
Notulen vergadering BOL van dinsdag 6 december 2016 
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Martin Kind, Martin van Lijf, Marijke 
Ahlrichs-Van der Veen, Geert de Jong, Maarten Meuldijk, Willem Stokkers, Inge Puyman, Lou Gast, Jon Buitink, 
Maarten Brinkman (notulist) 
Afmelding: Ruud Kamp 

 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om  20.05 uur. 
 
Voorstel digitaal magazine Lunetten 
Maarten Meuldijk en Ties Bressers hebben het plan om een digitaal magazine op te zetten.  Maarten M. licht 
toe: Hallo Lunetten is wel leuk, maar brengt geen zaken die in de wijk spelen, en lunetten.nl zou ‘herbouwd’ 
moeten worden. Ties en hij hebben een heel nieuw magazine in gedachten, dat inspeelt op de actualiteit en 
dat nieuws wil brengen. Het nieuwe magazine kost niets, er zijn alleen enkele vrijwilligers nodig. Ties en hij 
zullen het magazine zelf opmaken. 
Er volgt enige discussie, o.a. over de verschillen met Hallo Lunetten. Marijke wijst erop dat je om nieuws moet 
vragen, het wordt niet aangeleverd. Vergis je niet in de hoeveelheid werk. Geert merkt op dat het moeilijk is 
vrijwilligers te krijgen. Hij kon voor lunetten.nl geen redacteuren vinden, mensen die de wijk ingingen. 
Alles bij elkaar vindt de vergadering een digitaal magazine een goed idee. Maarten en Ties zullen een opzetje 
maken, ook qua personele bezetting, waarna we er in het BOL op terugkomen.  
 
Stand van zaken A27 
Op 29 november meldde DUIC dat de verbreding van de A27 doorgaat. Maar bewoners geven nog niet op.  
John Buitink praat ons bij: politiek is er misschien wel een besluit genomen, maar juridisch nog niet; de 
handtekening is nog niet gezet. 
Aan de hand van een tijdlijn laat John zien wanneer welk besluit moet worden genomen. De minister moet 
voor 15 maart tekenen, naar verwachting zal ze dat 12 of 19 december doen. Maar er is een verschil tussen een 
besluit nemen en de uitvoering van dat besluit. Op het moment dat het besluit wordt genomen lijkt het plan 
klaar om uitgevoerd te worden, maar dan moet de aanbesteding nog beginnen. Er liggen nu drie moties in de 
Tweede Kamer die, als ze worden aangenomen, tot uitstel of vertraging zullen leiden. Het is niet duidelijk hoe 
het in de Tweede Kamer zal aflopen. Het onderzoek op basis waarvan de minister haar besluit neemt is 
gebaseerd op verouderde gegevens; er is een groot verschil met de werkelijke groei van het autoverkeer. LNNS 
wil een berekening laten maken op basis van de huidige prognoses. Er is een crowd funding actie begonnen om 
dit onderzoek te bekostigen. Die actie loopt tot 13 januari. John besluit zijn verhaal met erop te wijzen dat een 
besluit nog geen uitvoering is. 
 
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid 
Zie boven, bijdrage van John. 
 
Aandachtsgebied Veiligheid 
Geen nieuws. 
 
Aandachtsgebied Leefbaarheid en Openbare ruimte 
. De motie van D'66 over de openbare ruimte in Lunetten is overgenomen door het college. Zie:  
https://utrecht.d66.nl/geef-inwoners-lunetten-budget-om-wijk-op-te-knappen/ 
. Stand van zaken bibliotheek: wethouder Kreijkamp heeft gereageerd op de brief, die BOL en LWW hebben 
gestuurd. Strekking: de bibliotheek blijft in de Musketon. De brief staat op de website. 
De bibliotheek krijgt huurverlaging. Daarvoor in de plaats zal de bibliotheek ruimte inleveren ten gunste van 
zzp-plaatsen. 
. Er is vergunning verleend voor uitbreiding van het Wijkgezondheidscentrum. 
. Inge meldt dat in januari in Lunetten ‘Samen Lunetten’ ouderenzorg komt. Vooruit is de trekker, ook Lunetten 
Wil Wel doet mee. 
 
Aandachtsgebied Groen 
. IJs en weder dienende worden er zaterdag 11 februari 2017 weer wilgen geknot. Verzamelen om 10.00 uur bij 
Koppelsteede. 

https://utrecht.d66.nl/geef-inwoners-lunetten-budget-om-wijk-op-te-knappen/


. Op 19 januari is er een lezing over bodemleven, georganiseerd door de Natuurgroep, om 19.30 uur in de 
Musketon. 
. Maarten M. zou graag zien dat bewoners werden betrokken bij de binnenterreinen. Er zijn problemen met de 
contracten. Hij zal Christien hierover informatie sturen. Het BOL zal de problematiek aankaarten in overleg met 
het wijkbureau. 
 
Rondvraag 
. Lou: de geplande verbreding van de afrit van de Waterlinieweg naar Lunetten – die een verbetering zou 
moeten inhouden -  maakt geen enkel verschil. 
. Christien geeft een noodkreet van Jan Ruijs door: er groeit klimop aan zijn woning, maar de BOEX wil dat niet. 
De zaak komt voor de rechter.  Advies: speel dit via de Vogelbescherming en de Natuurgroep. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.  
 
Actielijst 
. Maarten Meuldijk en Ties zullen een opzet maken voor een digitaal magazine. 
. Maarten Meuldijk zal Christien informatie sturen over de problematiek van de binnenterreinen; het BOL zal de 
problematiek aankaarten in overleg met het wijkbureau. 

 
 
 


