Notulen Vergadering BOL van dinsdag 11 oktober 2011
Aanwezig: Gert-Jan Overdijkink (voorzitter), Hein van Kruysdijk, Wim van den Brink, Leo Verbon,
Lou Gast, Ewold Gussenhoven, Pieter van der Zouwen, Hessel Sikkema, Ruud Kamp, Lia Oosterwaal,
Hans Passchier (projectmanager fietsstraat), Micha Stolzenburg (Wijkbureau), Christiaan Sack,
(Wijkbureau) Sandra Rigter (Theaterwerkgroep), Jeanet Bouw (Theaterwerkgroep), Debora Hardeman
(Portes), Marjolein de Wit (School voor Journalistiek), Mats van Soolingen (School voor
Journalsitiek)
Afmeldingen: Christien Bolt, Ties Bressers
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de
sprekers van vanavond
Groot onderhoud groen
Micha Stolzenburg meldt dat Christiaan Sack volgend jaar groot onderhoud gaat plegen aan de
‘heestervakken’ in de wijk. Daarover komt een wijkbericht. Het gaat om de heestervakken binnen de
bebouwing, niet om die in de ecologische ruimte. Voor informatie kan men terecht bij Micha en
Christiaan.
Doorgaande fietsroute Lunetten
Projectmanager Hans Passchier licht het plan van de gemeente toe om in 2012 de fietsroute vanaf het
Goyplein naar het Furkaplateau op te waarderen en er een fietsstraat van te maken. Om het plan te
realiseren is geld van de gemeente en de provincie beschikbaar. Om de luchtkwaliteit te verbeteren wil
men de mensen verleiden vaker de fiets te gebruiken. De komende jaren worden fietsroutes aangepakt,
als eerste het stuk door Lunetten. Fietsers krijgen voorrang. Het kan zijn dat er enkele parkeerplaatsen
verdwijnen. De toegankelijkheid voor auto’s blijft dezelfde, het wordt een fietspad waar ook auto’s
mogen rijden. De plannen zullen op een inloopavond in december worden gepresenteerd.
Of de bewoners nog invloed kunnen uitoefenen. Er is geen discussie mogelijk over waar de routes
komen te lopen; de routes zijn in 2002 en 2008 vastgesteld. Er is wel discussie mogelijk over de
manier waarop een en ander wordt uitgevoerd.
Mogen er brommers langs de Musketon? Dat is niet duidelijk. Ewold vraagt hoe het zit met de NoordZuidroute; die is ’s avonds laat niet zo veilig. Lia vraagt naar de situatie bij kinderdagverblijf Jolie.
Het is daar vrij onoverzichtelijk door meer autoverkeer. Is dit probleem bekend? Micha: er is
gesproken met Jolie en het Wijkgezondheidscentrum over de plannen.
Ewold wijst erop dat de boomgaard bij het skatelandschap niet aangetast mag worden.
Over het algemeen verandert er niet zoveel door de plannen. Bij het wijkgezondheidscentrum komen
de parkeerplaatsen iets verder terug te liggen en aan het eind van de Hondsrug zijn er ook enkele
verandering ten aanzien van het parkeren.
Wim pleit voor eenrichtingverkeer van auto’s op de Hondsrug. Lou vraagt naar de plannen ten aanzien
van het Furkaplateau. Antwoord: de route houdt voorlopig op bij het Furkaplateau.
Hein vraagt naar de hoofdfietsroute Houten.- Utrecht. Wanneer de route over de Wadden wordt
hersteld is de geplande route over de Brennerbaan langs de Coppelwethe - die niemand wil - niet
nodig, maar de gemeente lijkt twee fietspaden te willen aanleggen. Antwoord: over twee weken komt
er een antwoord op de vraag of de Brennerbaanroute gehandhaafd blijft in de plannen.
De verwachting is dat de aanleg van de fietsstraat door Lunetten twintig weken zal duren, van het
begin van de zomer tot eind 2012.
Lou vraagt, nu er toch mensen van de gemeente zijn, hoe het kan dat, zoals onlangs gebeurde, in de
spits de halve Lunettenbaan wordt afgesloten. Micha zal het uitzoeken.
Micha zal ons de kaart van de fietsstraat in digitale vorm toesturen.

Ideeën voor culturele activiteiten en evenementen in Zuid
In het kader van de Vrede van Utrecht is er een nieuw initiatief gestart in Zuid: de Alliantiefabriek
Cultuurparticipatie Zuid. Sandra Rigter en Jeanet Bouw van de theaterwerkgroep hebben
deelgenomen aan de startbijeenkomst op 31 augustus. Vrijdag 14 oktober is er een volgende
bijeenkomst van 14.15 tot 17.00 uur. Het doel is een kalender van culturele activiteiten die lopen tot en
met 2013 op te stellen. Sandra en Jeanet lichten de plannen toe. Tien mensen hebben zich gemeld voor
de nieuwe theaterwerkgroep. Deze nieuwe ploeg zou graag meer culturele evenementen in Lunetten
zien en is bezig met het verzamelen van ideeën. Men is vooral benieuwd naar eventuele ideeën en
wensen voor het derde weekend in juni 2013, wanneer, in het kader van de Vrede van Utrecht, een
groot aantal evenementen plaatsvindt. Het gaat daarbij om eenmalige activiteiten. Hein en Ewold
noemen het ‘Oerol-achtige’ spektakel op drijvende podia bij Lunet 3, aansluitend op de wijkdag een
jaar of tien geleden, als voorbeeld van een geslaagd evenement. Ewold suggereert dat ProRail dat, als
compensatie voor alle overlast, zou kunnen subsidiëren.
De groep denkt zelf ook aan ‘locatietheater’ ergens in Lunetten, bijvoorbeeld op het Zwarte Woud of
op een van de lunetten. Een serie huiskamervoorstellingen zou ook een mogelijkheid zijn.
Pieter pleit voor het inzetten van Lunettens talent voor optreden. Ander suggesties: workshops of iets
met de hoogtepunten uit de geschiedenis van Lunetten. Hein: je zou een avond kunnen organiseren
waarop acteurs, muzikanten, beeldende kunstenaars zich kunnen melden. Hein waardeert elk initiatief:
als je zo’n initiatief met andere initiatieven kunt combineren zou dat geweldig zijn. Deze opvatting
vindt algemene instemming.
Tijd voor Elkaar
Debora Hardeman van Portes licht de doelstellingen van Tijd voor Elkaar toe: ervoor zorgen dat
bewoners van de wijk Zuid met elkaar in contact kunnen komen, dat mensen elkaar diensten
aanbieden. Tijd voor Elkaar heeft sinds kort een nieuwe website: www.tijdvoorelkaar-utrechtzuid.nl
Debora is nu op zoek naar vrijwilligers die de organisatie zouden kunnen versterken. Kent het BOL
geschikte mensen? Het gaat vooral om mensen die Debora helpen bij de organisatie.
Hein adviseert haar een oproep te doen op lunetten.nl.
Stand van zaken aandachtsgebieden
Verkeer/Lucht/Geluid
Al eerder even aan de orde geweest: de zorgen van Lou over de gedeeltelijke afsluiting van de enige
uitvalsweg in de spits. De gemeente moet zich in dergelijke gevallen bewust zijn van afstemming met
de wijk. Besloten wordt het antwoord van Micha af te wachten.
Leefbaarheid
De wijkavond over communicatie in de wijk wordt besproken. De wijkwethouder was aanwezig om
VNL en BOL te feliciteren. Er is in een vrije vorm gediscussieerd over de vraag hoe je het beste kunt
communiceren. Uit die discussie is een flink aantal punten naar voren gekomen. Alles bij elkaar een
goede aanzet voor de vervolgavond op 12 december. De vraag hoe we verder gaan komt op de agenda
van BOL kern.
Veiligheid
Geen nieuws
Groen
Geen nieuws
Rondvraag
Hein: Christien is op bezoek geweest bij Wim van Loon, onze vorige penningmeester. Wim
revalideert na een ernstig motorongeluk.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur

