Notulen vergadering BOL-plenair van dinsdag 11 oktober 2016
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Ruud Kamp, Roos Beukeboom, Saloua
Anrar, Maarten Meuldijk, Lou Gast (notulist), afmelding van Inge Puijman en Maarten Brinkman.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur
Careyn in Lunetten
Roos Beukeboom van Careyn stelt zich voor en heeft vanuit Careyn behoefte aan aansluiting bij allerlei
bewonersgroepen in Lunetten. Careyn is een organisatie voor thuiszorg, verpleging en verzorging aan huis,
maatschappelijke dienstverlening en meer. Samen met Saloua Anrar vertelt ze over de activiteiten in Lunetten.
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis is dit jaar een pilot gestart en heeft de stad Utrecht opgedeeld in een aantal
wijken en de thuiszorg in die wijken bij zorgaanbieders aanbesteed. Hoewel de thuiszorg in Lunetten gegund is
aan AxionContinu, biedt ook Careyn zorg aan verzekerden bij deze zorgverzekeraar. De zorgvraag is
uitgangspunt, niet de wijze waarop men verzekerd is. In 2015 is er een wijkanalyse gemaakt voor Lunetten en
die krijgt nu nadere uitwerking. Dit wordt gedaan op een gelijksoortige wijze als zorgverzekeraar Zilveren Kruis
verplicht stelt voor de wijken die aan Careyn gegund zijn in het kader van de lopende pilot. Daarbij zijn korte
lijnen uitgangspunt en dient m.n. de zorgvraag eenduidig uitgewerkt te worden. Het BOL wordt in deze als een
kans gezien om het zicht op groeperingen en bewoners in de wijk te vergroten.. In Lunetten heeft Careyn door
de bank genomen zo’n 50 klanten. T.b.v. de wijkanalyse is een enquêteformulier opgesteld, dat ter
vergadering wordt uitgedeeld. Ingevulde formulieren kunnen gestuurd worden naar Saloua (s.anrar@careyn.nl)
Mededelingen
Het BOL heeft samen met Lunetten Wil Wel (LWW) een bezorgde brief geschreven aan de gemeenteraad over
de verhuisplannen van de bibliotheek. Na te lezen op bollunetten.nl.
1 oktober:
8 oktober:

5 november:

Lunetjes was een succes.
Werkdag natuurgroep. Alle geplande werkzaamheden konden door een dikke tien actieve
Lunettenaren worden afgerond, mede dankzij het droge weer voorafgaand aan de werkdag
en de uitstekend verzorgde lunch in de Koppelstede.
Landelijke natuurwerkdag. 10 uur verzamelen bij Koppelsteede

Aandachtsgebieden
 Verkeer, lucht en geluid
Geen nieuws.
 Veiligheid
Binnenkort is er weer een veiligheidsoverleg met het wijkbureau. Maarten en Hein gaan hier naartoe.
In de laatstelijk rondgezonden Veiligheidsbrief ontbreekt Lunetten volkomen, gevraagd wordt naar de
achtergrond hiervan.
 Leefbaarheid en openbare ruimte
Is er al iets bekend over de inrichting van het terrein tegenover het afvalscheidingstation, kan hier een
moestuin komen? Ruud heeft dit nagevraagd bij Signe. Zij heeft de betrokken bewoner geïnformeerd dat
e.e.a. mogelijk is als de moestuin maar openbaar en niet alleen toegankelijk voor een beperkte groep
bewoners.
De actiepunten uit het INBO-rapport zijn geactualiseerd en deze lijst is bij deze vastgesteld.
 Groen
Zie mededelingen.
WVTTK/Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

