Vergadering BOL van dinsdag 15 november 2011
Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bresseers, Gert-Jan Overdijkink, Lou
Gast, Leo Verbon, Wim van den Brink, Sandra Rigter, Hessel Sikkema, Marinka de Boer
(wijkbureau), Micha Stolzenburg (wijkbureau), Pieter van der Zouwen, Inge Puyman, Ewold
Gussenhoven, Maarten Brinkman (notulist)
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de twee
gastsprekers van vanavond Micha Stolzenburg en Marinka de Boer.
Wijkambitie Lunetten
Micha en Marinka zijn bezig me het opstellen van een wijkambitie voor wijk Zuid. Zij willen graag de
SWOT analyse met ons bespreken en ze willen van ons horen of deze compleet is. Het beeld is dat het
vrij goed gaat in Lunetten, iets beter dan gemiddeld in Utrecht. Via de gemeentelijke website kunnen
de gegevens worden opgezocht. Micha zal ze naar het BOL sturen.
Aan de hand van een hand-out neemt Marinka de gegevens met ons door. Verscheidene aanwezigen
dragen aanvullingen of wijzigingsvoorstellen aan.
. Bij de ‘sterke kanten’ moet ‘netheid’ er uit.
. De ligging van Lunetten kan niet alleen als positief worden gezien. Vanuit milieuoogpunt is de
ligging ongunstig.
. Bij het ‘groen’ moet het Groenbeheerplan worden genoemd, het feit dat het groen in overleg met de
bewoners wordt beheerd.
. Een schriftelijke bijdrage van Sjef van Hoof, die niet aanwezig kan zijn: het autoluwe karakter van de
wijk wordt zeer gewaardeerd
. Bij ‘zwakke kanten’ wordt het winkelcentrum genoemd. Dit is echt een punt van zorg. Het gaat
daarbij niet alleen om de verschraling van het winkelaanbod, maar ook om het feit dat een groeiend
aantal winkeliers zich steeds minder met de wijk verbonden voelt. Verpaupering dreigt.
. Eén hoofdtoegangsweg wordt zeker niet door iedereen als een zwak punt gezien. De conclusie van
zes jaar geleden was dat tweederde voor en eenderde tegen een tweede hoofdtoegangsweg was.
. Een punt van aandacht: de verkeerslichten bij het Goyplein. Marinka neemt het punt van een beter
afstelling van de verkeerslichten mee.
. Lunetten is weliswaar een dorp in de stad, maar bij de zwakke kanten worden de onvoldoende sociale
contacten als kenmerkend genoemd. Er wonen veel studenten en kwetsbare mensen die een geringe of
geen enkele band met de wijk hebben.
. Als zwak punt moet zeker worden genoemd de lucht en geluid problematiek.
Bedreigingen: de spoordriehoek wordt genoemd, maar die speelt momenteel geen rol.
Kansen: versterken van de mogelijkheden elkaar te ontmoeten, niet per se alleen in het winkelcentrum.
. Nieuwe toekomst voor huurwoningen en onzelfstandige eenheden bij verkoop kan niet per definitie
als kans worden beschouwd.
. Nieuwbouw is eerder een bedreiging; herbouw in plaats van nieuwbouw zou een kans kunnen zijn.
Thema's: aanvulling op de drie genoemde thema's (openbare ruimte, toekomst van het wonen en
centrumgebied): implementatie van ‘vernieuwend welzijn’, waaronder de problematiek van sociaal
isolement.
Wijkmedia
De flap-overs van de wijkavond van 5 oktober staan op de website. Christien zal ze uitwerken. GertJan zal contact opnemen met de vier hoekmensen van 5 oktober en zal ook de redactiecommissie
bijeenroepen. Het BOL gaat zonder VNL verder met zijn deel van de doelstelling: verbeteren van het
contact tussen bewoners en instanties.
Pieter deelt vervolgens de doelstellingen van VNL uit.

Aandachtgebied Verkeer/Lucht/Geluid
Op de vraag van Lou waarom onlangs de helft van de Lunettenbaan in de ochtendspits was afgesloten
luidt het antwoord van Micha: zoiets is soms niet te voorkomen.
Op de plannen voor de fietsstraat zijn enkele opmerkingen binnengekomen.
De gemeente houdt vast aan een fietspad aan de noordoost zijde van de Brennerbaan, als onderdeel
van de hoofdfietsroute. De route over de Wadden, aldus Peter van Sterkenburg, bestaat uit klinkers en
is geen fietspad. Peter van Sterkenburg wil de beslissing in de vergadering van het BOL komen
toelichten. Het aanbod wordt aanvaard en Christien zal Peter uitnodigen voor de vergadering van 13
december. Hij kan dan ook vertellen hoe het zit met de fietsverbinding met Maarschalkerweerd. Inge
zal de kwestie van het fietspad langs de Brennerbaan in de wijkraad aan de orde stellen.
Aandachtsgebied Veiligheid
Christien en Gert-Jan hebben gesproken met Babs van Beurden. Over het algemeen is er sprake van
een rustig beeld. Er is extra aandacht voor de ‘hotspot’ fietstunnel Oude Liesbosweg, een vluchtroute
voor inbrekers. Het aantal autokraken is afgenomen; er wordt veel ingezet op preventie; de
zondagopenstelling van Albert Heijn zorgt voor meer jongerenoverlast; de straatcoaches zijn nog
steeds zes avonden per week actief; er is zorg over alcoholgebruik door jongeren.
Christien zal het verslag rondsturen. Het was een goed gesprek. Babs vertrekt en krijgt geen opvolger.
De functie vervalt. Gert-Jan doet de suggestie: een veiligheidskraam op zaterdag in het
winkelcentrum.
Aandachtsgebied Groen
Op 5 november is de tweede salamanderpoel geopend; de ‘Ravelijnpoel in het Beatrixpark. Wim heeft
foto’s gemaakt. Zie www.lunetten.nl/bol
Christien meldt dat het getekende beheercontract inmiddels binnen is.
Rondvraag
. Sandra meldt dat er op 23 november om 15.30 uur in de Musketon weer een alliantie bijeenkomst
voor wijk Zuid is. Zij zal daar de plannen, die in de BOL vergadering van 11 oktober zijn besproken
en waarmee intussen voortgang is gemaakt, toelichten
. Lou meldt dat ProRail van plan is een rondleiding over het werkterrein te organiseren voor bewoners
van Vlek 19. Er blijken meer belangstellenden te zijn: Wim, Leo, Ewold, Sandra, Hessel. Lou zal de
gegevens via Christien naar de belangstellende sturen.
. Lou vraagt wat er is geworden van het experiment met sociale media waarover ooit is gesproken.
Antwoord: het experiment is beperkt gebleven tot BOL kern. De BOL-vergaderingen worden door
Christien aangekondigd op de Lunetten groep van LinkedIn.
. Inge vraagt of iemand iets weet van de woonwagen bij De Koppel; die staat al meer dan een jaar
onder een zeil. Antwoord: het is onduidelijk wat daar aan de hand is; het zou gaan om een
verbouwing. Portaal, beheerder van de kampjes, zou dat moeten weten.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.
Actielijst
. Micha zal het BOL de gegevens van de wijkambitie sturen.
. Christien zal de teksten van de flap-overs van 5 oktober uitwerken.
. Gert-Jan zal contact opnemen met de vier hoekmensen van 5 oktober.
. Gert-Jan zal de redactiecommissie ‘wijkmedia’ bijeenroepen.
. Inge zal de kwestie van het fietspad langs de Brennerbaan in de wijkraad aan de orde stellen.
. Christien zal Peter van Sterkenburg uitnodigen voor de vergadering van 13 december.
. Christien zal het verslag van het gesprek met Babs van Beurden rondsturen.
. Lou zal de gegevens over een rondleiding door ProRail via Christien naar de belangstellenden sturen.

