
Notulen vergadering BOL van dinsdag 8 december 2015  
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Gert-Jan Overdijkink,  Lou Gast, Inge 
Puyman, Maarten Meuldijk, Marijke Ahlrichs-Van der Veen, John Buitink, Jan Ruijs, Maarten Brinkman 
(notulist) 
 
Afmelding: Ruud Kamp 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. 
 
Mededelingen 
. Zaterdag 12 december: Repair Café 
. Zondag 13 december: kerstmarkt stadsboerderij Koppelsteede (13.00-17.00 uur)  
. Zondag 20 december: kinderkerstmarkt Engelsmanplaat (14.00-17.00 uur) 
. Zaterdag 26 december: kerstlunch in de Musketon, verzorgd door Lunetten Wil Wel.  
Inge meldt dat LWW door gaat  met activiteiten op de laatste zondag van de maand. In maart komt er, als een 
soort verantwoording, een wijkavond. Er komt een gesprek van LWW met Elles Rozing (Hallo Lunetten)over het 
niet plaatsen van stukken van LWW in het eerste en tweede nummer van Hallo Lunetten. Marijke, lid van de 
redactie, licht een en ander toe: de vormgeving is belangrijker dan de inhoud. 
Op 5 januari is er een gesprek met Elles Rozing in BOL kern. 
 
Aandachtsgebied Verkeer, lucht, geluid 
. Lou geeft een korte samenvatting van de correspondentie tussen het BOL en de gemeente over de kwestie 
stadsboulevard ’t Goylaan en de gevolgen voor Lunetten. Hij stelt voor om in de reactie op de laatste brief van 
het college te laten weten dat niet op alle punten wordt gereageerd en dat het BOL graag blijft meedenken. We 
moeten, meent hij, als BOL in gesprek blijven. Christien zal de brief van Lou naar de gemeente sturen. 
. Laat Lunetten Niet Stikken: John meldt dat LNNS aan de slag gaat met suggesties die zijn gedaan op de 
bijeenkomst van 11 november. Het gaat erom hoe we de besluitvorming nog  met ‘stille diplomatie’ kunnen 
beïnvloeden en hoe we de communicatie naar de wijk moeten vormgeven. 
. Na enkele aanrijdingen op het Furkaplateau worden de voorrangsregels daar aangepast. 
 
Aandachtsgebied Veiligheid  
. Christen heeft nagevraagd hoe het zit met de beveiligers in het winkelcentrum: daar is geen geld meer voor. 
Hein zal Martine Sluijter vragen om terugkeer van toezichthouders in verband met overlast van brommers in 
het winkelcentrum. 
. Gert-Jan doet verslag van Broodje Zuid, waar veiligheid het onderwerp was. Het ging vooral over Hoograven; 
in Lunetten gaat het betrekkelijk goed op gebied van veiligheid. Gert-Jan beklemtoont het belang van melding 
en aangifte doen. Met een hele verzameling aangiften wordt wel degelijk wat gedaan. 
 
Aandachtsgebied Leefbaarheid en Openbare Ruimte 
. Inge meldt dat zij verscheidene reacties van ouderen heeft gekregen over het verdwijnen van de bankjes in 
het winkelcentrum. Er zijn wel wijkavonden over de herinrichting van het winkelcentrum geweest, maar de 
verspreiding  van de wijkberichten was niet breed. Hein zal ook de verspreiding van wijkberichten met Martine 
Sluijter bespreken. 
. De gemeente wil Sporthal Lunetten in zelfbeheer geven aan twee basketbalverenigingen van buiten de wijk. 
Lunettense sportverenigingen dreigen er daardoor uitgegooid te worden. Christien doet verslag van wat er tot 
nu toe aan actie is ondernomen. 
 
Aandachtsgebied Groen 
John: de Natuurgroep heeft met de gemeente gesproken over de sporendriehoek. Bij de herinrichting mag de 
Natuurgroep een klein gedeelte van het terrein invullen. 
 
Wat gaat goed, wat kan beter?  
. Gert-Jan vertelt dat hij in contacten met de gemeente steeds complimenten krijgt voor het werk van het BOL. 
. John kan dat bevestigen, bijvoorbeeld in het geval van buurtmonitoring. Het BOL als het centrale punt – de 
Natuurgroep legt wel verantwoording af, maar is praktisch zelfstandig – werkt heel goed.  



. Inge wijst op het probleem van de wijkcommunicatie. Daar heeft niet alleen LWW, maar ook het BOL mee te 
maken. 
. Ties zou graag vaker een bewonersavond houden. 
. Christien brengt een idee van Gerda Bultstra in: Healthy Urban Living is een speerpunt van de gemeente 
Utrecht. John: dit houdt in dat wij met een idee moeten komen, daarna kan HUL wat betekenen. Christien zal 
dit aan Gerda laten weten. 
. Jan vindt dat het BOL het prima doet. 
. Marijke wijst erop dat er veel digitaal gebeurt. Het is van belang dat het BOL in contact blijft met mensen 
zonder internet. Dat is ook weer een kwestie van communicatie. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 
Actielijst 
. Christien zal de brief van Lou over de kwestie ’t Goylaan naar de gemeente sturen. 
. Hein zal Martine Sluijter vragen om terugkeer van toezichthouders in verband met overlast van brommers in 
het winkelcentrum. Hij zal ook de verspreiding van wijkberichten met Martine bespreken. 
. Christien zal Gerda Bultstra laten weten hoe het zit met Healthy Urban Living. 


