
Notulen vergadering BOL van dinsdag 21 februari 2017 
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Ruud Kamp, Jaco Brobbel Dorsman, 
Natalie Specken, Lou Gast, Hessel Sikkema, Theo van Dijk, Martin van Lijf, Maarten Meuldijk, Inge Puyman, 
Janine Mariën, Ewold Gussenhoven, , Lia Oosterwaal, Maarten Brinkman (notulist) 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van 
vanavond Jaco Brobbel Dorsman en Natalie Specken. 
 
Kennismaking met Natalie Specken en Jaco Brobbel Dorsman 
Vanavond maken we kennis met de opvolgers van Fred Nuwenhuis en Cees Hoogendoorn. Natalie Specken is 
sinds 1 januari 2017 de nieuwe gebiedsmanager van Stadsbedrijven in Zuid en Zuid-West en Jaco Brobbel 
Dorsman is sinds 1 oktober 2016 de nieuwe wijkopzichter. Hij gaat over ‘groen’, ‘grijs’ (bestrating, onderhoud) 
en ‘schoon’ (prullenbakken, veegmachines) in de wijk. Grootschalig onderhoud valt onder Stedelijk Beheer, de 
watergangen vallen onder een ander loket van Stedelijk Beheer, evenals de bruggen. De opknapbeurt van het 
kunstwerk ‘stenen golven’ bij De Spits valt onder Stedelijk Beheer.  
Bij grotere ‘groene’ projecten wordt altijd contact gelegd met de Natuurgroep en met omwonenden. Lia: bij 
grote, ingrijpende maatregelen is een bewonersavond nodig (zoals bij de vernieuwing van de rij populieren 
langs de Koppeldijk. Christien vraagt of het Groenbeheerplan aan een update toe is. Natalie zal er naar kijken 
op de website. 
Lou vraagt naar het bericht dat hij heeft gestuurd over water in de tunnel onder het station. Het is Jaco niet 
bekend. Inmiddels is dit probleem bekent en word het op korte termijn opgelost. Hier is met Lou contact over 
geweest Natalie zal het uitzoeken. 
Lou vraagt naar de plannen voor een busbaan op de Waterlinieweg. Jaco heeft de precieze plannen nog niet 
gezien. Wel komt er op korte termijn een aanpassing aan de  middenberm van de Waterlinieweg. Op korte 
termijn komen er nieuwe midden geleiders. In de langere toekomst is het de bedoeling dat de waterlinieweg 
zal zakken en zal de waterlinieweg een groene uitstraling krijgen. Dit staat op dit moment nog niet in de 
planning van Stedelijkbeheer 
Hessel vraagt of Natalie en Jaco ook gaan over sociale veiligheid. .Ja, ze zijn betrokken bij het 
handhavingsoverleggen. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot snoeiwerk, het aanbrengen van fietsenklemmen tegen 
fietsendiefstal en kleine aanpassingen in de inrichting van de openbare ruimte. En het winkelcentrum, La 
Lunetta? Ruud licht de situatie toe: het restaurant is voor een jaar gesloten. Daarna komt de huurder misschien 
terug. Het is een zaak voor budgetmonitoring, evenals de uitbouw van de snackbar. 
Hessel wijst vervolgens op alcoholgebruik in het winkelcentrum. Jaco zal het inbrengen in het 
handhavingsoverleg. Dit is als zodanig besproken, Veiligheid, Toezicht en handhaving en politie zijn hier bekent 
mee en hebben hier aandacht voor  
Ties meldt dat de op- en afritten van de trottoirs nog niet zijn verlaagd. 
Welk cijfer geeft Jaco Lunetten? Jaco: we werken met letters, A+ t/m D; Lunetten heeft B-kwaliteit.  
Ruud vertelt vervolgens het een en ander over doel, werkwijze en activiteiten van het BOL. 
 
Jubileum Lunetten 
Er zijn intussen heel wat ideeën binnengekomen, initiatieven genoeg, maar wie gaan ze coördineren? Zeker 
voor initiatieven die op de wijkdag zullen plaatsvinden is coördinatie van belang (tijdstip, locatie) 
Ruud licht toe: in BOL-kern is besloten dat we er in BOL-plenair op zouden terugkomen. Het gaat nu niet om de 
ideeën, die zijn er voldoende, maar om de coördinatie. Ruud heeft een extra oproep op Lunetten, maar er zijn 
geen reacties op gekomen. Christien zal een lijst van alle ideeën maken. 
 
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid 
. Een deel van de Waterlinieweg wordt binnenkort afgesloten 
. Laat Lunetten Niet Stikken heeft een beroep bij de Raad van State lopen in verband met het niet gebruiken 
van de meest recente cijfers door de minister. 
 
Aandachtsgebied Veiligheid 
. Maarten M. meldt dat er in de Chathams tegels met de tekst ‘Deze buurt is alert’ zijn aangebracht en dat er 
een onderlinge app is gestart. 
 



Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte 
. Het BOL heeft een uitnodiging gekregen voor een bijeenkomst van Focusgroep Zuid, donderdag 2 maart om 
19.30 uur op het wijkbureau. Op basis van de cijfers wordt de stand van zaken in Lunetten in beeld gebracht. 
Christien en Ruud gaan hiernaar toe. 
 
Aandachtsgebied Groen 
Lia zal in BOL-plenair van 18 april naast het jaarverslag van de Natuurgroep ook iets nieuws presenteren. 

 
Rondvraag 
. Ruud: er komt een onderzoek ‘Samenleven met mensen met een psychiatrische achtergrond in het 
winkelcentrum’. Het wijkbureau heeft klachten over oeverlast gekregen. Een groep studenten gaat nu 
onderzoek doen, o.a. door middel van interviews. Voor de zomer worden hun bevindingen gepresenteerd. 
Martin: de groep visie van buurtbudgetten wordt betrokken bij het opstellen van omgevingsvisies (de 
omgevingsvisie is de opvolger van het bestemmingsplan)Gestreefd wordt naar een grotere betrokkenheid van 
burgers. Lunetten is de tweede wijk die daarvoor in aanmerking komt. 
Theo: Albert Heijn heeft de blauwe zone opgeknapt. Kan Hoogvliet dat ook niet doen? 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur. 
 
Actielijst 
. Christien zal een lijst van alle ideeën voor het jubileum maken. 
. Christien en Ruud gaan naar de bijeenkomst van Focusgroep Zuid op 2 maart. 
 


