Notulen vergadering BOL van dinsdag 15 maart 2016
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter vanaf 20.40 uur), Christien Bolt (voorzitter tot 20.40 uur), Abel van de
Ven Utrecht Alert/Lunetten), Marijke Ahlrichs-Van der Veen, Joost van Koutrik, Maarten Meuldijk, Inge
Puyman, Maarten Brinkman (notulist)
Afmeldingen: Ties Bressers, Gert-Jan Overdijkink, Ruud Kamp
Opening
Christien, die Hein als voorzitter vervangt, opent de vergadering om 20.05 uur. Ze heet iedereen welkom, in het
bijzonder de gast van vanavond Abel van de Ven.
Veiligheid: Utrecht Alert in Lunetten
Abel van de Ven is beheerder van de Lunettense tak van de WhatsApp-groep Utrecht Alert. Hij vertelt hoe het
werkt en hoe gaat het met de groep. Zo’n WhatsApp-groep helpt om de veiligheid in wijk en buurt te
versterken. Deelnemers stellen elkaar op de hoogte van acute gevallen. Het doel is de buurt te activeren bij
gebeurtenissen die de veiligheid aangaan, als extra middel nadat 112 is gewaarschuwd.
De groep is ongeveer twee jaar geleden opgericht. Het initiatief is genomen in Hoograven. Abel is de beheerder
voor Lunetten. In Lunetten zijn ongeveer 300 deelnemers, ondergebracht in twee gemengde groepen. De
berichten worden wel doorgestuurd naar de andere groep. Er zijn enkele mensen, lid van beide groepen, die de
berichten kunnen doorzetten. Bij verdachte situaties en bij twijfel is het overigens de bedoeling om altijd eerst
112 te bellen.
Resultaten? Er zijn nog geen boeven gevangen, maar wel is er via 112 actie ondernomen. Interventie? Het blijft
belangrijk de eigen veiligheid in acht te nemen.
In Lunetten is relatief veel animo om mee te doen. Er komt gemiddeld één bericht per week binnen.
Hein, inmiddels ter vergadering gekomen, neemt het voorzitterschap over van Christien.
Christien en Maarten doen verslag van het halfjaarlijkse veiligheidsoverleg met het wijkbureau. Zij spraken met
Erna Bruynes en John Verheyen. Het is al enige tijd vrij rustig in Lunetten. Er is sprake van stabilisatie ten
aanzien van woninginbraak, autokraak en jongerenoverlast, maar er is een toename van fietsendiefstal.
‘Hotspots’ zijn het stationsgebied en het winkelcentrum. Wijkbureau en politie hebben ingezet op preventie
van fietsendiefstal. Er is een actie geweest bij het station. Erna en John zullen contact opnemen met het
gezondheidscentrum over aantal en kwaliteit van fietsenklemmen bij het gezondheidscentrum.
In Hoograven - in Lunetten nog niet - is sprake van een nieuwe methode om deuren open te breken. Ook
hiertegen wordt een preventieactie gevoerd.
Over De Boerderij of Amerpoort komen niet of nauwelijks klachten. Er waren onlangs een paar autobrandjes in
Lunetten (Texel en Furkabaan), waarbij het vermoedelijk om verzekeringsfraude ging.
Voor het volgende overleg, in september, zal de BOL-vergadering naar te bespreken punten worden gevraagd.
Mededelingen
. Wijkregisseur Martine Sluijter heeft afscheid genomen en wordt per 1 april opgevolgd door Frits Velthuijs.
. Maarten B. was op 10 maart bij Broodje Zuid, waar deze keer het Initiatievenfonds het thema was. Er is niet
een vastgestelde verdeling van het geld over Hoograven-Tolsteeg en Lunetten of over bepaalde
doelen/evenementen.
. Op 30 maart is er in de VAVO een afsluitende wijkavond over de buurtbudgetten.
. De Dag van het Park is dit jaar op 29 mei.
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid
Maarten B. meldt dat er wordt gewerkt aan de verbreding van het pad tussen ZOMO-tuinen en ZOMO-zorgfort.
Ook is een aantal bomen in de berm gekapt. Hij zal een foto naar de Natuurgroep sturen.
. Christien zal John Buitink vragen hoe het zit met het beroep van Laat Lunetten Niet Stikken bij de Raad van
State.
Aandachtsgebied Veiligheid
Zie boven.

Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte
. Joost vertelt in het kort het een en ander over de vorig jaar opgerichte Historische Kring Lunetten. Het is de
bedoeling dat de HKL zich later dit jaar in een BOL-vergadering zal presenteren.
. Inge meldt dat Lunetten Wil Wel subsidie heeft gekregen voor twee projecten: het eerste project betreft
overbelaste mantelzorgers. Er komt een avond voor mantelzorgers en de door hen verzorgden. De Stichting
Omzien heeft het initiatief genomen er vervolgens LWW bijgehaald. Het tweede project betreft dagbesteding,
een initiatief van Vooruit en LWW. Het is de bedoeling dat er vier locaties in de wijk komen waar eenzame
mensen terecht kunnen.
Aandachtsgebied Groen
. Er wordt een poging ondernomen om Hermanshof bij de Koppelsteede weer tot leven te wekken.
. De kap van bomen bij de Hebriden was nodig , maar het is daar nu wel erg kaal.
. Maarten M. meldt dat bijna alles in de groene muren aan de Furkabaan dood is.
. Maarten M. zag ratten in de wijk; die komen af op de overdaad aan brood in het water. Maarten zal foto’s van
de groene muren en brood in het water naar Hein sturen. Hein zal de foto’s doorsturen naar Signe Sordam
Rondvraag
. Marijke vraagt of er al nieuws over de sporthal is. Christien: het BOL heeft ondersteuning aangeboden.
Marijke zal Sanne Scholten van D66 een email sturen
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.
Actielijst
. Maarten B. zal een foto van de wegverbreding tussen ZOMO-tuinen en ZOMO-zorgfort naar de Natuurgroep
sturen.
. Christien zal John Buitink vragen hoe het zit met het beroep van Laat Lunetten Niet Stikken bij de Raad van
State.
. Marijke zal Sanne Scholten van D66 een email sturen over de sporthal.
. Maarten M. zal foto’s van de dode groene muren en van locaties met brood in het water naar Hein sturen.
Hein zal de foto’s doorsturen naar Signe Sordam.

