
Activiteitenverslag 2011 van het Bewoners Overleg Lunetten

Gastsprekers tijdens de maandelijkse plenaire vergaderingen (kleine thema-avonden) waren 
dit jaar: 

• Richard Fisscher (wijkagent) en Rob van der List   (teamchef politie Zuid) over 
veiligheid naar aanleiding van recente berovingen

• Niek van der Linden, Martin Bluijs   (beiden DMO) en Tamira de Pijper (Koppelsteede) 
over de toekomst van de wijktuin Hermanshof.

• Leonard Kater   (fysicus en wijkbewoner) over de mogelijkheden van 
energiebesparende maatregelen: Lunetten klimaatneutraal

• Peter Schinkel en Marc van Broekhuijsen   (resp. voorzitter scouting Salwega en 
architect) over nieuwbouw van het clubhuis. Ze presenteren het ontwerp.

• Arjan Driessen   (beheerder Musketon) over de veranderingen bij welzijn en de 
gevolgen daarvan voor de Musketon (gebruik en aanbod).

• Michel en Anneke Hoogstraten   van ZOMO woonzorg over de start van een 
werkcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking in het Beatrixpark.

• Hans Passchier en Micha Stolzenburg   over het voornemen de verbinding ’t Goyplein-
Furkaplateau op te waarderen tot fietsstraat.

• Micha Stolzenburg en Marinka de Boer   over een op te stellen wijkambitie voor Zuid. 
Bespreking van de SWOT-analyse.

• Peter van Sterkenburg   van het IBU over de stand van zaken fietsverbinding 
Furkaplateau-Laan van Maarschalkerweerd en nieuw fietspad langs de Brennerbaan.

Tijdens BOL-kern van 29 november Michel de Graaf en Marjolein Tours van Mitros over de 
wijkvisie van de woningcorporatie.

Bewonersavonden
• Op 24 januari de presentatie door Architectuurcentrum Aorta van het onderzoek 

woonerven in Lunetten.

• Op 30 juni presenteerden16 studenten Geografie en Planologie van de Universiteit 
Utrecht de resultaten van een onderzoek over mobiliteit in Lunetten. Hoe denken 
inwoners van Lunetten over de snelwegverbreding? Hoe prettig vinden ze het om in 
een autoluwe wijk te worden? Waar werken ze en hoe reizen ze naar hun werk? Wat 
zou er toe kunnen leiden dat ze het ene vervoersmiddel omruilen voor een ander?

• Op 5 oktober de startavond wijkmedia over informatie en communicatie in de wijk. 
Tevens aandacht voor het 15-jarig lustrum van het BOL in aanwezigheid van 
wijkwethouder Frits Lintmeijer.



Werkgroepen:
De focus van de werkgroep Lucht en Geluid en de door het BOL gefaciliteerde 
burgerinitiatief lag ook dit jaar op de ontwikkelingen rond de Ring Utrecht. Rijkswaterstaat is 
inmiddels begonnen met meedenkbijeenkomsten. 
Daarnaast is er (met andere belanghebbenden) beroep aangetekend tegen het tracébesluit 
A27 Lunetten-Rijnsweerd.

De aandacht van de werkgroep Leefbaarheid ging dit jaar vooral uit naar de problemen 
rond de wijktuin Hermanshof. Door het wegvallen van professionele ondersteuning blijven 
mensen weg. Er is, tevergeefs, een poging gedaan om te zoeken naar andere manieren van 
financiering van een professional.

De werkgroep Veiligheid heeft dit jaar incidenteel overleg gehad met de gebiedsmanager 
veiligheid van het wijkbureau en de wijkagent.

De schoonmaakactie door de werkgroepLunetjes kon ook dit jaar weer rekenen op ca. 60 
deelnemers en medewerking van de scoutinggroep Salwega, die traditiegetrouw het 
Beatrixpark onderhanden nam. 
In het kader van de actie Nederland Doet is in maart een mini-Lunetjes georganiseerd in 
park De Koppel.

De werkgroep Wilgenknotten heeft ook dit jaar weer een wilgenknotdag georganiseerd. 

De inzet van de werkgroep Groen was dit jaar gericht op het behoud van het Beatrixpark 
tegen de oprukkende aannemer van ProRail. Zo werd de prunus (voorlopig?) gered en kwam 
er geen tijdelijk fietspad aan de rand van het park. Er werd geschouwd met 
vertegenwoordigers van ProRail, aannemer Heijmans en de gemeente om aandacht te 
vragen voor de door zwaar materieel aangebrachte schade.

Activiteiten:
Het BOL had beroep aangetekend tegen Tracébesluit Sporen in Utrecht, deeltracé Utrecht 
Centraal-Houten. Een delegatie ging donderdag 28 april naar Den Haag voor de behandeling 
van het beroepschrift bij de Raad van State. Inzet van het BOL was te komen tot een 
geluidsreductie door het aanbrengen van raildempers.

Inzet van het BOL bij:
• Wijkdag. Samen met Portes, de winkeliersvereniging en de stadsboerderij 

organiseert het Bewonersoverleg de jaarlijkse wijkdag. 
• De Dag van het Park. 
• Onderhoud salamanderpoel. Er is eind 2011 een tweede poel “geopend” in het 

Beatrixpark
• Klankbordgroep Spoorverdubbeling. 
• Alliantiefabriek Cultuurparticipatie Zuid. Het BOL ondersteunt het initiatief van 

twee leden van de theaterwerkgroep om een aantal culturele activiteiten in Lunetten 
te realiseren.

Voor meer informatie over de activiteiten van het BOL en de verslagen van de vergaderingen 
zie www.lunetten.nl/bol. 

http://www.lunetten.nl/bol
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