Notulen vergadering BOL van dinsdag 10 mei 2016
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Lia Oosterwaal, Maurice van Peursem, Maarten
Meuldijk, Martin Kind, Inge Puyman, Maarten Brinkman (notulist)
Afmeldingen: Ties Bressers, Ruud Kamp, Lou Gast
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gastspreker
van vanavond, Lia Oosterwaal.
Jaarverslag Natuurgroep Lunetten
Lia Oosterwaal, coördinator van de Natuurgroep, doet verslag van de activiteiten van 2015 (zie de bijlage voor
het complete verslag)
De vergadering is onder de indruk van de hoeveelheid activiteiten.
Na het verslag over 2015 meldt Lia ook het een en ander over de plannen voor 2016.
. Het Beatrixpark krijgt speciale aandacht: hoe staat dat er nu voor, gelet op de ambities van het
Groenbeheerplan?
. Wat kunnen we bedenken als preventie tegen het fik stoken in de natuurtuin. De gemeente heeft de
natuurtuin, wat onderhoud betreft, afgestoten. De Natuurgroep heeft nu formeel het beheer.
. Op 26 juni is er weer een werkdag bij de Koppelpoel.
. Hermanshof gaat weer open voor dagbesteding, in samenwerking met Lister en het Buurtteam.
. De Natuurgroep gaat iets doen met het prijzengeld van de oude Groengroep (1985). Lia vertelt over de
oprichting van de projectgroep ‘De Paddenstoel’ die nadenkt over een publicatie – in welke vorm dan ook - met
informatie over de natuur in Lunetten en met natuur- en cultuurhistorische wandelingen door de wijk. De
vergadering reageert enthousiast op dit initiatief.
Mededelingen
. Wijkraad Zuid presenteert woensdag 11 mei de uitkomsten van de wijkraadpleging 2015: Een kwartet aan
bewonersinitiatieven in Utrecht Zuid. Van 20.30-21.30 uur in Wijkbureau Zuid. Inge gaat hiernaar toe.
. Christien meldt dat Gert Verhoef (ZOMO) met pensioen is.
. Inge meldt dat, als gevolg van het initiatief van Vooruit en Lunetten Wil Wel, voortaan op Lunet IV, in
samenwerking met ZOMO, bijeenkomsten voor eenzame mensen in Lunetten zullen worden georganiseerd.
Aandachtsgebied Verkeer , lucht en geluid
. Op 10 mei worden Ontwerp Tracé Besluit (OTB) en Milieu Effect Rapportage (MER) A27/A12 gepresenteerd.
Ze zijn in te zien via www.platformparticipatie.nl
. Op 17 mei is over OTB en MER een informatiebijeenkomst in Aristo van 16.30 tot 20.30 uur.
. 20 juni is de laatste dag waarop zienswijzen ingediend kunnen worden.
. Hein meldt dat, in verband met de herinrichtingswerkzaamheden, ’t Goylaan ‘een ramp’ is.
Aandachtsgebied Veiligheid
Geen nieuws.
Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte
. Op 29 mei is de Dag van het Park, Koppelsteede, 13.00-17.00 uur.
Inge: Lunetten Wil Wel probeert er mensen uit de doelgroep naartoe te krijgen. Lia zal, voor in de BOL-kraam,
flyers leveren voor de werkdag van de Natuurgroep in juni.
. Op 12 juni vindt ‘Park-live Lunetten’ plaats, in de kuil in Park De Koppel, 13.00-17.00 uur.
. Op 25 mei hebben Hein en Christien een gesprek met Theo Heller van de gemeente over het nieuwe
inzamelen tot nu toe. Input:
. Door de uitbreiding van plastic met blik en zuivel- en sappakken is het wel erg ingewikkeld geworden wat er
wel en niet in de grijze kliko mag.
. Plastic enz. is eigenlijk het nieuwe restafval geworden, maar het wordt veel minder vaak opgehaald dan
restafval vroeger. Een hogere ophaalfrequentie is wenselijk.
. Er wordt steeds meer afval naast de ondergrondse containers gezet.

Aandachtsgebied Groen
Geen nieuws.
Rondvraag
Inge: Lunetten Organiseert gaat Chris Baerveldt en Els van Dam helpen de subsidie voor ‘De liefde van een
Olifant’ rond te krijgen.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.
Actielijst
. Hein en Christien hebben op 25 mei een gesprek met Theo Heller over het nieuwe inzamelen.
. Lia zal, voor in de BOL-kraam op de Dag van het Park, flyers leveren voor de werkdag van de Natuurgroep in
juni.

