Notulen vergadering BOL van dinsdag 13 september 2016 (concept)
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Lia Oosterwaal, Maurice van Peursem,
Maarten Meuldijk, John Buitink, Maarten Brinkman (notulist)
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur
Lunetten leeft 2001-2026.
Wat is er tot nu toe terecht gekomen van de aanbevelingen uit het door Alex Sievers van INBO in opdracht van
het BOL geschreven rapport Lunetten Leeft 2001-2026? Lia en Hein hebben het rapport nog eens doorgelezen.
Wat is er inmiddels gerealiseerd en wat zou nog opgepakt kunnen worden?
Lia licht toe. Zij heeft het rapport doorgenomen ten behoeve van het project budgetmonitoring.
Hein notuleert dit agendapunt, noteert de opmerkingen over de status 2016 van de in 2001 gesignaleerde
zwakke punten. Hij zal een en ander vergelijken met het wijkactieplan en die zaken eruit lichten die ontbreken
in het wijkactieplan.
Ter sprake komt ook het onderzoek van naar de gezondheid uit 2015. Wat is ermee gebeurd? John zal Signe
ernaar vragen.
Mededelingen
. Op 15 september is er een wijkavond van Mobiel Lunetten over auto's delen. Om 20.00 uur in de Musketon.
. Op 18 september is het oogstfeest op Koppelsteede
. Op 1 oktober is het Lunetjes, van 9.30 t/m 13.00 uur.
. Op 8 oktober is het werkdag poelen.
. John gaat op 14 september naar ‘Samen maken wij de stad’.
Rondvraag
. Christien kreeg van Gerda Bultstra de vraag of er al mensen bezig zijn met Lunetten 40 jaar in 2017?
Maarten B. zal Gerda laten weten dat er een groepje bezig is met een boekje met informatie over de natuur in
Lunetten en met wandelingen door de wijk., maar dat er verder op dit moment (nog) geen plannen zijn.
. Christien vraagt om input voor het veiligheidsoverleg van 1 november op het wijkbureau. Hein en Maarten B.
gaan hier naartoe. Hein zal een agenda opstellen.
. Lia meldt dat er een nieuwe wijkopzichter komt als opvolger van Cees Hoogendoorn.
. Maarten M. meldt dat het bij de snackbar bij De Koppel weer de verkeerde kant op gaat met de
verkeersveiligheid door de manier waarop er bevoorraad wordt. Advies: melden.
. Maarten M. meldt dat er in Park De Koppel bij de Seychellen een hondenterrein wordt ingericht.
. John vraagt of het BOL geld kan voorschieten voor het maaien door de Natuurgroep. Antwoord: ja, dat kan.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.
Actielijst
. John zal Signe vragen wat er is gebeurd met het onderzoek naar gezondheid.
. Christien kreeg van Gerda Bultstra de vraag of er al mensen bezig zijn met Lunetten 40 jaar in 2017?
Maarten B. zal Gerda antwoorden.

