Notulen vergadering BOL van dinsdag 15 oktober 2013
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, F.E. Willems (De Koppel), W.F. Friskorn (De Koppel),
Hennie Meijer, Lous Brouwer, Lou Gast, Tjitske Kamminga (Focus), Maarten Meuldijk, Marinka de Boer
(wijkadviseur), Berber Schrijver, Inge Puyman, Ruud Kamp, Gert-Jan Overdijkink, Ewold Gussenhoven, Marijke
Ahlrichs, Vera Boekelman (School voor Journalistiek), Eleanor Crick, (School voor Journalistiek), Maarten
Brinkman (notulist)
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van
vanavond.
Kennismaking met wijkadviseur Marinka de Boer
Marinka de Boer, sinds 1 augustus opvolger van Micha Stolzenburg bij Wijkbureau Zuid, is als wijkadviseur
contactpersoon tussen de gemeente en organisaties en bewoners, ondersteunt de Wijkraad. Zij is sociaal
geograaf, heeft bij de gemeente Rotterdam gewerkt en eerder ook bij Utrecht Zuid. Micha was assistentwijkmanager; wat is er veranderd aan de functie? De wijkadviseurs trekken zelf geen projecten meer. De
verschillende afdelingen van de gemeente werken steeds meer wijkgericht. Bewoners krijgen komende jaren
meer ruimte voor eigen initiatieven. De wijkadviseurs kunnen meedenken. De wijkbureaus moeten het met
minder mensen doen. Marinka is bereikbaar per email of, van maandag t/m donderdag per telefoon via het
wijkbureau zuid@utrecht.nl.
Het wijkbureau is momenteel bezig met de Wijkambitie; die is er nu in concept. Te vinden op
www.utrecht.nl/zuid.
Het Wijkbureau is verhuisd. Op 12 november is de officiële opening.
Het BOL hoorde vanmiddag dat Ton Lindhout weg is bij het wijkbureau. Marinka kan hier niet op ingaan.
Voorbereidingen verkiezingsdebat
Inge geeft een overzicht van de voorbereidingen voor het verkiezingsdebat. Op 30 oktober hebben Inge en
Gert-Jan een gesprek met Elisabeth van den Hoogen, de beoogde debatleider.
Enkele aandachtspunten: WMO en het verdwijnen van voorzieningen uit de wijk. Ewold suggereert de nieuwe
burgemeester uit te nodigen. Christien meldt dat de datum van 19 februari vaststaat; 26 februari is de
theaterzaal bezet. Inge zal een vooruitnodiging naar de fracties sturen. Christien zal de datum op de website
zetten. Inge vraagt de vergadering of de voorbereidingsgroep hiermee verder kan gaan. Ja, dat kan zeker.
Vervolgens ontstaat enige discussie over welke partijen we moeten uitnodigen. Berber stelt voor nu nog niet te
beslissen; eerst maar eens zien wie er allemaal aan de verkiezingen meedoen. De vergadering stemt hiermee
in.

Beheer Musketon
Ruud: er was zojuist, voorafgaand aan deze vergadering, een bijeenkomst waarin is besloten dat er een
gebruikersraad van de Musketon komt. Deze raad, een adviesraad, is gesprekspartner van Vooruit en UVO. Er
is ook een vrijwilligersraad van Vooruit, maar die is bedoeld voor de hele organisatie. De gebruikersraad is voor
de Musketon. Heeft het BOL hierin een rol? Ja, meent de vergadering. Ruud: enerzijds als gebruiker en
anderzijds als belangenbehartiger van alle gebruikers en bewoners.
BOL kern zal een besluit nemen over een vertegenwoordiging van het BOL in deze raad en zal dit besluit
vervolgens voorleggen aan de BOL vergadering.
Christien doet in het kort verslag van het gesprek met wethouder Everhardt. Er komen in ieder geval
provisorische voorzieningen voor de kinderdisco in november. De wethouder komt binnenkort kijken. De
insteek was de kinderdisco, maar in het verlengde daarvan is het sociaal beheer en het feit dat dat

onvoldoende is ter sprake gebracht. De kinderdisco is gepresenteerd als exemplarisch voor de mislukte
overgang naar Vernieuwend Welzijn. Het was een vruchtbaar overleg. Het verslag staat op de website.
Hein en Ruud hebben op 18 oktober een overleg met Mark Verhoef en Marieke Ploeg van Vooruit.
Aandachtsgebied Verkeer, Lucht, Geluid
Op 25 november wordt er, als vervolg op de avond in januari, een bewonersavond georganiseerd door het
platform A Living Wall. Het platform houdt zich bezig met het ontwerp van een geluidsmuur. Het BOL
ondersteunt dit initiatief.
Maarten Meuldijk wijst op de onoverzichtelijkheid, o.a. door beplanting, van de hoofdfietsroute. Christien: ook
het laatste stuk van de Hondsrug is een knelpunt; daar zijn regelmatig bijna-aanrijdingen.
De bewonerscommissie van wooncentrum De Koppel is bij de wethouder geweest om hierover te praten.
Overal staan auto’s op het trottoir en het fietspad, het is veel te smal, de vuilniswagen kan er soms niet eens
door. De afvalcontainers zijn ongelukkig geplaatst, vlak bij het water. Het bord om aan te geven dat het
binnenterrein van De Koppel een woonerf is, is niet te zien. Er zou een duidelijk 15 km bord moeten komen.
Hein: al deze kwesties kunnen met Marinka de Boer worden besproken.
Ewold signaleerde de afgelopen tijd ‘stadsnomaden’ in parken en onder bruggen. Maarten B. zag afgelopen
zomer regelmatig ‘kampeerders’ in het Beatrixpark. Gert-Jan: we hebben het daar met de politie over gehad.
Die was daarvan niet op de hoogte. De politie roept op zulke gevallen te melden.
Groen
Op 28 oktober komt de Natuurgroep weer bij elkaar. Te gast is dan Erwin Rebergen om te praten over het
water in Lunetten. Rebergen is programmamanager / beheerder grond- en oppervlaktewater bij de Gemeente
Utrecht.
Op 2 november is het weer natuurwerkdag. Er zal dan worden gewerkt aan de salamanderpoelen.
Veiligheid
Christien en Gert-Jan waren op het wijkbureau voor een overleg over veiligheid. Naast de wijkmanager
veiligheid waren daarbij ook de twee wijkagenten aanwezig. Het aantal woning- en auto-inbraken is dalend,
evenals de jongerenoverlast. Project ‘Waaks’ is begonnen. Hondenbezitters wordt gevraagd tijdens het uitlaten
van hun huisdier extra op te letten. (zie ook http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=373039). Wie daarbij is
aangesloten wordt geïnformeerd door de politie.
Maarten M.: de Graafschap is een probleem locatie, daar worden veel probleemgevallen geplaatst. Gert-Jan:
de politie erkent dat er wel wat woonoverlast is, maar in het algemeen, is het rustig in de wijk. Op het Zwarte
Woud zijn de problemen opgelost.
Rondvraag
. Berber vraagt naar het wijkbericht over groot onderhoud groen. In Lunetten Zuid worden een aantal
plantvakken vervangen. Op 30 oktober is hierover een inloopavond in de Musketon. Van 20.00 tot 21.30 uur.
. Lou meldt dat er bij hem in de straat voor het eerst een auto is gestolen.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.03 uur.
Actielijst
. Inge zal een vooruitnodiging voor het lijsttrekkersdebat naar de raadsfracties sturen.
. Christien zal de datum van het lijsttrekkersdebat op de website zetten.
. Christien zal de knelpunten in de fietsstraat per mail aan de orde stellen bij Fred Nuwenhuis van Stadswerken.
. Christien zal de aanwezigheid afgelopen zomer van stadsnomaden en kampeerders doorgeven aan John
Verheyen, de wijkmanager veiligheid.

