Notulen vergadering BOL van dinsdag 21 mei 2013
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, , Ruud Kamp, Maurice van
Peursem, Inge Puyman, Wim van den Brink, Leo Verbon, Sandra Rigter, Jeanet Bouw, Douwe
Wielenga, Ad de Regt
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom, in het bijzonder de
gasten van vanavond.
Lumineus Lunetten
Sandra Rigter en Jeanet Bouw lichten het programma van het Fortenfeest op 22 juni toe. Het feest
speelt zich af op verscheidene locaties: Lunet 3, het Prins Gustaaf Adolfhuis, in het park bij Lunet 3. Er
is kinderdisco in het fort, een theatervoorstelling op de fortgracht, allerlei kleinere activiteiten in het
park, een maaltijd in het fort. ’s Avonds is er een gevarieerd muziekprogramma.
Buurtmobiliteit
Douwe Wielenga van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht licht een nieuw project van de NMU
toe: Buurtmobiliteit. De kern van het idee is: samen je vervoer organiseren, met mensen uit de buurt,
slimmer, makkelijker, goedkoper. Het gaat erom voldoende deelnemers te krijgen. Er zijn
experimenten in Utrecht en Amersfoort. Het vertrekpunt is de vraag vanuit de buurt. Is er voorkeur
voor ‘My Wheels’ of ‘Greenwheels’ of iets dergelijks.
Christien: het zou de moeite lonen bij Greenwheels te informeren hoe het hier loopt. Ad de Regt
wijst op de site wijkconnect.com/hoograven, waarop vraag en aanbod geregeld zouden kunnen
worden.
Douwe is nog in de fase van de verkenning, bezig buurten te selecteren. Daarna komt er een
uitgewerkt plan voor een specifieke buurt. Het gaat erom uit te zoeken wat werkt in een bepaalde
buurt.
Maurice: een stukje op lunetten.nl kan ook helpen. Christien suggereert direct mailing naar
bezoekers van avonden over zonnenpanelen. Douwe zal dit met Ad opnemen, zodat Ad het via zijn
mailing list kan opsturen. Douwe zal opzoeken hoeveel Greenwheels auto’s er in Lunetten staan.
Mededelingen
. Op 23 mei bezoekt de gemeenteraad wijk Zuid. Locatie: Aristo. Aanvang: 19.30 uur. Hein, Ties,
Ruud, Inge en Maarten zullen aanwezig zijn. Hein zal een presentatie geven over de dreigende
sluiting van de Musketon.
. Zondag 26 mei is de Dag van het Park, van 13.00-17.00. Hein, Christien, Inge (en misschien Ruud)
zullen elkaar afwisselen in het bemensen van de BOL kraam
. Op 25 juni is er weer een bijeenkomst van de Klankbordgroep van ProRail. Wim gaat ernaar toe.
Ruud heeft intussen gevonden dat er in Lunetten 13 Greenwheels locaties zijn.
Aandachtsgebied Leefbaarheid
. Hein, Gert-Jan en John zijn naar de wijkdialoog op 16 mei geweest. Er waren ongeveer 40 bewoners
van Hoograven aanwezig. Er is niet zoveel uit deze avond gekomen.

. Inge is uit de wijkraad gestapt.
. Christien zal Bart Andriessen uitnodigen voor de volgende vergadering om te praten over de
toekomst van de Dienst Wijken.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.
Actielijst
. Douwe Wielenga zal contact opnemen met Ad de Regt over het gebruik van direct mailing naar de
bezoekers van de avonden over zonnepanelen voor informatie over Buurtmobiliteit.
. Hein, Ties, Ruud, Inge en Maarten zullen aanwezig zijn op de bijeenkomst met de gemeenteraad op
23 mei. Hein zal een presentatie geven over de dreigende sluiting van de Musketon.
. Hein, Christien, Inge (en misschien Ruud) zullen elkaar afwisselen in het bemensen van de BOL
kraam op de Dag van het Park, 26 mei.
. Wim gaat op 26 juni naar de bijeenkomst van de klankbordgroep van ProRail.
. Christien zal Bart Andriessen uitnodigen voor de volgende vergadering om te praten over de
toekomst van de Dienst Wijken.

