
Notulen vergadering BOL van dinsdag 22 april 2014  

 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Ruud Kamp,  Gert-Jan Overdijkink, Lou Gast, 

Arjen de Groot, Maurice van Peursem, Marijke Ahlrichs-Van der Veen, Maarten Meuldijk, Alex Bos, Marieke Bos, 

Maarten Brinkman (notulist) 

 

Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder Arjen de Groot van Het 

Knooppunt en de voedselbank. 

 

Inloophuis Het Knooppunt en de voedselbank 

Coördinator Arjen de Groot vertelt het een en ander over inloophuis Het Knooppunt en de voedselbank. Het Knooppunt 

in de Musketon is opgezet door de kerken. Iedereen die behoefte heeft aan een praatje en een kop koffie is welkom. De 

voedselbank en de ruilwinkel zijn erbij gekomen. De voedselbank, bedoeld voor Lunetten en Hoograven, groeit (totaal 

zo’n 160 ‘monden’) en is nu een ‘voedselbank plus’, waarbij naast voedsel ook sociaal-juridische dienstverlening wordt 

geboden. De voedselbank is op zoek naar een logistiek coördinator 

Het inloophuis heeft een vaste bezoekersgroep van 40-50 mensen: alleenstaanden, mensen zonder werk, vaak met 

psychiatrische problematiek, mensen die moeilijk contact leggen. Het gaat hier om een andere groep dan de groep  die 

een beroep doet op de voedselbank. In Lunetten zijn veel mensen die begeleid wonen en die een psychiatrische 

achtergrond hebben. 

In de nabije toekomst komen er buurtteams die actief signalen oppakken en die moeten proberen de problemen in 

eerste instantie op te lossen. Volgend jaar komt er ook in Lunetten een buurtteam. Gevallen kunnen worden ingebracht 

door huisartsen, sociaal werkers en anderen. 

Alex vraagt of het wel verstandig is iemand uit de wijk als coördinator voor de voedselbank te zoeken. Arjen: alle 

vrijwilligers moeten letten op privacy. 

 

Quick scan openbare ruimte  

De gemeente wil de huidige kwaliteit van alle openbare ruimte in alle wijken van Utrecht beoordelen. Om het 

instrumentarium dat hiervoor is ontwikkeld te testen wordt eerst een pilot gedraaid in wijk Zuid. BOL en Wijkraad is 

gevraagd deel te nemen aan twee bijeenkomsten, op 10 en 24 april. Maarten B was aanwezig namens het BOL en doet 

verslag: 

Aanwezig waren twaalf professionals  - wijkspecialisten van de gemeente - , iemand namens de wijkraad en ik namens 

het BOL. Het volgende kwam aan de orde:  

. Toelichting op proces en de beoordeling zelf; hoe zit het instrument in elkaar, wat wordt verwacht, hoe ziet de 

planning voor de komende weken eruit.  

. Andere toelichting op het instrumentarium / de beoordeling zelf. Wat wordt er van de verschillende deelnemers aan 

het wijkteam verwacht. 

. Welke locaties in Zuid zijn representatief voor de wijk/buurten als je kijkt naar de Openbare Ruimte? Wat zijn goede 

plekken om gezamenlijk te bekijken? 

. Fietsen in Zuid naar genoemde locaties, bespreken waarom representatief en foto's maken om dit te ondersteunen. 

Die beoordeling gebeurt door de professionals, zoals de wijkverkeersadviseur, de wijkveiligheidsadviseur, de 

wijklandschapsarchitect, de wijkopzichter. De taak van de vertegenwoordigers van wijkraad en BOL is – met hun 

expertise als bewoners - te reageren op de beoordeling door de  wijkspecialisten. Er is één uitzondering: de 

vertegenwoordigers van wijkraad en BOL wordt gevraagd een oordeel te geven over ‘bijzondere plekken en routes’ in 

de wijk, de zogenoemde ‘parels’. Ik citeer uit een bericht van Anne Vonk Noordegraaf:  

’Als onderdeel van de Quickscan is ook bijgaande kaart [ de ‘parelkaart’, MB] besproken. Hierop zijn de gebieden 

aangegeven die nu in het beheer en inrichting van de openbare ruimte als bijzondere locaties [parels, MB] worden 

beschouwd. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er intensiever groenonderhoud plaats vindt (hoger beheersniveau), of 

dat er bijzonder straatmeubilair toegepast mag worden, om deze locaties een hogere kwaliteit te geven. De locaties zijn 

vastgesteld in het Handboek Openbare Ruimte (HIOR) van 2002. Het is dus inmiddels wel tijd voor een herijking. Wellicht 

zouden nu andere locaties aangewezen moeten worden, of kunnen locaties vervallen. We zijn benieuwd welke 

gedachten hierover zijn bij de wijkraad en het BOL. Dit kunnen we dan bij de volgende bijeenkomst op 24 april 

bespreken’ 



In Lunetten behoren volgens de kaart van 2002 de forten en hun directe omgeving tot die pareltjes, evenals de  as 

Musketon-Furkaplateau (dat zal wel te maken hebben met de bijzondere architectuur) Op de ‘parelkaart’ uit het 

Wijkgroenplan Zuid uit 2008 staan echter veel meer bijzonder locaties in Lunetten: o.a. de parken in hun geheel, het 

Inundatiekanaal en de Oude Liesbosweg, de Oud-Wulvenbroekwetering, de ringweg. Volgens Maarten kunnen we 

hiermee – als dit inderdaad de actuele parelkaart is – geheel instemmen. 

Gert-Jan gaat naar de bijeenkomst van 24 april. 

 

Aandachtsgebied Verkeer, lucht, geluid 

Op 24 april is er een inloopavond van ProRail in Aristo in verband met een nieuw Tracébesluit. Er is een nieuwe 

geluidswetgeving. ProRail moet  zich houden aan het geluidsplafond dat is afgesproken. Lou en Marijke gaan er in ieder 

geval naar toe. 

Maarten M. constateert dat er – nu er steeds minder paaltjes staan - steeds meer auto’s over  fietspaden rijden. 

Christien: stuur een melding naar het wijkbureau; er moet gehandhaafd worden. 

 

Veiligheid 

Geen nieuws 

 

Leefbaarheid en openbare ruimte 

Op de website van de gemeente staat een sociale kaart, www.ugids.nl. Bij de komst van de buurtteams is een 

aanpassing nodig.. 

De voorbereidingsgroep zorgcoöperatie komt 24 april weer bijeen. De groep wil onder de paraplu van het BOL 

opereren. 

 

Groen 

Vraag van de Natuurgroep: Regelmatig komt bij ons het beroemde kunstwerk bij de scholen ter sprake. Natuur technisch 

is het geen ideale plek voor een kunstwerk: het water moet door een buis in plaats van gewoon door te kunnen stromen. 

Dit soort buizen, duikers, verstoren een vlotte doorstroming, waardoor de kwaliteit van het water achteruit gaat. Wij zijn 

erg benieuwd naar jullie mening over het kunstwerk.  

Er ontstaat enige discussie over het kunstwerk. Geconstateerd wordt dat afbraak (waarschijnlijk) geen optie is. 

Misschien is een verbeterde duiker mogelijk. 

Maurice meldt dat er zo nu en dan een feest plaatsvindt in het Beatrixpark, in het gedeelte achter de scouting, langs de 

Waterlinieweg. Dat is nu juist de locatie waar de meest bijzondere planten voorkomen. Maar de gemeente vindt het 

best dat er gefeest wordt, als de rommel maar opgeruimd wordt. 

Zouden we de gebruikers moeten wijzen op de kwetsbare natuur?  

 

Rondvraag 

. Christien: de wijkdag vindt plaats op 20 september. Het is de 20
ste

 wijkdag, met de 20
ste

 BOL loop, die wordt 

voorafgegaan door ‘Rollebollen’, een ‘loop’ voor wandelaars en voor alles met wielen. Een voorbereidingsgroepje kijkt 

kritisch naar het parcours. 

Ook is er die dag een ‘bolletje op, bolletje af’ quiz over de geschiedenis van Lunetten. Wie weet er een goede speaker 

voor die quiz? 

. Ties was bij een avond over de WMO. 

 

Actielijst 

Uit vergadering 25 maart: John en Doke overleggen over adoptie boomspiegels. Blijft staan 

 

Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur. 

http://www.ugids.nl/

