
Notulen vergadering BOL van dinsdag 18 juni 2013 

 
Aanwezig: Ruud Kamp (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Gert-Jan Overdijkink, Maurice van Peursem, 

Lou Gast, Wim van den Brink, John Buitink, Michiel Hobbelt, Laura van den Berg, Maarten Brinkman (notulist) 

Afmelding: Hein van Kruisdijk, Inge Puyman 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom 

 

Mededelingen 

Aart Jan Voogt neemt op 4 juli afscheid. De receptie is van 16.30 tot 17.30 in het wijkbureau. Christien zal het 

bericht  rondsturen. 

 

Michiel Hobbelt en Laura van den Berg over Duurzaam Geluk 

Laura is bewoonster van Lunetten en is geïnteresseerd in  het opzetten van duurzame projecten in de wijk. Zij 

vroeg zich af of het BOL weet of er behoefte is aan een project als Duurzaam Geluk en of het BOL tips heeft 

voor het organiseren van een dag. 

Michiel Hobbelt is sociaal psycholoog en heeft in Diemen, met medewerking van de gemeente, een dag over 

Duurzaam Geluk georganiseerd. Hij is op zoek naar een partij die zo’n dag mogelijk wil maken, naast een eigen 

bijdrage van de deelnemers. 

Laura denkt dat dit onderwerp in Lunetten zal aanslaan. Het zou goed zijn de krachten van gelijkgestemden te 

bundelen. Ruud meent dat er zeker belangstelling voor zo’n dag bestaat. Michiel vraagt wie zich vanuit het BOL 

hieraan wil verbinden. Hoe ziet zo’n dag eruit? Laura: Inleiding door Michiel, in groepjes discussiëren. Michiel: 

de dag is succesvol als er activiteiten uit volgen, waarbij mensen elkaar helpen, zoals een ‘repair café’. John 

zegt toe een keer mee te denken. 

Maurice adviseert een goed stukje voor lunetten.nl te schrijven en op ‘ingezonden’ te plaatsen. Je kunt dan 

eerst kijken of het leeft voordat je een dag organiseert. Christien: en eerst praten met de sociaal makelaar over 

wat er hier op dit gebied gebeurt. John: je zou gebruik kunnen maken van het netwerk van de Dag van het 

Park.  

Ruud: het BOL kan in ieder geval behulpzaam zijn met het aanvragen van leefbaarheidsbudget. 

   

Aandachtsgebieden 

Verkeer, lucht, geluid 

John geeft een overzicht van de stand van zaken op het gebied van de verbreding van de snelwegen. De 

minister kiest voor het verbreden van de bak en niet voor verbreding binnen de bak. Na advies van de 

commissie Schoof maakt de minister een kosten-baten analyse van de Planstudie Ring Utrecht. 

 Deze analyse zal voorjaar 2014 afgerond zijn. Eind 2013 wordt gestart met een ontwerp. Dat is na verwachting 

eind 2014 gereed.  De afronding van de volledige procedure en een besluit van een minister om het project wel 

of niet uit te voeren wordt eind 2016, begin 2017 verwacht.  

Laat Lunetten Niet Stikken (LLNS) neemt met Rijkswaterstaat deel aan meedenksessies. Iedereen die wil kan 

hieraan deelnemen. Uitnodigingen hiervoor verschijnen in huis-aan-huisbladen en de nieuwsbrief van 

Rijkswaterstaat (opgeven voor deze nieuwsbrief via ring.utrecht@rws.nl) 

Tijdens het bezoek van de minister aan Lunetten in november 2011 heeft LLNS gepleit voor behoud van park 

De Koppel en tegen een derde laag rijstroken (een viaduct over de al verhoogde A12). LLNS heeft bereikt dat 

deze wensen tot nu toe gehonoreerd zijn. Het ontwerp is aangepast. 

 

A living wall is een burgerinitiatief, dat bewoners ondersteunt die op een positieve wijze een bijdrage willen 

leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van de geluidsoverlast in hun directe 



woonomgeving. Het initiatief is ook buiten Lunetten (onder meer bij ministerie en RWS) bekend en wordt als 

vorm van bewonersparticipatie  enthousiast  ontvangen en ondersteund .   

Na de bewonersavond in januari is nagedacht over een andere naam.  "The living wall’’ wordt door een aantal 

bewoners teveel geassocieerd met alleen studentenhuisvesting als oplossing. Echter, de naam dekt heel goed 

de inhoudelijke bedoelingen en is bij relevante organisaties (RWS, Kvk, NMU, etc) een begrip, dat staat voor 

bewonersparticipatie nieuwe stijl.  

Wel  is de naamgeving op een cruciaal punt aangepast. Het lidwoord The is vervangen door A. Hiermee wordt 

aangegeven dat gezocht wordt naar meerdere oplossingen. Oplossingen, die worden getoetst aan de tijdens de 

bewonersavond geformuleerde randvoorwaarden. Het BOL wordt gevraagd het initiatief een plek te geven op 

de website. In navolging van de uitkomsten van de bewonersavond wil het BOL het initiatief blijven steunen in 

de communicatie. 

 

 

Actiepunten 

. Christien zal het bericht  over de afscheidsreceptie op 4 juli van Aart Jan Voogt rondsturen. 

. John zal een keer met Michiel en Laura praten over het organiseren van een dag over duurzaam geluk. 

 

 


