Notulen vergadering BOL van dinsdag 18 september 2012
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Leo Verbon, Wim van den Brink,
Ruud Kamp, Lia Oosterwaal, Inge Puyman, Maurice van Peursem, Marieke Ploeg (Portes), Mark Verhoef
(Portes), John Buitink, Gert-Jan Overdijkink, Jennifer Ehlich, Jan Ruys, Henk Frings
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van
vanavond Marieke Ploeg, directeur Jeugdparticipatie bij Portes en Mark Verhoef, teammanager Jeugdparticipatie
o.a. in wijk Zuid, bij Portes.
Het nieuwe welzijn
Marieke Ploeg vertelt, aan de hand van een presentatie, over het nieuwe welzijn, over het landelijk beleid en de
gevolgen hiervan voor welzijn in Lunetten. Vanuit het Rijk is het welzijnswerk nieuwe stijl georganiseerd. Het
gaat ervan uit dat mensen zelf actief zijn. Geen verzorging, maar participatie. Hoe gaat het nieuwe welzijn er in
Utrecht uit zien? Utrecht heeft besloten tot ‘een soort aanbesteding’, meer marktwerking, op de terreinen
burgerinitiatief, sociaal ondernemerschap en sociaal makelaar.
Voor informatievoorziening en cliëntenondersteuning wil de gemeente één hulpverlener. Portes dient hiervoor,
in alliantie met Cumulus en Doenja, een offerte in.
Voor sociaal makelaarschap is Utrecht in zes gebieden verdeeld. Lunetten is opgenomen in een gebied met
Oost.Portes bereidt een offerte voor, in een nieuwe, kleinere organisatie, met een aantal partners. Kinderwerk,
ouderenwerk, speeltuinen zitten hierin, evenals zorg voor kwetsbare groepen.
Voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie wil de gemeente één organisatie. Portes heeft hier een
samenwerkingsverband met de grote schoolbesturen. Samen vormen ze een nieuwe organisatie die dit werk wil
gaan uitvoeren en hierop zal offreren.
Gebouwen en technisch beheer: Muskieto wordt afgestoten, omdat er in Zuid teveel vierkante meters aan ruimte
zijn. Utrechts Vastgoed Organisatie gaat de gebouwen weer beheren. Dit technisch beheer staat los van het
sociaal beheer. De offertes moeten voor 1 oktober worden ingediend. De uitslag wordt op 16 december
bekendgemaakt.. De nieuwe organisaties beginnen op 1 augustus 2013.. De gunning is voor vier jaar.
Christien zal de gemeente laten weten dat het BOL graag wil participeren in de beoordeling van de offertes.
Mededelingen
. Het nieuwe inzamelen begint op 19 september om 13.45 uur bij de Seychellen.
. De wijkavond over de wijkambities is op 25 september in het wijkbureau. Christien gaat in ieder geval, Hein
misschien.
Stand van zaken aandachtsgebieden
Verkeer, lucht, geluid
. Wat is de status van de levende wal? John licht toe: die levende wal is niet meer dan iets op papier en in het
hoofd van enkele mensen. Er is iets over in de pers verschenen. Het gaat over een oplossing van een probleem.
Het is niet meer dan een schets, een mogelijkheid.. Er komt een bewonersavond waarop deze kwestie besproken
zal worden.
. Wim doet verslag van de bijeenkomst van de klankbordgroep spoorverdubbeling op 10 september. Het
eilandperron wordt in oktober 2013 in gebruik gesteld. De nieuwe onderdoorgang is dan ook gereed. Er is
subsidie verleend voor het tunneltje onder de spoorlijn naar Arnhem. Eind 2012 begint de aanleg van het
fietspad langs de Brennerbaan oostzijde. De prunus blijft definitief gespaard.. Er komt geen herstel van de
watergang bij Lunet 3.
. Lou heeft gereageerd op iemand van Vlek 19 die kritiek heeft op de fietsbrug bij het station en herstel van de
fietsverbinding over Engelsmanplaat
Groen
. Kleurenblindfestival
Jennifer: Lunetten staat al zo onder druk van verkeerslawaai en vervuiling door de snelwegen, waarom zo’n
festival in het park? Jennifer en John zullen overleggen over deze kwestie en de Werkgroep Natuur zal de zaak
ook evalueren.
. Lunetjes is op 6 oktober. Het begin is om 9.30 uur bij de Musketon.
Peter van Sterkenburg heeft gevraagd of het plan voor het herstel van de fietsroute door het Beatrixpark –
waarbij de inrichting van het park zoveel mogelijk intact wordt gelaten - zo naar de wethouder kan of dit er nog
over gesproken moet worden. Afgesproken wordt dat Ruud Peter van Sterkenburg zal laten weten dat wat het
BOL betreft er geen consultatieronde nodig is voor de fietspadoplossing met behoud van de prunus.

Rondvraag
. Maurice vraagt of het fietspad door het Beatrixpark ook voor snorfietsen is bedoeld. Antwoord: dat is nog niet
bekend. In ieder geval is het pad niet voor brommers.
. Henk vraagt hoe het kan dat de mensen van Engelsmanplaat, die kritiek hebben op het fietsbruggetje, het BOL
niet kenden. Antwoord: die mensen wonen er nog maar kort.
. Henk meldt dat hij naar een andere wijk gaat verhuizen.
. Jan vindt dat we bij verdere afbraak van het welzijn de Musketon maar moeten bezetten.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.
Actielijst
. Christien zal de gemeente laten weten dat het BOL graag wil participeren in de beoordeling van de offerte voor
het welzijnswerk
. Jennifer en John zullen overleggen over de vraag of festivals gewenst zijn in het Beatrixpark.
. Ruud zal Peter van Sterkenburg laten weten dat wat het BOL betreft er geen consultatieronde nodig is voor de
fietspadoplossing met behoud van de prunus.

