Notulen vergadering BOL van dinsdag 9 juni 2015 (concept)
Aanwezig: Gert-Jan Overdijkink (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Signe Sordam, Tim Schipper, Arjan
Kleuver, Lou Gast, Marijke Ahlrichs-Van der Veen, Hessel Sikkema, Maarten Meuldijk, Inge Puyman, Willem
Stokkers, Maarten Brinkman (notulist)
Afmeldingen: Hein van Kruijsdijk, Ruud Kamp, John Buitink
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de twee gasten
van vanavond Signe Sordam en Tim Schipper.
Herinrichting 't Goylaan
De speciale bijeenkomst voor Lunetten over het plan om de 't Goylaan om te vormen tot een stadsboulevard
heeft de meeste aanwezigen niet kunnen overtuigen. Zij blijven van mening dat het plan zal leiden tot meer
opstoppingen in de spits. De BOL kerngroep heeft daarop besloten een brief aan de gemeenteraad te sturen
(zie www.bollunetten.nl) met het verzoek ook het Goyplein en de afritten te betrekken bij het plan om zo de
toegankelijkheid van Lunetten in de toekomst te waarborgen.
Raadslid Tim Schipper ( SP), die namens de gemeenteraad contactpersoon is voor Zuid, is vanavond aanwezig
om met ons over de (mogelijke) gevolgen van het plan van gedachten te wisselen.
Hessel heeft de resultaten van een verkeerstelling gevraagd en gekregen. De cijfers zijn van een telling op twee
locaties aan de ’t Goylaan op één dag in november 2014. Die cijfers zouden volgens Hessel kunnen kloppen. De
simulaties van de verkeerssituatie op de vernieuwde ’t Goylaan zijn gebaseerd op die telling. Volgens de
verkeersambtenaren zal de situatie voor Lunetten niet verbeteren, maar ook niet verslechteren.
Volgens Tim is er rond ’t Goylaan en ’t Goyplein sprake van zo’n 25% sluipverkeer. Op 30 april was de
herinrichting van ’t Goylaan aan de orde in de gemeenteraad in het kader van het Fonds Economische
Stimulering (FES). Ook de verbetering van de luchtkwaliteit is een element in het plan. Op de avond voor
Lunetten is vastgesteld dat het verbreden van de op- en afritten al een verbetering zou betekenen. Tim wijst
erop dat er ook nog een integraal verkeersplan voor Utrecht aankomt. Hij meent dat de gemeenteraad daar
eerst maar eens naar zou moeten kijken voordat er allerlei afzonderlijke plannen uitgevoerd worden. De raad
zal niet voor de zomer over ’t Goylaan beslissen.
Lou wijst erop dat de bezwaren niet zijn gericht tegen de herinrichting van ’t Goylaan; die herinrichting is een
verbetering voor de bewoners van Hoograven. Maar bewoners van Lunetten verlangen wel toezeggingen dat er
extra maatregelen worden genomen als het, ondanks de voorspelling van de ambtenaren, toch mis gaat voor
Lunetten. De hulpdiensten moeten de wijk in kunnen komen. Een vraag in die richting is gesteld aan de
Veiligheidsregio (VRU)
Voor Tim is de zorg van Lunetten helder. Hij is benieuwd naar het antwoord van de VRU.
Signe heeft op het stadskantoor over de kwestie gesproken met verkeersdeskundigen. Er is besloten een kleine
enquête te houden onder de aanwezigen van de beide informatieavonden. Ze kunnen aangeven waar en
wanneer problemen zich voordoen. De antwoorden gaan naar de verkeersdeskundigen. Die moeten dan
bekijken wat de volgende stap wordt.
Lou vraagt of de openbaar vervoersbedrijven bij de plannen zijn betrokken. Gert-Jan hoorde dat er vanuit die
hoek geen commentaar was.
Arjan vraagt of er een raadsinformatieavond (RIA) voor Lunetten moet komen. Tim en hij zouden die kunnen
agenderen. Hij adviseert om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, om cijfers op te vragen. Lou: als de
gemeente ons kan overtuigen dat onze zorgen ongegrond zijn is een RIA niet nodig. Arjan: de huidige situatie is
slecht. De Gemeente zegt dat de situatie niet zal verslechteren, maar als je niets doet blijft de situatie dus
slecht. Tim: de herprogrammering waaronder de herinrichting van ’t Goylaan valt, is door de raad
geaccordeerd.
Lou zal namens het BOL informatie verzamelen.

Signe vraagt of we het nodig vinden dat er een bijeenkomst wordt belegd. Arjan: die bijeenkomst is toegezegd,
dus het lijkt logisch dat die er dan ook komt.
We spreken af dat het BOL voor 9 juli aan Tim en Arjan laten weten of we een RIA willen houden.
Signe Sordam, wijkadviseur Zuid, over actuele zaken
. Het onderwerp staat vermeld bij dit agendapunt, maar Signe voelt zich niet bevoegd om over de
verhuurbaarheid van de Musketon te spreken. Zij stelt voor om in deze kwestie te kijken naar de bevindingen
van de gebruikersraad. Inge voegt hieraan toe dat een van de problemen de onduidelijkheid is over de vraag
van wie, bijvoorbeeld, de verlichting en de apparatuur in de Musketon is.
. Onderwerp leefbaarheidsbudget, per 1 juli initiatievenfonds: aanvragen voor na 1 juli worden nog even
aangehouden, alles van voor 1 juli wordt afgewezen. Op 25 juni worden de wijkadviseurs geïnformeerd. Na 25
juni horen we meer. Iedere aanvrager moet kijken of het met minder kan. Er zit gewoon minder in de pot.
. Signe is bezig met het wijkactieprogramma; welke zaken in 2015 moeten doorlopen naar 2016? Hoe staat
Lunetten er voor? In hoeverre wijkt Lunetten af van het gemiddelde? Lunetten blijkt op het gemiddelde van de
gemeente te zitten, maar op één punt springt de wijk eruit: de negatieve toekomstverwachtingen. Vervolgens
ontstaat enige discussie over de oorzaken van die negatieve verwachtingen. Signe noemt het punt dat de wijk
wat sleets wordt. Daarnaast is de uitstraling van het winkelcentrum een probleem. Binnenkort gaat Signe met
medewerkers van Mitros en Portaal door de wijk fietsen om met name de situatie van de binnenterreinen te
bekijken. Willem Stokkers adviseert om dan in ieder geval ook langs de gestapelde bouw aan Terschelling en
Texel (eigendom van Mitros) te fietsen; daar verloedert de boel. Signe: we kunnen de corporaties niets
opleggen, hoogstens kunnen we hen stimuleren,
. Het aantal meldingen per 1000 inwoners is gemiddeld voor Utrecht 130, maar voor Lunetten 201. Arjan
suggereert een analyse van de meldingen. Waar gaan die over?
Enkele aanwezigen menen dat de negatieve toekomstverwachtingen vooral te maken hebben met de gevolgen
van de verbreding van de A 27 (gezondheidsproblemen door meer fijnstof en meer herrie)
. Willem vraagt waar hij informatie kan krijgen over de toekomst van de sporendriehoek. Christien: bij de
Natuurgroep.
. Inge meldt dat LWW wordt benaderd, o.a. door de gemeente, over vrijwilligers. Hoe krijgen we vat op wat er
allemaal gebeurt? Zij mist de samenhang. Signe: er komt een mooie ‘glossy’ voor Lunetten. Er is een redactie
waar o.a. Marijke en Lisette Le Blanc in zitten. Alles wat er in de wijk gebeurt komt in de krant. Er zal één
pagina met gemeentenieuws in zitten, maar de krant, die vier keer per jaar uitkomt, is geheel onafhankelijk van
de gemeente.
Mededelingen
De wijkdag vindt plaats op 19 september. Gert-Jan vraagt Signe of de gemeente er weer met een kraam bij kan
zijn. Vorig jaar ontbrak het wijkbureau. Signe weet nog niet wat de gemeente dit jaar wil.
Inge meldt dat er op 28 juni een spelletjes middag is, georganiseerd door Lunetten Wil Wel. Het is de bedoeling
dat er na de zomer elke laatste zondag van de maand een activiteit voor ouderen is in de Musketon. Willem
Stokkers meldt dat hij in de Coppelwethe veel positieve reacties over LWW heeft gehoord.
Aandachtsgebied Verkeer, Lucht en Geluid
. Maarten M: bij de snackbar aan de Simplonbaan doen zich zo nu en dan gevaarlijke situaties voor door het
stoppen van vrachtauto’s.
. Klachten over geluidsoverlast bij de plas Down Under moeten bij de gemeente Houten worden ingediend.
. Lou heeft een vraag over het fietspad in de sporendriehoek. Hij zal die vraag via de mail sturen.
Veiligheid
Het wijkbureau heeft vanuit de wijk het signaal gekregen dat het politiebureau te ver weg zit en de wijkagent
moeilijk bereikbaar is. Zou er behoefte bestaat aan een inloopspreekuur met de wijkagent, bijvoorbeeld op

zaterdag in de Musketon? Het algemeen gevoelen is dat zo’n spreekuur de problemen niet oplost. De
mogelijkheid om een maal per week aangifte te doen werkt niet.
Leefbaarheid en openbare ruimte
. Op 29 juni vindt in de VAVO de startbijeenkomst plaats van de pilot buurtbegroting in Lunetten. Deze pilot
heeft als doel gemeentelijke uitgaven inzichtelijk en transparant te maken. Meer informatie volgt via een huisaan-huis flyer, een digitale nieuwsbrief en op www.utrecht.nl/zuid.
. Op 23 juni houdt Vooruit , van 10:00 tot 12:00 uur, een tweede bijeenkomst in Speeltuin Fort Luna, Oude
Liesbosweg 40 in Lunetten. Hier ontmoeten jongvolwassenen, ouders, ouderen en professionals die zich met
jong en oud bezighouden in de wijk elkaar. Samen brainstormen zij over het thema: ‘verbinden van jong en
oud’. Meer informatie is te vinden op www.vooruitutrecht.nl.
. Het clubgebouw van RUC wordt afgebroken zodra de krakers eruit zijn.
Groen
Op de Hebriden worden twintig populieren vervangen door ratelpopulieren, wilgen en elzen. Op 16 juni is
hierover een inloopavond in de Musketon van 20.15 tot 21.15 uur. Het wijkbericht is terug te vinden op
www.utrecht.nl/zuid.
Rondvraag
. Maarten M. meldt dat het gras in Park de Koppel zo hoog staat dat de honden op de paden poepen.
. Inge meldt dat Lunetten Wil Wel geen webbeheerder meer heeft. Wie zou deze taak kunnen overnemen?
. Arjan vond het leuk om er vanavond bij te zijn; meestal kan hij niet op dinsdagavond. Maar als er iets is
kunnen we hem dat altijd laten weten.
. Christien wijst erop dat het vanavond de laatste vergadering voor de vakantie was. Ze wenst iedereen een
fijne vakantie.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.
Actielijst
. Lou zal informatie over de kwestie- ’t Goylaan verzamelen.
. Het BOL laat voor 9 juli aan Tim Schipper en Arjan Kleuver weten of we RIA over ’t Goylaan willen.
. Lou zal een vraag over het fietspad in de sporendriehoek per mail sturen.

