
Notulen vergadering BOL van dinsdag 7 juni 2016  
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Frits Velthuijs, Michiel Vonk, Maurice 
van Peursem, Inge Puyman, Maarten Meuldijk, Petra Jansen, Ruud Kamp, Maarten Brinkman (notulist) 

 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gast van 
vanavond, Frits Velthuijs. 
 
Kennismaking met Frits Velthuijs, wijkregisseur van wijk Zuid 
Frits Velthuijs is sinds 1 april de nieuwe wijkregisseur van Zuid. Hij is de opvolger van Martine Sluijter, die aan 
de slag is gegaan als ruimtelijk regisseur Oost/Utrecht Science Park.  
Frits Velthuijs was na zijn studie bedrijfskunde eerst werkzaam in het bedrijfsleven, daarna, sinds 2000, in 
verschillende functies, bij de gemeente Utrecht. Tot 1 april werkte hij bij de UVO, het vastgoedbedrijf van de 
gemeente. 
De eerste kennismaking van Frits met Lunetten was, via zijn zoon, met de Lunettense voetbalverenigingen. In 
het kader van vernieuwend welzijn volgde een nadere kennismaking met Lunetten, in het bijzonder met de 
zorgen van de bewoners ten aanzien van de Musketon. 
Vroeger regelde de gemeente meer zelf en was er per wijk een wijkmanager, nu wordt er meer van de burgers 
verwacht. De gemeente is nu eerder regisseur dan uitvoerder, vandaar de naam ‘wijkregisseur’.  
Sinds 1 april is Frits twee keer door de wijk gefietst. De eerste keer om de verkeerssituatie te bekijken, de 
tweede keer was hij o.a. op bezoek in het winkelcentrum. Zijn indruk is dat Lunetten een wijk met veel actieve 
bewoners is, hij ziet dat ook aan de aanvragen bij het initiatievenfonds. 
Ruud en Hein schetsen vervolgens de structuur van de diverse groepen om het BOL heen. Er zijn veel groepen 
in Lunetten; het is een heel netwerk. Er vallen groepen onder het BOL, zoals de werkgroep Natuur, Dag van het 
Park, die verder zelfstandig opereren. Het BOL wil initiëren en faciliteren, maar heeft ook eigen activiteiten 
(Lunetjes, wijkdag). Laat Lunetten Niet Stikken staat op afstand, maar heeft wel contact met het BOL. Lunetten 
Wil Wel staat los van het BOL, maar ook met deze groep is regelmatig contact. Er wordt door al die groepen 
onderling veel gecommuniceerd. Daarnaast heeft Lunetten een eigen Gluren bij de Buren en een Repair Café. 
Christien vertelt hoe het BOL ontstaan is en in juni 1996 een stichting is geworden. Het BOL is uitgegroeid tot 
een gesprekspartner van veel partijen. Ruud schetst de verhouding wijkraad-BOL. 
Er volgt een discussie over de kwestie zelfbeheer (sporthal!) en het probleem dat de Musketon op vrijwilligers 
drijft. Frits vindt het belangrijk  in gesprek te blijven met de bewoners. We moeten proberen, meent hij,  er via 
gesprekken uit te komen. 
Het wijkbureau speelt niet alleen een rol op het gebied van veiligheid en openbare ruimte, maar ook op sociaal 
gebied. Dat gebeurt onder andere via contact met de Buurtteams. Het wijkbureau heeft daarbij een 
signalerende functie. Het vraagt aandacht voor bepaalde problemen en zal proberen daar budget voor te 
krijgen.  
 
Mededelingen 
. Mark Verhoef neemt op 30 juni afscheid van Vooruit. Ruud gaat hier namens het BOL naartoe, Inge namens 
Lunetten Wil Wel. 
. Op 23 juni is er een avond van LWW over wat er het afgelopen jaar is bereikt. 
. Op de wijkdag is er een informatiemarkt over de activiteiten van Vooruit/de Musketon. 
  
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid 
. Zondag 5 juni was actiedag in verband met de verbreding van de snelwegen. De actie, in de sporendriehoek, 
was georganiseerd door de Kerngroep Ring Utrecht, een samenwerkingsverband van bewonersgroepen. De 
opkomst was niet heel groot. 
. Weekendafsluitingen van de Waterlinieweg in verband met nieuw asfalt. Het wijkbericht hierover staat op 
www.bollunetten.nl 
. Het treinstation is klaar. Beide zijden van het nieuwe station zijn in gebruik, het tijdelijke perron is afgebroken. 
 
Aandachtsgebied Veiligheid 
Geen nieuws 
 

https://nl.linkedin.com/title/ruimtelijk-regisseur-oost%2Futrecht-science-park?trk=pprofile_title
http://www.bollunetten.nl/


Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte 

. Hein en Christien doen verslag van hun gesprek  op 25 mei met Theo Heller van de gemeente over het nieuwe 

inzamelen tot nu toe en de gevolgen van de uitbreiding van de inzameling van plastic met blik en pakken. Zie 

bijlage voor het verslag. Enkele punten:  

. Voorlopig blijft de innamefrequentie van plastic, ondanks de uitbreiding, zoals die nu is. 

. Binnenkort komt er een voorlichtingscampagne over wat er bij het plastic mag, 

. Het is de bedoeling meer te handhaven ten aanzien van ‘illegale bijplaatsingen’.   

. De ondergrondse plastic containers worden rolcontainers. 

Maarten M. vraagt wat er met het braakliggende terrein tussen De Passie en het afvalscheidingsstation 

gebeurt. Ruud zal het aan Signe vragen. 

 

Aandachtsgebied Groen  

. Op 13 juni is de Natuurtuin open van 19.00 tot 21.00 uur. 

. Op 26 juni is het  natuurwerkdag: o. a. hooien van 10.00 tot 15.00 uur. 

. Maarten M.: dit jaar is Park De Koppel na het muziekfestival bij Down Under schoon gebleven. 
 

Rondvraag 
. Petra Jansen, bewoonster van de Amerongseberg: we hebben in de buurt veel last van de troep die klanten 
van Mr Shi weggooien. Is daar met Mr Shi wel eens overleg over geweest? Hein: jaren geleden heeft de BVL wel 
eens met Mr Shi gesproken. Petra: is het bij de politie bekend dat daar jongeren staan te dealen? Ja, dat is 
bekend; de politie patrouilleert daar, maar laat het toe, het is een gedoogplek. Petra: ze staan niet alleen op de 
parkeerplaats, maar ook onder de balkons van de Wageningseberg,, tegenover de Amerongseberg, en gooien 
daar lachgascapsules weg. Het is een troep en het geeft een onveilig gevoel.  Christien vindt dit een  punt voor 
het veiligheidsoverleg op het wijkbureau, maar dat is pas in september en het lijkt haar niet goed zo lang te 
wachten. Ze zal over dit probleem een mailtje naar John Verheyen van het wijkbureau sturen, met het 
telefoonnummer van Petra. 
De directe omgeving van het restaurant  Mr Shi ziet er niet uit; Petra zou graag zien  dat er eens met de 
restauranteigenaar overleg werd over het onderhouden van zijn terrein. Petra zal dit punt met de BVL 
(BelangenVereniging Lunettenberg) bespreken. Ook wijst Petra erop dat er op dat auto’s op de Lunettenbaan, 
komend vanaf ’t Goyplein, veel te hard rijden. Voor fietsers is het niet veilig oversteken. Ruud zal dit punt met 
Signe bespreken.  
. Inge: op 8 juni heeft LWW overleg met vertegenwoordigers van Vooruit en AxionContinu over Samen Zuid in 
Lunetten. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur. 
 
Actielijst 
. Ruud zal Signe vragen wat er gebeurt met het braakliggende terrein tussen De Passie en het 
afvalscheidingsstation. 
.  Christien zal over de overlast door dealers rond de Amerongseberg een mailtje naar John Verheyen sturen. 
. Ruud zal het probleem van het te hard rijden van auto’s op de Lunettenbaan met Signe bespreken.  
 
 
 


