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Activiteitenverslag 2015 van het Bewoners Overleg Lunetten 
 
 
 
Ook dit jaar werden de maandelijkse plenaire vergaderingen (kleine thema-avonden) weer 
goed bezocht:  
 

 In januari kwamen initiatiefneemster Jiska Riphagen en Jeannine van Bree van de 
NMU vertellen over de stand van zaken rond Mobiel Lunetten. 

  

 In februari bezochten Hannie Reuser, directeur van KDV Jolie en Peter Kooij, 
directeur van De Spits de BOL-vergadering om een toelichting geven over de net 
opgerichte Kinderraad Lunetten. 
 

 In maart kwam Lia Oosterwaal, coördinator van de Natuurgroep, langs om een 
overzicht te geven van de activiteiten van de Natuurgroep. 
 

 In april werd de actualisering van het Bestemmingsplan Lunetten toegelicht door 
Tessa Tijbosch, juridisch medewerker van de gemeente. 
 

 In mei verviel de BOL-vergadering i.v.m. een op diezelfde avond door de gemeente  
gepland wijkgesprek over vraag naar en aanbod van ruimtes voor 
bewonersinitiatieven. 
 

 In juni vroegen we raadslid Tim Schippers om langs te komen om te praten over de 
gevolgen van de herinrichting van de 't Goylaan voor de bereikbaarheid van Lunetten. 

 

 In september maakten we kennis met de nieuwe voorzitter van de Wijkraad Zuid 
Jorrit Fast. 

 

 In oktober verviel de BOL-vergadering i.v.m. een workshop van een ex-inbreker. 
 

 In november kwam een vertegenwoordiging van Laat Lunetten Niet Stikken (LLNS) 
langs om te praten over de stand van zaken rond de verbreding van de A27.  
 

 In december evalueerden we het afgelopen jaar en blikten we vooruit naar 2016 
onder het motto Wat gaat goed, wat kan beter. 

 
Verslagen van de vergaderingen zijn terug te vinden op www.bollunetten.nl.  
 
 
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 zit in de 
gebruikersraad.  
Dit jaar ook uitgebreid aandacht voor de gevolgen van de herinrichting van de 't Goylaan 
voor de bereikbaarheid van Lunetten. 
 
 



 

 

 

 

Stichting Bewoners Overleg Lunetten         info@bollunetten.nl 

  

Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht                         info@bollunetten.nl     www.bollunetten.nl    KvK 41265359   IBAN NL67INGB0007177881 

 

 
 
 
 
 
 
Aandachtsgebieden: 
 
Verkeer, Lucht en Geluid  
Het BOL trad op als budgetbeheerder van het burgerinitiatief Laat Lunetten Niet Stikken. 
 
Veiligheid  
Er is dit jaar weer structureel 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. 50 
deelnemers en medewerking van de scoutinggroep Salwega, die traditiegetrouw het 
Beatrixpark onderhanden nam.  
 
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 en betrokkenheid bij de vergroening van de As 
Musketon-Furkaplateau en het winkelcentrum. 
 
Leefbaarheid/welzijn 
Lunetten Wil Wel werd in 2014 nog gefaciliteerd door het BOL. De groep beschikt sinds dit 
jaar over een eigen budget. (www.lunettenwilwel.nl)  
 
 
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 21ste keer! 

 De Dag van het Park.  

 Wijkavond Lunetten Wil Wel: Zorg verandert - Hoe zorgt Lunetten (april 2015) 

 Bewonersavond over luchtvervuiling door Laat Lunetten Niet Stikken (februari 2015) 

 Overleggen en themabijeenkomsten op het wijkbureau, waaronder Broodje Zuid 
 
 

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