
Notulen vergadering BOL van dinsdag 17 juni 2014  

 
Aanwezig: Gert-Jan Overdijkink (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Ruud Kamp, Olga Erken 

(SBWU),Marijke Ahlrichs-Van der Veen, Frans Willems, Ewold Gussenhoven, Inge Puyman, Maarten Brinkman 

(notulist) 

 

Afmelding: Hein van Kruijsdijk 

 

Opening 

De plaatsvervangend voorzitter (Hein is met vakantie) opent de vergadering om 20.03 uur. Hij heet iedereen 

welkom, in het bijzonder de gast van vanavond, Olga Erken. 

 

Beschermd wonen in Lunetten 

Olga Erken, locatiehoofd Lunetten van de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU), vertelt over 

haar werk en de woonvoorzieningen in Lunetten. De organisatie richt zich op langdurige zorg voor mensen  met 

een psychiatrische beperking of een verslaving; mensen die bij Altrecht (psychiatrie) of Victas (verslavingszorg) 

in behandeling zijn geweest. De SBWU werkt in Utrecht, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Vianen. Er 

zijn drie teams actief in Zuidoost:  

.Team Elzas, beschermd wonen voor 32 cliënten in Lunetten. Het streven is de mensen zoveel mogelijk 

zelfstandig te laten wonen. 

. Het Ambulante Team bedient 100 cliënten in Lunetten en Hoograven; mensen die zelfstandig wonen en die de 

SBWU begeleidt. Het is de bedoeling om de cliënten meer met de Musketon te verbinden en te betrekken bij 

het sociaal beheer van de Musketon. Een van de medewerkers van de SBWU is daartoe actief in de Musketon. 

Het is de vraag of de gemeente, die de verantwoordelijkheid voor deze zorg volgend jaar overneemt, de 

uitvoering van deze zorg aan de SBWU laat.  

. Het derde team, Team Krommerijn, is ook een ambulant team en werkt in Hoograven en Sterrewijk. 

De nieuwe naam van de SBWU vanaf 1 juli is Lister, een naam die verwijst naar een Italiaans experiment.  

In samenwerking met Altrecht is SBWU een experiment begonnen in het voormalige Blauwe Huis. Op 26 juni is 

er een open dag. Dit experiment staat los van de reguliere zorg van de SBWU.  

Er zijn zorgen over de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2015, wanneer het beschermd wonen overgaat naar de 

Wmo. De vergadering laat weten dat, als het nodig is, het BOL kan ondersteunen. Olga houdt contact met 

Christien. 

 

Mededelingen 

. Op 27 juni neemt Ans Loeffen, sociaal makelaar ouderenwerk, afscheid. Christien, Ties en Inge gaan daar 

naartoe. 

. Zondag 22 juni is de Dag van Amelisweerd. Christien zal een bericht hierover doorsturen. 

 

Aandachtsgebied Verkeer, Lucht, Geluid 

Het CPB adviseert niet tot verbreding van de A 27 over te gaan. De minister wil er toch mee doorgaan. 

Gert-Jan meldt dat Rijkswaterstaat wil meewerken aan een praatgroep met a Living Wall. Bewonersparticipatie 

vindt men erg belangrijk. 

Gert-Jan was op een avond over de A 12, een initiatief van de Kamer van Koophandel. De gemeente Utrecht 

was niet vertegenwoordigd, de provincie, Houten en Nieuwegein wel. Gert-Jan was de enige 

vertegenwoordiger van Lunetten. Ewold is er niet gerust op; de plannen voor het gebied langs de A 12 

Zullen weinig of niets goeds betekenen voor Lunetten. Gert-Jan: positief voor Lunetten is de fietsverbinding, 

parallel aan de snelweg, naar Laag Raven. 

 

Aandachtsgebied Veiligheid 



Gert-Jan had uitgebreid contact met de wijkagent en Marjolein Mak, contactpersoon veiligheid van het 

wijkbureau over de ontwikkelingen van de afgelopen tijd in Lunetten: schietpartij, autobranden. De reactie is 

echter dat wat er in Lunetten gebeurt gering is; het gaat om incidenten. Olga Erken: maar hoe denken de 

bewoners over de veiligheid in hun wijk? Gert-Jan: de cijfers zijn al jaren min of meer gelijk, het gevoel van 

(on)veiligheid strookt niet met de cijfers. Ewold: die cijfers geven een vertekend beeld. Niet iedereen wil 

aangifte doen. Olga: er is een kleine groep hangjongeren die bedreigend is. 

Gert-Jan merkt op dat er bijna geen reacties op de enquête over de veiliger fietsroute zijn binnengekomen. 

Frans: er wordt aan de Hondsrug fout geparkeerd, maar er wordt niet gehandhaafd. Christien adviseert dit te 

melden bij het wijkbureau. 

 

Aandachtsgebied Leefbaarheid, Welzijn en Openbare Ruimte  

. Op 26 juni is er een consultatiebijeenkomst over de voorgenomen uitbreiding van woonvoorziening ‘De 

Boerderij’. Inge gaat daar naartoe, Christien misschien. Gert-Jan meldt dat de bewoners van het Zwarte Woud 

totaal geen last hebben van de bewoners van De Boerderij. 

. Christien heeft Anneke Hoogstraten van ZOMO gesproken. De voorziening op Lunet IV gaat door. Christien zal 

Gert Verhoef en Anton van Emst voorstellen een informatiebijeenkomst te beleggen voor omwonenden. 

. Gert-Jan en Maarten doen verslag van de bijeenkomst over ‘bijzondere gebieden in wijk Zuid’ op 11 juni. Deze 

bijeenkomst was een vervolg op de bijeenkomsten over de ‘Quick Scan Openbare Ruimte’ (zie notulen 

vergadering BOL van 22 april 2014) De bijeenkomst van 11 juni ging over de gebieden die nu in het beheer en 

inrichting van de openbare ruimte als bijzondere locaties (‘parels’) worden beschouwd. Dat kan bijvoorbeeld 

betekenen dat er intensiever groenonderhoud plaats vindt, of dat er bijzonder straatmeubilair toegepast mag 

worden, om deze locaties een hogere kwaliteit te geven. De locaties zijn vastgesteld in het Handboek Openbare 

Ruimte (HIOR) van 2002. De vraag was of wij, als vertegenwoordigers van het BOL, vonden dat er nu andere 

locaties aangewezen moeten worden. In Lunetten behoren volgens de kaart van 2002 de forten en hun directe 

omgeving tot die pareltjes, evenals de as Musketon-Furkaplateau. Gert-Jan en Maarten hebben voorgesteld – 

en dat voorstel werd overgenomen – aan de twee locaties uit 2002 de volgende gebieden toe te voegen: 

Beatrixpark, Inundatiekanaal en Oude Liesbosweg, Oud-Wulvenbroekwetering en Park De Koppel.  

De vergadering stemt in met deze keuze. 

. Inge doet verslag van de ontwikkelingen bij de initiatiefgroep Zorgen, Wonen Welzijn. Doelgroep zijn in eerste 

instantie de ouderen. Op Facebook komt een oproep voor een communicatiespecialist. 

. Musketon: Ruud doet verslag. De gemeente denkt na over nieuwe tarieven voor de Musketon. Een aantal 

varianten is besproken. Er komt nog een consultatieronde voor de vakantie, daarna is er een RIA en in 

november neemt de gemeenteraad een besluit. Het is niet waarschijnlijk dat de nieuwe tarieven al per 1 

januari 2015 ingaan. 

 

Aandachtsgebied Groen  

. Er zijn vernielingen aangericht in de natuurtuin. 

. Er was een inloopavond over de bomenkap langs de rondwegen. Ewold: er was die avond een dispuut over 

het boomgaardje. Alles zou wegmoeten omdat enkele ambtenaren vinden dat er een ander soort bomen moet 

komen. Christien zal de Natuurgroep vragen hoe het zit met de kersenboomgaard. 

 

Rondvraag 

. Ties: er komt een rolstoelloop op de wijkdag, goedgekeurd door rolstoelgebruikers. 

. Ewold: de Dag van het Park was een groot succes qua bezoekersaantal 

. Ewold staat vervolgens stil bij het overlijden van Esther Jacobs. 

. Ruud: het repair café gaat op 11 oktober van start. Wijkwethouder Lot van Hooijdonk komt openen. Op de 

wijkbus zal er ter promotie een busje staan. 

. Marijke meldt dat er drie laptop zijn aangeschaft voor VNL. Het blijkt lastig te zijn die te verzekeren. Ze zal bij 

Domstad Polis informeren naar de voorwaarden. 

. Christien: Signe Sordam is definitief wijkadviseur Zuid geworden. 



 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.14 uur. 

 

Actiepunten 

. Christien, Ties en Inge gaan naar het afscheid van Ans Loeffen op 27 juni. 

. Christien zal een bericht over de Dag van Amelisweerd op 22 juni doorsturen. 

. Inge gaat naar de consulatiebijeenkomst over de uitbreiding van De Boerderij op 26 juni. 

. Christien zal Gert Verhoef en Anton van Emst voorstellen een informatiebijeenkomst over Lunet IV te 

beleggen. 

. Christien zal de Natuurgroep vragen hoe het zit met de kersenboomgaard. 

. Marijke zal bij Domstad Polis informeren naar de voorwaarden van verzekering van de laptops voor VNL. 

 


