
Notulen vergadering BOL van dinsdag 13 september 2011 

 
Aanwezig: Gert-Jan Overdijkink (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Inge Puyman, Wim van 

den Brink, Leo Verbon, Hein van Kruysdijk, Jan Ruys, Leonard Kater, Anneke Hoogstraten (ZOMO), 

Michel Hoogstraten (ZOMO), Pieter van der Zouwen, Lia Oosterwaal, Stefanie Reedijk, Esther 

Jacobs, Maarten Brinkman (notulist) 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten 

van vanavond, Anneke Hoogstraten en Michel Hoogstraten van ZOMO. 

Kennismaking met ZOMO Woonzorg en Dagbesteding 

Anneke Hoogstraten en Michel Hoogstraten informeren ons over ZOMO. Michel over ZOMO in het 

algemeen en Anneke over ‘Werkcentrum Beatrixpark’. ZOMO staat voor Zelfredzaamheid met 

Ondersteuning in een Mensgerichte Organisatie en biedt dagbesteding aan volwassenen met een 

verstandelijke beperking. ZOMO is een jonge zorginstelling, waarbij de cliënt centraal staat. Er is zo 

min mogelijk bureaucratie. De doelstelling is om in een geborgen, prettige werkomgeving dingen te 

doen die de mensen een goed gevoel van eigenwaarde geven. Sinds juni 2011 huurt ZOMO van de 

gemeente Utrecht de voormalige locatie van de schoolbiologie in het Beatrixpark. De cliënten kunnen 

tuinieren (groente, fruit en bloemen), maar er zijn binnen ook activiteiten (schilderen, boetseren, 

figuurzagen) Wijkbewoners kunnen ook een tuintje bewerken, in ruil voor vrijwilligersactiviteiten. Er 

zijn twee personeelsleden en momenteel zijn er gemiddeld drie cliënten per dag. Anneke vraagt welke 

toegevoegde waarde het werkcentrum voor de bewoners van Lunetten zou kunnen hebben. Zij roept 

op om eens te komen kijken. Zaterdag 24 september is er van 10.00 tot 17.00 uur open dag. 

Lia heeft vanuit de salamanderpoelgroep al contact gehad. De vraag is besproken of cliënten klein 

onderhoud aan de nieuwe poel in het Beatrixpark zouden kunnen verrichten. 

 

Mededelingen 

Op 15 september is er een ‘wijktafel’ over het gebruik van multifunctionele gebouwen. Van 14.00 tot 

16.30 uur in de Musketon. 

 

Stand van zaken aandachtsgebieden 

Lucht/Geluid/Verkeer:  

De Raad van State  heeft besloten dat het Tracébesluit Sporen in Utrecht, deeltracé Utrecht Centraal-

Houten, over moet, omdat men het trillingsonderzoek onvoldoende vindt. Op 12 september is de 

klankbordgroep weer bijeen geweest. Wim doet uitgebreid verslag (zie bijlage) 

Hein voegt eraan toe dat hij bericht van Reinier Verkaik heeft gekregen dat de fietsbrug bij het nieuwe 

station er komt en dat de fietsroute over de Wadden wordt hersteld. Peter van Sterkenburg zal Reinier 

binnenkort opvolgen. 

 

Veiligheid: 

Geen nieuws. 

Groen: 

Op 5 november is de opening van de Ravelijnpoel, de salamanderpoel in het Beatrixpark. Die dag, 

natuurwerkdag, zal er gewerkt worden bij de ‘oude’ poel, die sinds kort Koppelpoel heet. Ook de 

natuurlijke speeltuin op de Koppelsteede gaat die dag officieel open. 

Leefbaarheid: 
De wijkavond op 5 oktober gaat gewoon door, maar de dag zal wat soberder worden dan aanvankelijk 

de bedoeling was.  

 

Rondvraag 

. Jan vraagt waarom het gebouw van de scouting is gesloopt. Antwoord: dat was de bedoeling; er komt 

een nieuw gebouw. 

. Wim zal foto’s maken op de wijkdag. 

. Pieter zal optreden op het oogstfeest op de Koppelsteede op 18 september 



. Pieter meldt dat er nog maar één vrijwilliger op de wijktuin is, terwijl de Koppelsteede geen geld 

heeft voor goed onderhoud. 

. Leonard vraagt waar hij een kraampje voor de wijkdag kan krijgen. Antwoord: er is nog een halve 

kraam op de brug beschikbaar. 

Ties: Cindy Schut zal foto’s maken op de wijkdag. 

 

Jubileum Hein 

Hein is deze maand tien jaar voorzitter van het BOL. Maarten schetst hoe Hein destijds (‘op low 

profile basis’) voorzitter is geworden en geeft een overzicht van de vele onderwerpen die tijdens Heins 

voorzitterschap aan de orde zijn geweest. Hij typeert hem als man van het compromis en als 

bruggenbouwer. Hij dankt Hein voor zijn inzet voor de mensen van Lunetten. 

 

Sluiting    

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. 


