaatsgevonden: de 
agendacommissie is vervangen door een zg. kerngroep van ca. 10 actieve bewoners. Verder 
werd besloten om naast de wijkavonden ook kleinschaliger thema-avonden te gaan 
organiseren . 
Bij het implementeren van de nieuwe werkwijze en het opstarten van nieuwe werkgroepen 
werd het BOL in het kader van deskundigheidsbevordering ondersteund door Pieter van der 
Zouwen van BisBis 
 
Er was dit jaar o.a. aandacht voor het achterstallig onderhoud van de openbare ruimte, 
geluidsoverlast , slechte luchtkwaliteit, veiligheid èn de burgemeestersverkiezing. 
Op 19 september (Wolfsen) en 3 oktober (Pans) heeft het BOL de kandidaten uitgebreid 
kennis laten maken met de wijk Lunetten. 
Gastsprekers tijdens de maandelijkse plenaire vergaderingen waren Berry Verschoof, Ruud 
Campman en Louk Welter van het recreatieschap, Marianne Coopmans, Maarten van 
Deursen (NMC) en Tamira de Pijper (Koppelsteede) 
 
Op 24 april vond er in de Musketon een wijkavond plaats over veiligheid in aanwezigheid van 
burgemeester Brouwer. 
De vervolgavond in juli resulteerde in de oprichting van een werkgroep Veiligheid. Deze 
werkgroep ging aan de slag met de tijdens de wijkavond opgedane ideeën ter verbetering 
van de veiligheid. 
In oktober is er een thema-avond over de kinderopvang in de brede zin van het woord 
georganiseerd. 
 
De eind 2006 opgerichte werkgroep Lucht en Geluid is bezig geweest met het verzamelen 
van data rond luchtkwaliteit en geluidsoverlast in Lunetten. Dat resulteerde in december 
2007 in een goed bezochte presentatie. Deze werkgroep heeft ook de inspraakreactie met 
betrekking tot de voorgenomen verbreding van de A27 opgesteld. 
 
De schoonmaakactie Lunetjes werd dit jaar geopend door de latere burgemeester Wolfsen. 
 
De werkgroep Wilgenknotten heeft ook dit jaar weer een wilgenknotdag georganiseerd. 
 
Inzet van het BOL bij: 

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

- De Dag van het Park.  
- Het wijkakkoord Lunetten. Het BOL heeft geparticipeerd in een aantal werkateliers. 
- De Utrechtse Veiligheidsprijs. Het BOL was vertegenwoordigd in de jury. 
- Onderhoud salamanderpoel. 

 
Tenslotte was er ook nog aandacht voor: 

- De ontwikkelingen rond de recreatieplas Laagraven. 
- Het verdwijnen van de tandartsen uit het wijkgezondheidscentrum Lunetten. 
- De voorgenomen nieuwbouw van kinderdagverblijf Jolie. 
- De uitvoering van het Groenbeheerplan. 

 
Voor meer informatie zie www.lunetten.nl/bol.  
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