
Notulen vergadering BOL van dinsdag 20 mei 2014 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Frans Willems, Marijke Ahlrichs-van der 

Veen, Louk Röell, Lou Gast, Inge Puyman, Gert-Jan Overdijkink, Ewold Gussenhoven, Ruud Kamp, Maarten 

Brinkman (notulist) 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gast van 

vanavond Louk Röell. 

 

Heeft Lunetten behoefte aan een modern buurtcafé?  

Louk Röell woont niet in Lunetten, maar kent de wijk wel. In grote steden gebeurt volgens hem steeds meer in 

de wijken. Met je laptop kun je overal werken. Goede koffie hoort erbij. Ook in Utrechtse wijken wordt dit 

opgepikt. Zelfs in Overvecht is een buurtcafé-nieuwe-stijl. Zo’n café is ook voor ouders met kinderen en heeft 

een speelhoek, is een beetje rommelig. Louk mist een dergelijk café in Lunetten. De Luie Lackei is een ander 

soort café. In Lunetten is volgens hem de bevolking divers genoeg om zo iets te beginnen. Het gaat om 

daghoreca, niet zozeer om alcohol. De Veldkeuken in Amelisweerd is een voorbeeld. Om zo’n café te 

verwezenlijken heb je een locatie nodig die een bepaalde uitstraling heeft, iets wat opvalt. De vraag is: hoe 

denkt het BOL over dit idee? Een haalbaarheidsonderzoek, meent Louk,  zou in ieder geval nodig zijn. 

De aanwezigen menen dat het lastig zal zijn iets dergelijks in Lunetten te realiseren. De wijk is overdag voor een 

belangrijk deel leeg.  Als mogelijke locaties worden genoemd: Muskieto, Musketon, de kantine van RUC. Vrij 

algemeen vindt men het een goed idee, maar de twijfel of het in Lunetten een succes zal worden is groot. De 

vergadering adviseert Louk contact op te nemen met Frits Velthuijs van de UVO over de Muskieto, de foyer van 

de Musketon of de kantine van RUC en met Tamira de Pijper over Koppelsteede. 

 

Aandachtsgebied Verkeer, lucht, geluid 

. Tijdens de Dag van het Park presenteert de werkgroep Mobiel Lunetten twee initiatieven: bakfiets en 

mywheels. 

. Op 4 juni is er een rondetafelconferentie over de A 12 zone 

 

Veiligheid 

. Het wijkbureau houdt een enquête over een veiliger fietsroute. Er volgt enige discussie over deze route en de 

enquête. 

. De afgelopen tijd zijn er enkele incidenten geweest. Volgens het wijkbureau, meldt Gert-Jan, valt het wel mee 

in Lunetten. Er zijn wel incidenten, maar er is geen structureel probleem. Het is wel belangrijk de politie te 

bellen bij verdachte situaties. Gert-Jan en Christien hebben voor september weer een afspraak op het 

wijkbureau. De cijfers over veiligheid en criminaliteit in de wijk komen als PM op de agenda. 

 

Leefbaarheid, welzijn en openbare ruimte 

Op 21 mei om 20.00 uur in de Musketon is er weer een bijeenkomst voor mensen die geïnteresseerd zijn in het 

opzetten van een coöperatie rond wonen, zorg en welzijn. 

 

Groen 

. Langs de Simplonbaan, de Furkabaan en de Stelviobaan wordt een groot aantal bomen vervangen. Op 28 mei 

is hierover een inloopavond in de Musketon van 20.00 tot 21.30 uur. De Natuurgroep is over deze bomenkap 

wel geïnformeerd, maar ze is niet om advies gevraagd. Het is niet de bedoeling van de Natuurgroep om een en 

ander tegen te gaan. Het gaat om vervanging van zieke en zwakke bomen. 

. In het Beatrixpark, tussen de Waterlinieweg en de Scouting was op zondag 18 mei een spontaan feestje. De 

politie heeft open vuur verboden, maar heeft niet ingegrepen ten aanzien van het geluid. Het feestterrein was 



over het algemeen goed opgeruimd, maar de scouting en de buitenschoolse opvang van Ludens  hadden de 

dag na het feest wel last van het feit dat het park ook als toilet was gebruikt. 

 

Rondvraag  

. Christien: op 16 mei is de nieuwe wijkwethouder, Lot van Hooijdonk, ontvangen door een delegatie van het 

BOL. ’s Ochtends was Martine Sluijter, de nieuwe wijkregisseur, op bezoek.  Lot van Hooijdonk komt de Dag van 

het Park openen en in september wil ze de vergadering van het BOL bezoeken. 

. Inge vraagt wie er op 22 mei naar het afscheid van Frits Lintmeijer gaat. Christien zal John Buitink vragen te 

gaan. 

. Frans Willems: op het binnenterrein van De Koppel staat een container die voor plastic is bedoeld, maar die – 

niet door bewoners van De Koppel -  voor allerlei afval wordt gebruikt. Het is erg moeilijk iemand te bereiken 

die er wat aan zou kunnen doen. Frans zal de vraag naar Christien sturen. Zij zal de vraag naar de juiste persoon 

doorsturen. 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 

Actielijst 

. Christien zal John Buitink vragen naar de afscheidsreceptie van Frits Lintmeijer op 22 mei te gaan. 

.  Christien zal de vraag van Frans Willems over de plasticcontainer op het binnenterrein van De Koppel naar de 

juiste persoon doorsturen. 

. John en Doke Verstegen (Mitros) zullen overleggen over de adoptie van boomspiegels. (voortgekomen uit 

vergadering 25 maart). 

 


