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Notulen vergadering BOL 17-2-2015  
 
Aanwezig: Gert Jan Overdijkink (voorzitter), Ties Bressers, Ruud Kamp, Heleen 

Angenent, Sjoerd de Josselin de Jong, Inge Puijman, Gerrit Jan van Barneveld, 

Hans van Doorn, Maarten Meuldijk, Irene de Vries, Marjon van Lith, Peter 

Kooy, Hanny Reuser, Marijke van der Veen, Leo Verbon, Lou Gast (notulist). 

 

Afmeldingen: Hein van Kruijsdijk, Maarten Brinkman, Christien Bolt, 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

Kinderraad Lunetten 

Hanny Reuser, directrice KinderDagVerblijf Jolie en Peter Kooy, directeur van basisschool 

De Spits komen, samen met twee coördinatoren vertellen over de net geïnstalleerde 

kinderraad Lunetten. Wie zijn ze en wat gaan ze doen. 

 

Het KDV bestaat bijna 25 jaar en het initiatief om te komen tot een jongereraad is iets van de 

laatste anderhalf jaar. Door de jongeren zelf (groep 3 t/m 8) geopperd naar analogie van de 

gemeenteraad. De burgemeester en raadsleden van Utrecht steunen het, met als resultaat een 

lintje, uitgereikt door Jan van Zanen. Het zou een verglijkbare status moeten krijgen als de 

wijkraad en de presentatie is in mei gepland. Één keer per 14 dagen komen ze bij elkaar onder 

begeleiding van een raadslid van groen Links en MOVE (een begeleidingstraject vanuit de 

Universiteit van Utrecht). Sjoerd, die met een soortgelijk initiatief bezig is voor MBO-

leerlingen, ziet duidelijke overeenkomsten en wil graag aansluiting zoeken. Dit haakt ook 

direct aan bij de essentie van dit agendapunt. Een overzicht van de besproken punten gaat in 

de bijlage bij dit verslag. 

 

Scouting Salwega 

Ze helpen elk jaar bij de schoonmaakactie Lunetjes. Voorzitter Gerrit Jan van Barneveld 

vertelt wat de scouts nog meer doen. Hij ziet ook direct aansluitingspunten bij het vorige 

agendapunt en doet het voorstel om het zo veel mogelijk te concretiseren. Salwega heeft zo’n 

180 leden (5-23 jaar én een wachtlijst), 40 vrijwilligers, 65 deelnemers aan de 23+club (die 

vooral voor ondersteuning zorgen) en nog een aantal personen die e.e.a. faciliteren. De 

aanwezigen zijn enthousiast om ook aansluiting te zoeken op het gebied van Kunst en Cultuur 

zoals gepresenteerd door Heleen Angenent. Een overzicht van de besproken punten gaat in de 

bijlage bij dit verslag. 

De voorzitter stelt voor om vervolgafspraken te maken en Peter zegt samen met Hanny toe 

een bijeenkomst te organiseren om samenwerking verder vorm te geven en te bestendigen. 

 

Mededelingen 

- de voorzitter wijdt een extra woord van welkom aan Leo en benadrukt nog eens hoe 

belangrijk de ondersteuning van Wim was voor het BOL. Hij bedankt hem voor zijn inzet; 

- hij kijkt met plezier terug op de opening van het Furkaplateau, een behoorlijke opkomst 

van Lunettenaren en BOL-lers. Hij memoreert de bijdrage van Wim daarbij, met name de 

(extra) brug; 

- de Stofavond van LaatLunettenNietStikken was ook een behoorlijk succes, ruime opkomst 

en weer een ander publiek dan we gewend waren. De ‘kabouter-act’ werd door enkelen als 

minder succesvol ervaren en was nauwelijks te verstaan; 
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- Inge meldt dat LunettenWilWel morgenmiddag overleg heeft met de leidinggevende 

(buurtondernemer) van het nieuwe buurtteam om samen met hen een informatieavond in 

april te organiseren; 

- Ruud meldt dat er een afspraak is gemaakt met het Wijkbureau Zuid, dat Signe Sordam elk 

kwartaal een keer zal aanschuiven bij BOL-plenair om ook via deze weg feeling te houden 

met wat er leeft. 

 

Aandachtsgebieden 

Verkeer, lucht en geluid 

Sander van Geloven mailt het BOL op 5 februari: Sinds twee dagen is de overlast van 

laagfrequent geluid in Lunetten weer maximaal. Het zit op 15 Hz en schakelt op de meest rare 

tijden aan en uit. Het is waarschijnlijk iets industrieels. Er zijn nog meer mensen in Lunetten 

die hier last van hebben. Hoe zou BOL mij kunnen helpen in het oplossen van dit probleem? 

De voorzitter meldt dat betrokkene uitgenodigd is om zijn probleem nader toe te lichten.  

Omdat hij niet aanwezig is, wordt besloten dit punt te laten rusten. Wel wordt nog gemeld dat 

dit eerder een issue is geweest en toen waarschijnlijk terug te brengen was tot iets bij Aristo, 

waarna de oorzaak is weggenomen. 

 

Veiligheid 

De voorzitter meldt uit het reguliere overleg met gemeente en politie dat er een publieksactie 

loopt om nog meer alert te zijn bij (pogingen tot) inbraak. Hij verwijst ook naar het matrix-

scherm aan de Lunettenbaan, “Geef inbrekers geen kans en bel 112 bij verdachte situaties”. 

 

Leefbaarheid en openbare ruimte 

- Sjoerd nodigt iedereen uit voor 25 februari, de buurtborrel (organisatie studenten Welzijn 

College i.s.m. Uget2gether). Vanaf 19.30 uur Musketon, bij voorkeur na aanmelding. Men 

wil op die avond ook nadrukkelijk inventariseren waar de behoeftes van de aanwezigen 

liggen in het kader van sociale cohesie; 

- Op 20 en 21 maart is er weer NLDoet. Zijn er ideeën voor klussen? In ieder geval kan 

iedereen zich aansluiten en opgeven bij Salwega (via www.NLdoet.nl of t.z.t. via de 

website www.salwega.nl). 

- Er komt waarschijnlijk een pilot in de wijk ‘Budgetmonitoring’. Het college neemt daar 

nog een besluit over. 

 

Groen 

Begin deze maand werden er weer wilgen geknot. 

 

WVTTK / Rondvraag 

- Inge: de Wijkraad heeft dringend nieuwe leden nodig. 

- Gerrit Jan bedankt het BOL voor de gelegenheid die hem werd geboden en de aanwezigen 

voor hun aandacht. Hij verwijst nog eens naar de website voor alle verdere informatie en 

wetenswaardigheden: www.salwega.nl. 

- Maarten M.: hoe staat het met de naamgeving van het bruggetje op het Furkaplateau. De 

voorzitter antwoordt dat dit bij de betreffende commissie van de gemeente ligt. 

 

 

 

http://www.salwega.nl/
http://www.salwega.nl/
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BIJLAGE 
 
Scouting Salwega 

 

Wie zijn we 

• Scoutinggroep (staan open voor iedereen) 

•  180 jeugdleden in de leeftijd van 5-23 jaar 

•  verdeeld over 8 leeftijdsgroepen 5-7 ; 7-11 ; 11-14 ; 14-18 ; 18-23 jaar 

• 23+ club, ook zo’n 65 leden, 1x per maand programma 

•  

40 man/vrouw leiding/kader. Vaak rond de 20 jaar, allemaal vrijwilligers, allemaal getraind 

•  10/15 bestuursleden en overige vrijwilligers 

Kortom bij elkaar zo’n 250 / 300 mensen verbonden aan Salwega, veelal uit de omliggende 

wijken en gemeenten 

 

Waar zitten we 

• Clubhuis aan de Oude Liesbosweg, nieuwbouw sinds 2012: PGA-huis 

• Sinds 2011 op Fort Lunetten III in de gerenoveerde Kazemat (eerder Lunet IV) 

•   

antraciet monopolyhuisje, verrassend ruim van binnen (eten met 180 man geen probleem 

• PGA-huis wordt ook verhuurd (trainingen/cursussen/repetitieruimte/kampen) 

• Beide locaties worden gedeeld met BSP Ludens (doordeweeks) 

 

Wat doen we 

• Wekelijkse opkomsten thema SCOUTING: 

 S amen • met elkaar en met de maatschappij 

 C ode • normen en waarden, ceremonieën en heldere afspraken 

 O utdoor • Buiten, buiten, buiten! 

 U itdaging • persoonlijke ontwikkeling via plezierige vrijetijdsbesteding 

 T eam • samen doen, groeiende zelfstandigheid 

 S pel  • spelenderwijs, soms competitie met ruimte voor creativiteit en fantasie 

Jongere onderdelen veel sport en spel, bij oudere steeds meer scoutingtechnieken 

(bouwwerken maken, koken, ehbo, routes lopen, kortom super veelzijdig)  

Hoe ouder de leden hoe meer zelfstandigheid / verantwoordelijkheid en uiteindelijk leiding. 

 

Met de wijk 

• veel van onze leden/leiding wonen in de wijk 

• Zo nu en dan activiteiten in de wijk (vuilinsbakkenrace wandelroutes) 

•  Jaarlijkse schoonmaakdag Lunetjes 

• Lumineus Lunetten 

• Ooit met de BOL-loop geassisteerd 

•  Voornemens weer deel te nemen aan de wijkdag 
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Contactpersoon: 

 

Gerrit Jan van Barneveld 

voorzitter vereniging Scouting Salwega 

06-34297843 / voorzitter@salwega.nl 

 

Contact 

www.salwega.nl 

info@salwega.nl 

PGA-huis 

Oude Liesbosweg 76 

3524 SB Utrecht 

 

Fort Lunet III 

Houtensepad 150-D 

3524 SB Utrecht 

 

 

Postadres 

Vereniging Scouting Salwega 

Marsmanhove 12 

3437 ZN Nieuwegein 


