
Notulen vergadering BOL van dinsdag 22 januari 2013 (concept) 

 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Ties Bressers, Leo Verbon, Wim van den Brink, 

Ruud Kamp, Maurice van Peursem, Lou Gast (notulen), John Buitink, Gert-Jan Overdijkink, 

Maarten Brinkman, Ewold Gussenhoven, Loek v.d. Vecht, Christien Bolt 

 

 

Evaluatie bewonersavond 21 januari (alternatieven ter beperking overlast uitbreiding A27) 

Een globale schatting van de aanwezigen: 140 personen voor en ruim 100 na de pauze. Het 

publiek gaf duidelijk blijk van interesse en er was duidelijk een constructieve, positieve 

interactie met de sprekers. Algemene conclusie is dat er sprake is van een geslaagde avond.  

Aan het eind van de avond bleek een overgrote meerderheid voor iets doen.  

De interactie leverde de nodige aan- en opmerkingen op, die werden vastgelegd op een zestal 

flip-overs. Deze worden uitgewerkt en samengevoegd tot een samenhangend verhaal. 

Aan het eind van de avond meldden zich 3 aanwezigen voor actieve deelname aan een 

vervolgtraject. 

 

De deelnemer(s) van RWS waren ook heel positief verrast met de inbreng van Lunetten(aren). 

Het streven is om e.e.a. te laten uitmonden in een digitaal platform. RWS wil, binnen het 

Project ‘Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl’, een pioniersrol gaan vervullen om vanuit de 

bevolkingsvisie invulling te gaan geven aan projecten. Meer participatie vanaf het begin. Er 

zijn vijf proefprojecten, de A27 bij Lunetten is er daar één van. 

 

Postlijst en mededelingen 

GO APE (Art Park of Energy, www.goape.nu) vraagt steun van het BOL voor een 

deelfinanciering uit het leefbaarheidsbudget van het project De energiebron van Lunetten. De 

aanwezigen gaan hiermee akkoord. 

 

 

Stand van zaken aandachtsgebieden: 

Verkeer, Lucht en geluid 

 John doet verslag van de laatste stand van zaken omtrent het overleg met RWS over de 

verbreding van de A27. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die gaat adviseren 

over het correcte verloop van het participatietraject aangaande de bewoners en of alle 

varianten voldoende zijn meegewogen in de besluitvorming. Deze Commissie Schoof 

moet 1 maart a.s. rapporteren. Recentelijk heeft deze commissie een bezoek gebracht aan 

de regio en gesproken met vertegenwoordigers van verschillende bewonersgroepen. Op 

de website van de Kracht van Utrecht staat hierover een verslag. Er is m.n. discussie 

m.b.t. het gewicht dat aan andere maatregelen wordt toegekend buiten de verbreding als 

zodanig. Vooral verbetering van openbaar vervoer is daarbij een heikel punt. 

 Ewold informeert nog naar de wenselijkheid en mogelijkheden van een nul-meting van 

de luchtkwaliteit in Lunetten. In technische zin ligt dat vrij lastig en er hangt een fors 

prijskaartje aan om dat op een waardevolle manier uit te voeren. Er zijn wel wat 

eenvoudige hulpmiddelen, die geven echter geen beeld dat in wetenschappelijke zin hout 

snijdt (http://ispex.nl/ voor fijnstof en voor een aantal andere componenten: 

http://www.technischweekblad.nl/rubrieken/gadgets/luchtvervuiling-op-de-

smartphone.304105.lynkx). 

 

 

 

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/
http://ispex.nl/
http://www.technischweekblad.nl/rubrieken/gadgets/luchtvervuiling-op-de-smartphone.304105.lynkx
http://www.technischweekblad.nl/rubrieken/gadgets/luchtvervuiling-op-de-smartphone.304105.lynkx


Veiligheid 

 Er is kennis gemaakt met de nieuwe gebiedsmanager Veiligheid op het wijkbureau, John 

Verheyen (hij komt van Wijkbureau Oost). 

Groen 

De Natuurgroep heeft Hermen van de Wardt (bomenspecialist bij de gemeente) gevraagd een 

bomenbeleidsplan voor Lunetten op te stellen. Van de Wardt verwacht dat integratie van het 

gemeentelijk bomenbeleid en het Groenbeheerplan kan leiden tot een duurzaam 

bomenbeheerplan. 

 Leefbaarheid 

- 

 

WVTTK / Rondvraag 

Maurice vraagt samen met Ties aandacht voor de financiële situatie van VNL. De vraag is of 

BOL het voortbestaan wil faciliteren. Besloten wordt om dit punt door te schuiven naar 

BOL-kern (ACTIE). 

Christien meldt dat de gemeente het onderhoud van de openbare verlichting uitbesteed heeft 

bij een nieuwe firma. Dat lijkt betreurenswaardig omdat de vorige firma (Pilkes) 

rechtstreeks benaderbaar was, ook per mail, nu moet elke melding via de gemeente lopen 

(alleen telefonisch 24/7: 030 - 286 00 00 o.v.v. straatnaam en het lichtmastnummer). 

Gert-Jan benadrukt, dat partijen waarmee het BOL ‘formele contacten’ onderhoudt (zoals 

gemeentelijke diensten) zich vaak positief uitlaten over de betrokkenheid van 

Lunetten(aren). Een bemoedigend compliment dat hij graag breder uitdraagt. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering rond 21:30 uur. 


