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Activiteitenverslag 2013 van het Bewoners Overleg Lunetten 
 
 
 
Ook dit jaar werden de maandelijkse plenaire vergaderingen (kleine thema-avonden) weer goed 
bezocht:  
 

 In januari hebben we de bewonersavond van 21 januari geëvalueerd. 
 

 In februari hadden we willen praten over de gevolgen van de bezuinigingen voor het beheer van 
de Musketon na de overname van Portes door Vooruit per 1 augustus 2013. Wat betekent dit 
voor het beheer en voor ons als gebruikers van de Musketon. Helaas was de gastspreker 
verhinderd.  
 

 In maart hebben we kennis gemaakt met een aantal nieuwe medewerkers van wijkbureau 
Zuid (Alex van der Vlist, Daniëlle van der Heiden, Jeanine van Zwam en John Verheyen). 
 

 In april kwamen Anouk Teuns en Gijs Langeveld ons bijpraten over de stand van zaken rond 
de invoering van het nieuwe inzamelen. 

 

 In mei vertelden Sandra Rigter en Jeanet Bouw over de activiteiten van Lumineus Lunetten en 
kwam Douwe Wielenga van de Natuur- en Milieufederatie vertellen over het project 
buurtmobiliteit. 

 

 In juni hebben we gesproken over de activiteitenplanning 2013/2014.  
 

 In september kwam Bart Andriessen langs om te vertellen wat de Dienst Wijken zoal doen.  
 

 In oktober maakten we (opnieuw) kennis met de nieuwe wijkadviseur Marinka de Boer. 
 

 In november kwam Anouk Teuns nogmaals langs met de resultaten van de bewonersenquête 
over het nieuwe inzamelen. Heel Lunetten was inmiddels voorzien van ondergrondse 
afvalcontainers. 

 

 In december ontvouwden Jurgen van der Heijden en Jaap Meeuwsen het idee om in 
Lunetten een wijkonderneming rond wonen, zorg en welzijn op te zetten.  

 
Verslagen van de vergaderingen zijn terug te vinden op www.bollunetten.nl.  
 
Er zijn dit jaar twee bewonersavonden georganiseerd, allebei over oplossingen om te komen tot een 
geluidsreductie en minder luchtvervuiling. Voor deze avonden is apart leefbaarheidsbudget toegekend. 
 
Sinds dit jaar heeft het BOL een nieuw logo en een nieuwe website. De nieuwe website biedt de 
mogelijkheid om met meer mensen de content te beheren. 
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Het Bewonersoverleg heeft zich het afgelopen jaar hard gemaakt voor het belang en behoud van 
sociaal beheer van de Musketon. Op 23 mei heeft voorzitter Hein van Kruijsdijk leden van de 
gemeenteraad, die op bezoek waren in Zuid, uitgelegd waarom de Musketon niet met minder uren 
sociaal beheer toe kan. Daarnaast werd een handtekeningenactie op touw gezet. 
In september zijn er handtekeningen aangeboden aan de gemeenteraad.  
Omdat de transitie van Portes naar Vooruit niet vlekkeloos verliep was er ook aandacht voor het 
(mede) nventariseren en verhelpen van klachten. Hierover was overleg met de UVO en de directie van 
Vooruit. 
 
 
Aandachtsgebieden: 
 
Verkeer, Lucht en Geluid  
Het BOL trad op als budgetbeheerder van het burgerinitiatief Laat Lunetten Niet Stikken. 
 
Veiligheid  
Er is dit jaar weer incidenteel overleg geweest met de gebiedsmanager veiligheid van het wijkbureau 
en de wijkagenten. 
 
Groen 
De schoonmaakactie door de werkgroep Lunetjes kon dit jaar rekenen op ca. 40 deelnemers en 
medewerking van de scoutinggroep Salwega, die traditiegetrouw het Beatrixpark onderhanden nam.  
Op verzoek van enkele bewoners is er ook in het voorjaar een schoonmaakactie gehouden. 
 
De werkgroep Wilgenknotten heeft ook dit jaar weer een wilgenknotdag georganiseerd.  
 
De werkgroep Groen regelmatig bij elkaar en heeft weer een aantal natuurdagen gehouden, vooral 
gericht op het onderhoud van de salamanderpoelen. Verder was er aandacht voor het bomenbeleid.   
 
Leefbaarheid/welzijn 
Er was veel aandacht voor het (sociaal) beheer van de Musketon. Het BOL heeft meegedacht over het 
opzetten van een gebruikersraad 
 
 
Activiteiten: 
 
Inzet van het BOL bij: 

 Wijkdag. Samen met de winkeliersvereniging organiseert het Bewonersoverleg de jaarlijkse 
wijkdag. Vast onderdeel: de BOL-loop. 

 De Dag van het Park.  

 Klankbordgroep Spoorverdubbeling.  
 
 

Voor meer informatie over de activiteiten van het BOL zie www.bollunetten.nl/  
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