Notulen vergadering BOL van dinsdag 14 oktober 2014
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Han Paulides, Frans willems, Bea
Steenkamer, Maarten Meuldijk, Jitske Hoogenboom, Berber Schrijver, Pauline Groen, Marijke Ahlrichs-Van der
Veen, Lous Brouwer, Inge Puyman, Ewold Gussenhoven, Lou Gast, Ruud Kamp, Gert-Jan Overdijkink, Gerda
Bultstra, John Buitink, Maarten Brinkman (notulist)
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gast van
vanavond, Han Paulides.
Buurtteam Lunetten
Han Paulides is manager uitvoering van de Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht, de organisatie die
vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zal zijn voor de hele sociale basiszorg. De stichting is voortgekomen uit
het uit Schiedam afkomstige Incluzio. De gemeente Utrecht was op zoek naar een organisatie die effectieve en
goedkope zorg zou kunnen leveren en heeft voor Incluzio gekozen. Het personeel van de nieuwe stichting komt
uit bestaande Utrechtse organisaties, zoals Lister. John: welk verschil maakt deze organisatie? Han: de stad
heeft voor ons gekozen, omdat wij, als grote organisatie gewend zijn grote klussen op ons te nemen. De
nieuwe organisatie hanteert de nieuwe manier van denken in de zorg die uit gaat van de kracht van mensen,.
Op het ogenblik is men op zoek naar geschikte buurtondernemers die de buurtteams gaan formeren.
De doelgroep is heel divers. Na verloop van tijd kan blijken dat er in Lunetten meer of minder
buurtteammedewerkers nodig zijn. Dan kan er binnen Utrecht geschoven worden.
De opdracht van de gemeente is voor vier jaar verleend. De medewerkers komen in vaste dienst bij de
stichting. Huisarts en wijkagent hebben een signalerende functie en kunnen de stichting op bepaalde gevallen
wijzen.
Er komt in Lunetten één voordeur, waarachter een ‘team jeugd’ en een ‘team sociaal’. Er moet nog een
geschikt pand gevonden worden. Vanuit de vergadering wordt ‘Muskieto’ als mogelijkheid genoemd.
Op 1 januari 2015 vindt de cliëntenoverdracht plaats vanuit de Tussenvoorziening, Lister, Reinaerde en andere
organisaties. Deze organisaties blijven bestaan, maar worden kleiner en zijn voortaan bedoeld voor een
kleinere doelgroep. Wat gebeurt er met de ‘grijze groep’, wordt gevraagd. Dat zal in de praktijk moeten worden
opgelost. Het buurtteam geeft ook toegang tot andere zorg. Er is geen inzet op huishoudelijk hulp.
Blijven zorgverleners die nu in Lunetten werken hier na 1 januari ook werken, luidt een vraag. Dat is niet zeker,
antwoordt Han. Lou vraagt waarop de Stichting wordt afgerekend. Han: er worden dit jaar resultaatafspraken
met de gemeente gemaakt. Ook met cliënten organisaties worden afspraken gemaakt. De medewerkers
moeten verbinding zoeken met ‘energie in de wijk’ en moeten de wijk leren kennen.
Inge licht Lunetten Wil Wel toe, opgericht als antwoord op de verschraling van de zorg. Han: Lunetten Wil Wel
zou, evenals de huisarts kunnen signaleren.
Waarom is er een ‘team jeugd’, luidt een vraag. Han: de gemeente heeft gekozen voor twee teams, jeugd en
sociaal. ‘Jeugd’ hoort niet tot de opdracht van de nieuwe Stichting. Voor ‘jeugd’ is er een aparte stichting, maar
uiteraard zal er onderling contact zijn over overlappende problematiek.
Inge: het zou nuttig zijn om als groep bewoners regelmatig contact te hebben met het buurtteam. Han is het
daar mee eens.
Mededelingen
. De start van het repair café op 11 oktober was een succes. Er zijn 35 reparaties verricht.
. Ook de groene wandeling op 12 oktober door Lunetten, georganiseerd door de Natuurgroep, was een succes.
. Op 5 november is de startbijeenkomst van Lunetten Wil Wel. Op de wijkdag was er veel positieve
belangstelling voor LWW, maar voor deze avond zijn er nog maar weinig aanmeldingen; er is nog wat meer pr
nodig.

. Laat Lunetten Niet Stikken houdt op 27 november een bewonersavond in de grote zaal. Die zelfde avond
bezoek de gemeenteraad Zuid. Christien zoekt uit hoe dit zit.
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid
. Op 13 oktober was de afsluitende bijeenkomst van de klankbordgroep spoorverdubbeling. Het werk aan het
Furkaplateau is begonnen. De aanleg van het tunneltje naar Maarschalkerweerd verloopt voorspoedig.
Volgend jaar viindt het grootste werk plaats aan de dive unders en de perrons van het station. Lou is als lid van
de klankbordgroep ‘redelijk tevreden’ over de samenwerking met ProRail.
. Pauline: de herinrichting bij de Coppelwethe, en dan met name de oversteek bij de bocht, zou geëvalueerd
worden. Is dat gebeurd? Het is een onveilige situatie waarover zij het wijkbureau heeft gebeld. Christien: het
BOL heeft hierover geen signalen opgevangen. Pauline zal opnieuw contact opnemen met het wijkbureau.
Lous kreeg op de wijkdag meldingen over te weinig parkeerplaatsen voor invaliden bij Albert Heijn en de
Musketon. Dergelijke meldingen moeten bij Signe Sordam terechtkomen.
. Maarten M: de verkeersproblemen bij de snackbar aan de Simplonbaan lijken opgelost.
Aandachtsgebied Veiligheid
. Gert-Jan doet verslag van het gesprek over veiligheid in de wijk dat Inge en hij op 30 september hadden met
Marjolein Mak van het wijkbureau. De situatie in Lunetten ziet er over het algemeen goed uit. Er is wel een
toename van het aantal fietsendiefstallen. Het is ‘heel rustig’ in Lunetten, het aantal burgernetoproepen is zeer
gering. Wel neemt het aantal fietsendiefstallen toe. Het initiatief ‘Waaks’ loopt aardig en wordt uitgebreid naar
hardlopers, zodat het aantal ‘ogen’ groter wordt. De jeugdoverlast is beperkt. De whatsappgroep heeft nu 38
deelnemers en het bereik van Burgernet is heel groot in Lunetten. Medewerkers van de Thuiszorg worden
geïnformeerd in verband met babbeltrucs waar vooral ouderen het slachtoffer worden.
. Op de veiligheidsavond op 6 oktober waren er in ieder geval drie mensen uit Lunetten en zeven uit
Hoograven. Een van de sprekers was een ex-inbreker. Als er belangstelling is, wil de gemeente ook in Lunetten
zo’n avond houden. In BOL kern zal hierover een besluit worden genomen.
Aandachtsgebied Leefbaarheid en Openbare Ruimte
. Christien was in het nieuwe stadskantoor om de uitbreidingsplannen van Albert Heijn te bekijken.
Inge: zijn die plannen in tegenspraak met de vergroening van de as uit het wijkgroenplan? Nee, AH breidt
alleen uit naar het pand van Blokker.
Rondvraag
. Ruud: binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwe tarieven van de Musketon, die zullen
ingaan op 1 augustus 2015.
. Gerda: hoe zit het met het wijkactieplan (WAP)? Antwoord: dat is vastgesteld. In de vorige vergadering is het
WAP toegelicht.
. Marijke: is er post over de verzekering van de laptops binnengekomen? Antwoord: ja.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.
Actielijst
. Christien zoekt uit of de bewonersavond van LNNS en het bezoek van de gemeenteraad aan Zuid elkaar
overlappen.

