
Notulen vergadering BOL van dinsdag 12 september 2017 
 
Aanwezig: Christien Bolt (voorzitter), Ties Bressers, Hans Galesloot, Hessel Sikkema, Maarten Meuldijk, Inge 
Puyman, Maarten Brinkman (notulist) 
Afmeldingen: Hein van Kruijsdijk, Ruud Kamp 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. 
Het agendapunt kennismaking met Kumari den Ouden gaat niet door. Kumari is nog ziek. 
 
Mededelingen 
. Op zaterdag 7 oktober is het weer Lunetjes.       
 
Speerpunten 2017-2018 
. Veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt. Er volgt enige discussie naar aanleiding van het rapport van de 
studenten van de Academie van de Stad over overlast in het winkelcentrum. En over overlast in het algemeen. 
. Hans komt, naar aanleiding van een project in de Rivierenbuurt, met het idee van wandelingen door de wijk 
voor nieuwe bewoners om de wijk te leren kennen. Zoiets zou aan Vooruit voorgelegd moeten worden. 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
Op woensdag 21 maart zijn er  gemeenteraadsverkiezingen. Organiseren we weer een verkiezingsavond? Wie 
wil hiermee aan de slag? Inge, die in 2014 samen met Berber Schrijver de avond heeft georganiseerd, zal met 
Berber overleggen. We nemen alvast een optie op de theaterzaal voor 14 of 21 februari. Graag zien we 
Elisabeth van den Hoogen weer als gespreksleider. Mogelijk komen er uit de burgertop van 4 november 
onderwerpen voor het debat voort. 
 
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid 
. Op zondag 24 september is er een Ode aan 596 bomen in Amelisweerd (https://www.snelwegen-
utrecht.nl/ode/) 

 
Aandachtsgebied Veiligheid 
Zie onder  speerpunten 2017-2018 

 
Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte 
Geen nieuws. 

 
Aandachtsgebied Groen 
. De Natuurgroep presenteert op de wijkdag een boekje over de natuur in Lunetten. 
. Er worden momenteel veel bomen gekapt (ziek of oud). Vervanging gebeurt in samenspraak met de 
Natuurgroep. 
. Maarten Meuldijk meldt dat er in de parken te vroeg is gemaaid. Christien: laat dat weten aan de 
Natuurgroep. 
. Hessel: en als er iets niet goed gaat met het groen binnen de bebouwde omgeving? Christien: doorgeven aan 
het wijkbureau. 
 
Rondvraag 
. Hans: hoe zit het met de plannen omtrent de Musketon? Inge licht enkele plannen toe. Zo wordt er gekeken 
naar de mogelijkheid van een oefenruimte voor ROC-studenten licht en geluid in de theaterzaal. 
. Maarten Meuldijk: de familie Felkers (o.a. dochter en kleinzoon van de eerste bewoners van Lunetten) was 
heel enthousiast over de expositie in de vitrines. 
. Hessel: hoe zit het met de sporendriehoek: Christien: de Natuurgroep is betrokken bij de ontwikkeling van het 
terrein. 
 
Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur 
 
 



Actielijst 
. Inge zal met Berber Schrijver overleggen over het organiseren van de verkiezingsavond in februari 2018. 
. Christien zal een optie nemen op de theaterzaal voor 14 en 21 februari 2018. 


