Notulen vergadering BOL van dinsdag 13 juni 2017
Aanwezig: Christien Bolt (voorzitter), Hein van Kruijsdijk, Ties Bressers, Jeroen van der Linde (wijkbureau Zuid),
Dennis Doorson (wijkagent), Hessel Sikkema, Robin van der Kieft, Maarten Meuldijk, Inge Puyman, Willem
Stokkers, Fidel Vernooy (wijkraad Zuid), Jan Ruijs, Maarten Brinkman (notulist)
Afmelding: Ruud Kamp
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Zij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van
vanavond, Jeroen van der Linde van wijkbureau Zuid en wijkagent Dennis Doorson.
Overlast en andere zaken
Jeroen presenteert de meest recente wijkveiligheidscijfers over woninginbraak, autokraak, fietsendiefstal en
jongerenoverlast.
Het aantal woninginbraken in Zuid is, in vergelijking met andere wijken, betrekkelijk laag, maar het aantal
neemt in Lunetten wel toe. Jeroen wijst op het belang van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en de
subsidieregeling die daarvoor geldt.
Het aantal fietsendiefstallen is flink teruggedrongen, o.a. door het inzetten van lokfietsen, waardoor de dief
gevolgd kan worden.
Er is in Lunetten een flinke toename van het aantal autokraken (stelen van waardevolle spullen uit de auto) en
van het stelen van onderdelen van auto’s.
Er is een afname van de jongerenoverlast. Meldingen die binnenkomen bij het wijkbureau worden doorgezet
naar de politie en jongerenwerk.
Er volgt een discussie over de WhatsApp groep Lunetten, waarvoor je je kunt opgeven via Utrecht Alert. In
Lunetten zij er twee van dergelijke groepen. Christien zal de websites die Jeroen noemt op de website van het
BOL zetten.
Vervolgens komt het winkelcentrum ter sprake. Na meldingen kunnen Toezicht en Handhaving en JOU worden
ingezet. Er wordt veel overlast ervaren van fietsen, scooters en brommers waarmee door het winkelcentrum
gereden wordt. Na meldingen kunnen Toezicht en Handhaving en JOU worden ingezet. Dennis bevestigt dat er
veel meldingen zijn. De overlast in het winkelcentrum neemt niet zozeer toe, maar is wel hardnekkig.
Jeroen en Dennis besluiten met de oproep om vooral te melden. Als er veel meldingen over een locatie
binnenkomen krijgt die een grotere prioriteit.
Lunetten 40 jaar!
Stand van zaken: op 29 juni is het officiële startpunt van de jubileumactiviteiten met de ingebruikneming van
de vitrines van de Historische Kring Lunetten. De meeste activiteiten vinden plaats op de wijkdag, 16
september, met een avondprogramma bij ZOMO en Salwega..
Op 11 november zijn er in de Musketon ook jubileumactiviteiten. Op 10 september en 5 november zijn er extra
activiteiten van Lunetten Wil Wel.
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid
Op 7 juni was er een informatiebijeenkomst, georganiseerd door de Kerngroep Ring Utrecht, het
samenwerkingsverband van Utrechtse Milieu- en bewonersorganisaties, waarvan ook LLNS deel uitmaakt. Aan
de orde waren het juridische traject bij de Raad van State en het onderzoek t van Decisio over de
Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse.
Aandachtsgebied Veiligheid
Het onderwerp veiligheid is uitgebreid aan de orde geweest in deze vergadering.
Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte
Christien doet kort verslag van het onderzoek van studenten naar het winkelcentrum (veiligheid, aanbod,
leegstand) Met de leegstand valt het nu wel mee.
Lunetten Wil Wel gaat meedoen met een project vraag en aanbod klussen.

Aandachtsgebied Groen
Op 24 juni wordt er gehooid en geïnventariseerd bij de poelen. Christien zal Lia Oosterwaal een compliment
sturen voor het jaarverslag van de Natuurgroep en zal haar laten weten dat het BOL het verslag accordeert.
Rondvraag
Willem vraagt wanneer de volgende vergadering is. Die is op 12 september. Het nieuwe vergaderschema komt
binnenkort op de website.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.
Actielijst
. Christien zal de websites die Jeroen noemt op de website van het BOL zetten
. Christien zal Lia Oosterwaal een compliment sturen voor het jaarverslag van de Natuurgroep en zal haar laten
weten dat het BOL het verslag accordeert.

