Notulen vergadering BOL van dinsdag 10 november 2015
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk, Ties Bressers, Gert-Jan Overdijkink, Alieske de Vries (LLNS), Lou Gast,
Maarten Meuldijk, Willem Stokkers, Bouke van de Spoel, Inge Puyman, Hessel Sikkema, Maarten
Brinkman (notulist)
Afmeldingen: Christien Bolt, Ruud Kamp
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Na een voorstelrondje geeft hij het woord aan
Alieske de Vries van Laat Lunetten Niet Stikken. De verbreding van de A 27 lijkt een gelopen race. Of
kunnen we nog wat doen?
Verbreding A 27
Aan de hand van een kaart laat Alieske zien waar het om gaat. De ingrijpendste verbreding komt op
het gedeelte van de A 27 tussen Knooppunt Rijnsweerd en Knooppunt Lunetten. De verbreding van
de A 12 langs Lunetten is iets minder ingrijpend.
Wat staat er te gebeuren? In het tweede kwart van 2016 komt Rijkswaterstaat met het definitieve
plan, Milieu Effect Rapportage en Ontwerp Tracé Besluit. Daarna neemt de minister een besluit. Tot
dat moment kan de politiek haar proberen te beïnvloeden om een ander besluit te nemen. Wat zou
het doel kunnen zijn? Helemaal geen verbreding lijkt niet reëel. Wel het advies van het Centraal
Planbureau: stel het besluit vijf tot zeven jaar uit en bezin je. Bijvoorbeeld over de uitwerking van een
beperkte verbreding, zoals voorgesteld in het onderzoek door het bureau Witteveen & Bos in
opdracht van de gemeente Utrecht.
Vanaf begin 2018 tot eind 2026 vinden de werkzaamheden plaats. Het verkeer zal gedeeltelijk via de
Waterlinieweg worden omgeleid. Het gevolg is een extra concentratie van uitlaatgassen in de wijk.
Op 15 oktober was er, op initiatief van LNNS, een informatieavond van Rijkswaterstaat in de
Musketon Daar kwam de vraag op wat we nog kunnen doen. Op 11 november is er een avond van
LNNS in de Musketon om ons te beraden over de te volgen koers, samen met bewoners die willen
meedenken.
Er volgt enige discussie over de vraag wat we nog zouden kunnen doen. Alieskie brengt naar voren
dat het folieprobleem een ingang zou kunnen zijn. Verbreding van de bak bij Amelisweerd is
technisch erg riskant, het folie kan beschadigd raken, wat grote financiële gevolgen zou hebben.
Maarten M meent dat de wijk zou moeten eisen dat de veiligheid tijdens de werkzaamheden wordt
gegarandeerd. Lou: je zou als blok van bewoners – ook in andere wijken en plaatsen – het proces
kunnen vertragen met zienswijze en Raad van State.
Hein vraagt of LNNS wil dat het BOL een mening formuleert. Alieske: als er een procedure bij de Raad
van State komt is het belangrijk dat het BOL die stap ondersteunt. Inge meent dat zorg en welzijn in
Lunetten zich ook zouden moeten uitspreken.
Mededelingen
. Op 7 november was de Landelijke Natuurwerkdag. In Lunetten is er gewerkt bij de
salamanderpoelen. Lou doet in het kort verslag. Er was een grote opkomst.

. Op 7 november was er tijdens de streekmarkt een stickeractie over de bestemming van leegstaande
winkelpanden. Inge doet in het kort verslag. Er is goed gebruik gemaakt van de stickeractie. Maarten
B zal Christien vragen de resultaten van de stickeractie bij HISA op te vragen
. Op 11 november is de onthulling van het lichtplan winkelcentrum (18.00-18.30 uur)
. Op 12 november is er een veiligheidsoverleg voor gebruikersgroepen van de Musketon (19.00-21.00
uur) Hein en Maarten B gaan hier namens het BOL naartoe.
. Op 18 november is er een wijkavond over de buurtbudgetten in de VAVO.
. Hessel meldt dat er aan de Hondsrug tussen de parkeervakken meer groen wordt aangebracht.
Aandachtsgebied Verkeer, Lucht en Geluid
Er is een brief, opgesteld door Lou, verstuurd naar B&W en de gemeenteraad over de kwestie ’t
Goylaan; de reactie van het BOL op een brief van B&W aan het BOL. Lou licht toe: uit de brief van het
college blijkt dat het college onze zorg deelt. Daar haken we op in. Hein stelt voor de brieven op de
website te zetten. Maarten B zal het Christien vragen.
Aandachtsgebied Veiligheid
Gert-Jan blikt terug op de veiligheidsavond met medewerking van een ex-inbreker op 13 oktober. Hij
zal het wijkbureau namens het BOL bedanken voor de organisatie van de avond.
Aandachtsgebied Leefbaarheid en Openbare Ruimte
Inge: Lunetten Wil Wel (LWW) organiseert activiteiten in de Musketon op de laatste zondag van de
maand.
LWW wil ook andere activiteiten plannen en zoekt mensen die hiervoor zouden willen enquêteren.
Ook zijn er vrijwilligers nodig voor wandelingen naar De Koppel of ZOMO.
Inge vraagt vervolgens wat de aanwezigen van Hallo Lunetten vinden. Ze heeft geluiden opgevangen
dat het nogal oppervlakkig is. LWW staat er niet in, in het volgende nummer ook niet, terwijl LWW
juist via zo’n blad de doelgroep zou kunnen benaderen. Inge zal over deze kwestie contact opnemen
met Signe Sordam. De vraag wat we van Hallo Lunetten vinden zal als punt op de volgende
vergadering komen.
Aandachtspunt Groen
Geen nieuws
Rondvraag
. Hein vraagt of er iemand naar de opening van het zorgfort op Lunet VI is geweest. Christien en
Maarten B zijn geweest. Maarten doet in het kort verslag.
. Willem Stokkers vraagt of het BOL alleen gebruiker van de Musketon is of dat het ook
organisatorisch bij de Musketon is betrokken. Hein: er is geen formele band. Willem: ziet het BOL een
taak? Hein: het gaat erom dat er voldoende capabele vrijwilligers zijn om de Musketon in zelfbeheer
te nemen. Willem heeft hier wel ideeën over en zou die aan een volgende BOL vergadering willen
voorleggen. Hein: dat kan.
. Maarten Meuldijk vraagt of de Luie Lackei definitief is gesloten. Hein: dat is niet bekend. De
vergunning is ingetrokken.
. Bouke meldt dat er in februari een actie komt voor mensen die geïnteresseerd zijn in zonnepanelen.
Hein: laat het weten als het BOL daarbij iets zou kunnen betekenen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.
Actielijst
. Maarten B zal Christien vragen de resultaten van de stickeractie bij HISA op te vragen.
. Hein en Maarten B gaan namens het BOL naar het veiligheidsoverleg voor gebruikersgroepen van
de Musketon op 12 november.
. Maarten B zal Christien vragen de correspondentie BOL – B&W over ’t Goylaan op de website te
zetten.
. Gert-Jan zal het wijkbureau namens het BOL bedanken voor het organiseren van de
veiligheidsavond op 13 oktober.
. Inge zal namens LWW contact opnemen met Signe Sordam over Hallo Lunetten.
. De vraag wat we van Hallo Lunetten vinden zal als punt op de volgende vergadering komen.
. Ideeën van Willem Stokkers over zelfbeheer Musketon komen als punt op een volgende
vergadering.

