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Activiteitenverslag 2014 van het Bewoners Overleg Lunetten 
 
 
 
Ook dit jaar werden de maandelijkse plenaire vergaderingen (kleine thema-avonden) weer 
goed bezocht:  
 

 In januari kwamen Gert Verhoef van ZOMOzorg en Anton van Emst van de afdeling 
Bijzondere Objecten van de gemeente vertellen over de plannen om van Lunet IV 
een zorgfort te maken. 

 

 In februari kwam coördinator Lia Oosterwaal het jaarverslag van de Natuurgroep 
Lunetten toelichten. 
 

 In maart bezochten Laura Hoogenberk en Doke Verstege, beiden consulent van 
Mitros de vergadering om te vertellen over wonen in Lunetten 
 

 In april vertelde pastor Arjen de Groot over inloophuis Het Knooppunt en de 
voedselbank. 
 

 In mei toetste cultureel ondernemer Loek Roëll zijn plan om in Lunetten een hippe 
koffiegelegenheid te beginnen. 
 

 In juni maakten we kennis met Olga Erken, locatiehoofd Lunetten van de SWBU 
(Lister) over de woonvoorzieningen in Lunetten. 

 

 In september volgde een kennismaking met wijkregisseur Martine Sluijter en 
wijkadviseur Signe Sordam van het wijkbureau. 

 

 In oktober kwam Han Paulides, kwartiermaker uitvoering van Incluzio vertellen over 
het nieuw op te richten sociale buurtteam Lunetten. 
 

 In november was Fred Nuwenhuis, gebiedsmanager Zuid van de Dienst 
Stadswerken te gast om te komen praten over de 3e wijkambitie: een groene en 
schone wijk. 
 

 In december evalueerden we het afgelopen jaar en blikten we vooruit naar 2015. 
 
Verslagen van de vergaderingen zijn terug te vinden op www.bollunetten.nl.  
 
Op 19 februari organiseerde het BOL goed bezocht lijsttrekkersdebat in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor is apart leefbaarheidsbudget aangevraagd en 
toegekend. 
 
Het Bewonersoverleg heeft zich ook het afgelopen jaar hard gemaakt voor het belang en 
behoud van sociaal beheer van de Musketon. Een vertegenwoordiger van het BOL heeft 
zitting genomen in de gebruikersraad.  
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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 weer een schoonmaakactie 
gehouden. 
 
De werkgroep Wilgenknotten heeft ook dit jaar weer een wilgenknotdag georganiseerd.  
 
De werkgroep Natuur kwam 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 en het water.   
 
Leefbaarheid/welzijn 
Oprichting Lunetten Wil Wel, gefaciliteerd door het BOL. Motto: samen prettig oud worden in 
een aantrekkelijke wijk. De presentatie van dit nieuwe initiatief (www.lunettenwilwel.nl) vond 
plaats op de jaarlijkse wijkdag in september.  
 
Activiteiten: 
 
Inzet van het BOL bij: 

 Wijkdag. Samen met de winkeliersvereniging organiseert het Bewonersoverleg de 
jaarlijkse wijkdag. Vast onderdeel: de BOL-loop. Dit jaar voor de 20ste keer! 

 De Dag van het Park.  

 Klankbordgroep Spoorverdubbeling. De klankbordgroep is eind van dit jaar 
opgeheven. 

 Overleggen en themabijeenkomsten op het wijkbureau. 
 
 

Voor meer informatie over de activiteiten van het BOL zie www.bollunetten.nl/  
 
 
januari 2015 CB 

http://www.lunetten.nl/bol

