Notulen vergadering BOL van dinsdag 8 november 2016
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ruud Kamp, Lia Oosterwaal, Lou Gast, Maarten
Meuldijk, Signe Sordam, Inge Puyman, Jan Ruys, Maarten Brinkman (notulist)
Afmelding: Ties Bressers
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gast van
vanavond, Signe Sordam.
Het wijkactieprogramma 2017. In gesprek met wijkadviseur Signe Sordam
Onderwerpen van gesprek zijn de voortgang van het Wijkactieprogramma 2016 en het Wijkactieprogramma
2017( Zie ook http://utrecht.begroting-2017.nl/p5774/zuid).
Wanneer er in het wijkoverleg over het Wijkactieprogramma gesproken wordt zouden, zo meent Signe, alle
partners aanwezig moeten zijn. Dat gebeurt nu nog niet voldoende. Zij vindt het overleg, zoals het nu gaat, niet
efficiënt genoeg; de partners weten te weinig van elkaar wat ze doen.
. Het gesprek komt al gauw op de Musketon. De vragen zijn: hoe gaat het en wat willen we met de Musketon?
Achterstallig onderhoud zou aangepakt moeten worden, maar er wordt vooral gepraat over wat er in de
toekomst met de Musketon zal gebeuren.
Ruud vertelt in het kort iets over het overleg in de driehoek (UVO, Vooruit, gebruikers) over deze kwestie. Inge
beklemtoont het belang van de sociale kant van de Musketon: de Musketon als buurthuis, als
ontmoetingsruimte. Nu gaat het alleen over de financiële kant. Lia meent dat we het niet, zoals in het
Wijkactieplan, moeten hebben over de uitstraling, maar over de invulling.
Signe wil zo snel mogelijk weten hoe het zit met de toekomstvisie van Maatschappelijke Ontwikkeling ten
aanzien van de Musketon. Het Wijkactieplan 2017 ligt vast, maar kan, door voortschrijdend inzicht, worden
aangepast.
. Het ‘integraal beheermodel’ voor Fort Luna moet in 2017 rond zijn. Volgens Lia gaat het hier om een
bezuinigingsmaatregel waardoor Fort Luna voortaan alleen nog maar drijft op vrijwilligers; integraal
beheermodel is verhullend taalgebruik.
. Lia is het niet eens met de omschrijving van de buurtbudgetten in het Wijkactieplan. In 2017 wordt er een
vervolg gegeven aan de pilot van 2015. Wat is het actiepunt? Signe: Toen het Wijkactieprogramma 2017 werd
geschreven, was nog niet bekend wat het vervolg van de buurtbudgetten zou zijn. In 2017 zal het WAP op dit
punt worden aangepast.
. Bij onderhoud van binnenterreinen is het probleem dat vaak lastig is te zien welke grond van de gemeente en
welke grond van de corporaties is. Signe heeft de partijen bij elkaar geroepen, waarna ze een rondje langs de
binnenterreinen hebben gedaan. Bepaalde terreinen worden aangepakt. Er is ook over gesproken of de
bewoners betrokken kunnen worden bij het onderhoud. Op 30 november is er overleg en wordt er over
gesproken of de toestand is verbeterd.
Christien: een aantal jaren geleden is er onderzoek naar de binnenterreinen gedaan door Aorta en een
Rotterdams bureau. Daar is een rapport van. Christien zal het rapport opsturen naar Signe.
Lia: er zijn nogal wat initiatieven in Lunetten, maar die zijn niet te vinden bij de informatie van ‘Utrecht maken
we samen’. Signe zal navragen hoe dat zit.
De ontwikkelingen met betrekking tot de A27/A12 worden in de gaten gehouden.
Zorg voor aandachtsgroepen. De pilot ‘proeftuin GGZ’ houdt in dat zorgaanbieders moeten samenwerken.
’t Goyplein: Hein meldt dat er in de spits vier verkeerslichtcycli nodig zijn om Lunetten uit te komen. Normaal
gaat het in drie minuten. Volgens Jan is het 50 procent erger geworden, maar volgens Lou is de verwachting
van dubbele files in de richting van het stadion niet uitgekomen.
Ruud: wij zagen een omgevingsvergunning voor verbreding van een afrit bij ’t Goyplein voorbijkomen. Hoe zit
dat, om welke afrit gaat het? Signe zal het uitzoeken.
Behalve het Wijkactieplan komt ook het onderwerp ‘Nieuwe vormen van participatie’ aan de orde.

Communicatie met de bewoners, aldus Signe, zou beter moeten. Hierover is gesproken met de wijkraad. Het
gaat moeizaam, de wijkraad functioneert niet naar behoren, er zitten nu maar vijf mensen in. De eerste inzet is
om met de wijkraad te overleggen, er is geen alternatief voor de wijkraad. Ruud: je zou ambities ergens anders
kunnen ophalen, je zou kunnen denken aan andere vormen van bewonersinvloed. Er volgt enige discussie over
de vraag ‘Hoe nu verder?’
Ruud: we kunnen als BOL uitspreken dat we ons zorgen maken over het functioneren van de wijkraad. Hein: dit
is een actiepunt voor de kerngroep. Lia vraagt zich af voor wie het een probleem is dat de wijkraad niet
functioneert. Volgens haar is het vooral een probleem voor de gemeente.
Lou: is het mogelijk om kennis van wel functionerende wijkraden over te brengen?
Signe vraagt aan BOL om haar en Frits Velthuijs over een maand of drie uit te nodigen om over dit onderwerp
door te praten. . Lia vraagt of de groepen buurtbudgetten hierbij betrokken kunnen worden.
De voorzitter sluit het onderwerp af met de mededeling dat we over het probleem zullen nadenken en erop
terug zullen komen.
Jan vraagt wat het nieuwe inzamelen in Hoograven gaat kosten en wat het in Lunetten heeft gekost.
Hein: die gegevens zijn heel makkelijk te achterhalen.
Vaststellen Inbo 2016
Het actiepunt ten aanzien van de bibliotheek blijft staan. De omgevingsvergunning is geweigerd, maar de
directeur van de bibliotheek heeft daarna laten weten toch te willen verhuizen naar het Furkaplateau. Dit punt
moeten we in de gaten blijven houden.
De analyse en de actiepunten worden vastgesteld. Hein zal het stuk op de website zetten.
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid
Geen nieuws
Aandachtsgebied Veiligheid
Hein en Maarten hadden op 1 november het halfjaarlijkse veiligheidsoverleg met het wijkbureau. In verband
met de tijd komt het verslag op de volgende vergadering.
Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte.
. Stand van zaken bibliotheek.. (http://www.bibliotheekutrecht.nl/nieuws/stand-van-zaken-verhuizingbibliotheek-lunetten-.html)
. Mail van D'66 (30-10-2016): Beste mensen van bewonersoverleg Lunetten, onze fractie krijgt regelmatig het
verzoek of de openbare ruimte in Lunetten kan worden verbeterd. Reden voor ons om hier bij de behandeling
van de programmabegroting aandacht aan voor te vragen: https://utrecht.d66.nl/geef-inwoners-lunettenbudget-om-wijk-op-te-knappen/.
Lia heeft het bericht doorgemaild naar de groep buurtbudgetten en zal het punt op de vergadering van de
groep aan de orde stellen. Zij zal D66 antwoorden.
Aandachtsgebied Groen
Op 5 november was er natuurwerkdag bij de Koppelpoel en de Ravelijnpoel.
Rondvraag
. Er komt een nieuwe fietsbrug bij Lunet III
. Inge: LWW en Vooruit hebben in een evaluatie moeten vaststellen dat het project sociale prestatie en
dagbesteding is mislukt.
. Maarten M. meldt dat hij en Ties iets hadden voorbereid over een idee om een digitaal magazine op te zetten,
mede uit teleurstelling over Hallo Lunetten. Ties en hij willen dit opbouwen, het kost niets. Omdat Ties niet
aanwezig is komt dit idee als projectvoorstel de volgende keer terug. Maarten zal het voorstel op een A 4
zetten.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.

Actielijst
. Christien zal het rapport van Aorta over binnenterreinen opsturen naar Signe.
. Signe zal navragen waarom er bij ‘Utrecht maken we samen’ niets te vinden is over initiatieven in Lunetten.
. Signe zal uitzoeken hoe het zit met de verbreding van een afrit bij ’t Goyplein.
. De BOL kerngroep zal overleggen over een uitspraak ten aanzien van de wijkraad.
. Hein zal Inbo 2016 op de website zetten.
. Lia zal de vraag van D66 over de openbare ruimte beantwoorden.
. Maarten M. zal het voorstel om tot een digitaal magazine te komen op een A 4 zetten.
. Christien zal het rapport opsturen naar Signe

