Verslag vergadering BOL van dinsdag 22 mei 2012
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Leo Verbon, Wim van den Brink, Maurice van
Peursem, Ruud Kamp, Mirjam Tielen, Francine Rietdijk, Lia Oosterwaal, John Buitink, Bert van der Roest
(vanaf 21.30 uur), Maarten Brinkman (notulist)
Afmeldingen: Ties Bressers, Gert-Jan Overdijkink, Ewold Gussenhoven, Lou Gast
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur.
Onrust op Hemelvaartsdag
Bij het voetbaltoernooi van Faja Lobi op Hemelvaarsdag is er een knokpartij geweest. De politie is met groot
materieel uitgerukt, maar uiteindelijk bleek het om een storm in een glas water te gaan. Hein: er waren andere
jongeren bij betrokken, het was geen interne zaak van Faja Lobi. Christien: over het algemeen zijn de klachten
over de voetbalverenigingen wel afgenomen sinds de horeca buiten sportevenementen niet meer is toegestaan.
Kennismaking met de Werkgroep Natuur
Onlangs is de Werkgroep Natuur in het leven geroepen. Om onderdak te bieden aan lopende en nieuwe
initiatieven en het volgen van de uitvoering van het groenbeheerplan. Allerlei zaken worden bij het BOL
neergelegd; er is behoefte aan een groep die deze zaken oppakt en die voorkomt dat er van alles en nog wat ad
hoc gebeurt, een groep van zo’n vier, vijf mensen. Lia licht een en ander toe. Er moet meer samenhang komen
tussen de activiteiten van ‘groene groepen’ in de wijk. We moeten ervoor zorgen dat iedereen die actief is op de
hoogte is en blijft. Er gebeurt veel, maar het overzicht ontbreekt. Alle groene activiteiten - van groepen die
verder gewoon hun eigen gang gaan - zouden bij de Werkgroep Natuur bekend moeten zijn. Enkele van de taken
van de groep: uitvoering van het beheerplan, schouw, jaarlijkse rapportage in het BOL.
John: het groenbeheerplan is wel steeds het kader.
Er volgt een uitvoerige discussie over structuur en eventuele hiërarchie. De werkgroep, zo wordt geconstateerd,
moet een goede communicatie tussen de groene groepen bevorderen. Taken van de werkgroep: inventariseren
van soorten; nemen van nieuwe initiatieven, onderhoud van het groenbeheerplan, contact met het BOL.
Lia zal het bestaande stuk aanvullen (het gaat om een paar kleine aanvullingen) en het vervolgens rondsturen.
Daarna zal zij een bericht sturen met de vraag wie zich wil aansluiten. Voor de bemensing van de werkgroep
melden zich aan: Francine en Mirjam.
Er zijn twee acute zaken voor de werkgroep: de schouw en de vervanging van de bomen aan de Oude
Liesbosweg en de Hebriden.
Stand van zaken aandachtsgebieden
Verkeer, Lucht, Geluid
. Peter van Sterkenburg, projectleider IBU, heeft laten weten dat het fietspad langs de oostzijde van de
Brennerbaan er zeker komt. Bert heeft gemeld dat de gemeente voor de zomer al met de aanleg wil beginnen.
Het punt is dat de brug over de tunnel te smal is voor een hoofdfietsroute. Ruud zal een stukje schrijven waarin
we de gemeente nog één keer onze bezwaren duidelijk maken.
. Wim doet verslag van de bijeenkomst van de klankbordgroep spoorverdubbeling van 21 mei. De volgende
bijeenkomst is op 10 september. Op 2 juni, de Dag van de Bouw, is het bouwterrein van ProRail en Heijmans te
bezoeken.
Veiligheid
Geen nieuws.
Leefbaarheid en openbare ruimte
De proef met een ander manier van huisvuil inzamelen gaat door. Bert: er wordt nog nagedacht over ‘diftar’,
differentiatie in tarieven. Lia wijst op het probleem van drie kliko’s in de tuin
Rondvraag
. Bert: volgend week komen de eerste wijkwaterplannen. De hele waterhuishouding is per wijk onder de loep
genomen. De ecologische kwaliteit blijkt tegen te vallen. De plannen zien er goed uit, maar er is te weinig geld
om alles uit te voeren. Is dit interessant voor het BOL om op te pakken? Bert zal het plan voor Lunetten naar
Christien sturen, die het vervolgens naar John en Lou zal sturen. Bert zal vragen welke reserveringen er voor
beschikbaar zijn.

. John heeft een gesprek gehad met de projectleider van Rijkswaterstaat, Frits Lintmeijer, de NMU en het Delphi
team.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.
Actielijst
. Lia zal het stuk over de Werkgroep Natuur aanvullen en vervolgens rondsturen. Daarna stuurt ze een bericht
met de vraag wie zich wil aansluiten.
. Ruud zal een stukje schrijven waarin we de gemeente nog één keer onze bezwaren tegen het fietspad aan de
oostzijde van de Brennerbaan duidelijk maken.
. Bert zal het waterplan voor Lunetten naar Christien sturen, die het vervolgens naar John en Lou zal sturen.
. Bert zal vragen welke reserveringen er voor het wijkwaterplan beschikbaar zijn.

