Notulen vergadering BOL van dinsdag 10 december 2013
Aanwezig: Christien Bolt (voorzitter), Ties Bressers, Ewold Gussenhoven, Ruud Kamp, Jurgen van de Heijden,
Maurice van Peursem, F.E. Willems, W.F. Friskorn, Inge Puyman, Jeanet Bouw, Jaap Meeuwsen, Daniëlle
Harkes, Lia Oosterwaal, Lou Gast, Maarten Meuldijk, Hein van Kruijsdijk (vanaf 20.30 uur), Gert-Jan Overdijkink
(vanaf 20.30 uur), Maarten Brinkman (notulist)
Afmelding: Berber Schrijver
Opening
Christien Bolt opent de vergadering om 20.00 een heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van
vanavond Jurgen van de Heijden en Jaap Meeuwsen.
Wonen, zorg en welzijn. Wie doet mee?
Jaap Meeuwsen, werkzaam in de zorg en eerder actief voor Lumineus Lunetten, vindt het nu belangrijk bezig te
zijn met zorg in Lunetten. Er komt steeds minder zorg, je moet steeds meer zelf opknappen. Hij zou graag
willen proberen met elkaar een netwerk op te bouwen. In Austerlitz is een zorgcoöperatie opgericht waarin de
mensen zelf hun zorg regelen .
Jurgen van der Heijden werkt voor de Stichting Nieuwe Oude Dag. Het idee een zorgcoöperatie te beginnen
moet volgens hem op eigen kracht groeien. Wijken die beginnen wil hij bij elkaar brengen, met Austerlitz als
voorbeeld. In principe behoort de hele wijk tot de doelgroep. Jaap: het is de bedoeling te komen tot een soort
commissie om ideeën verder te ontwikkelen. Jurgen zou zo’n commissie kunnen ondersteunen. Jeanet stelt
voor hierover een avond te organiseren om daar met elkaar te brainstormen. Jurgen: je moet voldoende
draagvlak in de wijk hebben, dan kun je een professional aanstellen. Je moet niet te ambitieus beginnen;
vrijwilligers moeten het wel aankunnen. Het gaat om samenhang en betrokkenheid.
Daniëlle: je hoeft niet gelijk alles in kaart te brengen. Je moet je afvragen waar je naar toe wilt, wat je wilt
aanpakken. Jurgen: begin klein. Contacten met instituties zijn nuttig, maar probeer eerst te definiëren wat je
zelf wilt doen.
Hoe zit het met de financiering? Financiering vindt voor een deel plaats met geld dat al omgaat in de
zorg zelf, door dat anders te bestemmen en uit te geven. Is het zoiets als Tijd voor elkaar met roosjes;
meedoen op basis van wederkerigheid?
Jurgen: het zou kunnen, maar de wederkerigheid zit vaak al in de investering in de toekomst van je eigen wijk;
het gevoel dat je er op den duur iets voor terug krijgt. In Austerlitz kijken ze ook naar de bestaande structuren,
naar wat er al is aan vrijwilligerswerk.
Het is de bedoeling na de jaarwisseling mensen bij elkaar te krijgen, met Jurgen, Jeanet en Jaap als begeleider.
Christien merkt op dat het initiatief Buurtmobiliteit aan dit zorginitiatief raakt.
Vervolgens gaat er een lijst rond voor belangstellenden. Jeanet en Eveline Sissing zullen het initiatief nemen en
met een datumvoorstel komen.
Verkiezingsdebat
Inge meldt dat de voorbereidingen voor het verkiezingsdebat goed verlopen. Alle partijen zijn aangeschreven.
Ze doen bijna allemaal mee. Er is ook een brief uitgegaan met de vraag: wat kunnen jullie voor Lunetten
betekenen?
Bij het wijkgezondheidscentrum moet nog besproken worden wie er namens het WGC zal spreken. Hein: Trudy
van den Berg zal in ieder geval aanwezig zijn.
Wie komt er namens het winkelcentrum? Moet er een wijkagent komen om over veiligheid te praten?
De kwestie Vooruit staat bij het onderwerp welzijn op de agenda.
Beheer Musketon

Ruud doet verslag van het gebruikersoverleg van 19 november. Enerzijds is er gekeken naar het oprichten van
een gebruikersraad en waarmee deze zich zou moeten bezighouden. Er is gekozen voor de volgende vorm: een
klein groepje, de gebruikersraad, roept vijf maal per jaar het gebruikers overleg bijeen – en bereidt dit ook voor
-, een overleg waarbij ook UVO en Vooruit (sociaal beheerders en sociaal makelaar van de Musketon) aanwezig
zijn.
Anderzijds ging het over de inhoud: het doorlopen van de hele lijst problemen, om te kijken hoe de zaken
ervoor staan. Er is nog niet gesproken over de Musketon in zelfbeheer.
Ewold: het is van belang dat de gebruikers blijven opletten hoe Vooruit met mensen omgaat.
Ruud: de barinkomsten kunnen gebruikt worden voor sociaal beheer.
Besloten wordt Arjan, Marion en Marcel uit te nodigen voor het eindejaarsdiner. Christien zal hen uitnodigen.
Aandachtsgebieden
Verkeer, lucht, geluid
Er is een schouw van de nieuwe fietsstaat geweest, vanaf de paddenstoel en langs de Hondsrug. De
voorrangssituatie bij de kruising bij de paddenstoel wordt op hoger niveau bekeken. Het is landelijk beleid om
paaltjes van fietspaden weg te halen. Slechts op enkele plaatsen blijven ze staan.. Er komt een parkeerverbod
op de Hondsrug tegen foutparkeren. Handhaving is toegezegd.
Paulus Jansen heeft Kamervragen gesteld over het verlagen van de frequentie van de trein naar Utrecht
Centraal. Er wordt op hoog niveau aan deze kwestie gewerkt.
Veiligheid
Lou merkt op dat het morgen Veiligheidsdag is. Wordt er hier in de wijk iets aan gedaan? Nee, daar is niets van
bekend.
Groen
Op 1 februari worden de wilgen achter de Filipijnen geknot.
Lia deelt mee dat er overlast is van Kaapse eenden. Er zijn bij het wijkbureau klachten binnengekomen van de
Antillen en de Azoren. Daar lopen ze over straat en zitten ze in tuinen. Ook zorgen ze voor onveilige
verkeerssituaties. Advies van Lia: vangen en opeten.
Rondvraag
. Maarten M was bij de avond van A Living Wall. Hij vindt dat ALW niet ver genoeg gaat; je kunt geluid niet
voldoende tegenhouden met ALW. Hij heeft een alternatief getekend waarbij een deel overkapt is. Advies aan
Maarten: neem contact op met John Buitink of met de onderzoekers van de VU.
. Ties meldt dat het zaaltje achter de balie van de Musketon computerkamer wordt.
. Christien herinnert eraan dat op 15 december de kerstmarkt op de Koppelsteede wordt gehouden.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.
Actielijst
Christien zal Arjan, Marion en Marcel uitnodigen voor het eindejaarsdiner.

