
Verslag openbare BOL-vergadering van dinsdag 23 april 2013 
 

Aanwezig: Ties Bressers, Hein van Kruijsdijk, Ruud Kamp, Maurice van Peursem, Inge 

Puyman, Leo Verbon, Wim van den Brink, Christien Bolt, Lou Gast (notulen). 

 

Gasten: Anouk Teuns, Gijs Langeveld over het Nieuwe Inzamelen, Lia Oosterwaal over de 

Natuurgroep Lunetten en Arjan Driessen over beheer Musketon 

 

Opening 

 

Het Nieuwe Inzamelen 

Projectleider Anouk Teuns en communicatiemedewerker Gijs Langeveld lichten, aan de hand 

van een presentatie de stand van zaken rond Het Nieuwe Inzamelen toe: 

 de fases 2, 3 en 4 krijgen deze zomer na elkaar hun feitelijke invulling, waarbij voor 

fase 4, als laatste, de beschikbaarstelling van de ondergrondse containers in week 27 

gepland staat; 

 voor fase 1 zijn de bevindingen van bewoners geïnventariseerd, evenals de nulsituaties 

voor de overige drie. Uit de resultaten van de bewonersonderzoeken (d.m.v. enquêtes) 

volgt een positief beeld, zowel waar het de evaluatie betreft als de verwachtingen, die 

leven bij bewoners. Een onverwacht grote respons van 82%, evenals een tevredenheid 

van 80% bevestigen dit beeld. Van fase 1 ontbreekt (helaas) de nulmeting; 

 de presentatie, als samenvatting van de resultaten, komt binnenkort onder ‘downloads’ 

op www.utrecht.nl/hetnieuweinzamelen; 

 de belangrijkste actie die aan de conclusies uit de enquête wordt verbonden is dat nog 

eens extra naar de inzamelingsfrequentie wordt gekeken voor papier en plastic; 

 vragen kunnen gemaild worden naar lunetten@utrecht.nl. 

 

Mededelingen 

1. De gemeenraad komt 23 mei weer naar Zuid. Micha Stolzenburg van het wijkbureau stelt 

voor om in Lunetten bij elkaar komen, te starten met een fietstocht en daarna in de 

Musketon of Aristo te vergaderen. De laatste keer, ongeveer een half jaar geleden, lag 

de nadruk vooral op Hoograven, nu meer op Lunetten (Maurice wil graag actief 

deelnemen). 

Zijn vraag: Hebben jullie aandachtspunten / hete hangijzers die jullie willen toelichten? 

Onderwerpen: 

 welzijnswerk v.w.b. het sociaal beheer, m.n. voor de Musketon; 

 spoorverdubbeling; 

 leegstand winkelcentrum (?) 

 voetbalclubs: wachtlijst DVSU en bestaansproblemen RUC; 

 branding (imago) Lunetten verbeteren. 

 

2. Op 16 mei staan de wijkambities op het programma, de gemeente organiseert een 

wijkdialoogavond (Wijkbureau, 19:30 – 22:00 uur).De voorzitter vraagt aandacht voor 

het invullen van het webformulier met wijkambities (www.utrecht.nl/wijkambities). Als 

basis voor de wijkambities wordt o.a. gebruik gemaakt van een trendanalyse. Christien 

stuurt die mee met het verslag. 

 

http://www.utrecht.nl/wijkambities


Jaarverslag Natuurgroep Lunetten 

In mei vorig jaar is de Natuurgroep Lunetten van start gegaan. Lia laat ons proeven aan de 

website die in de maak is (gaat in september publiek) en doet verslag: 

globaal komen de deelnemers van de natuurgroep één keer per zes weken bij elkaar; 

ze willen nadrukkelijk als paraplu fungeren voor initiatieven die worden opgepakt; 

ze inventariseren documentatie die met het groen(beheer) in Lunetten te maken hebben en 

bespreken die expliciet inhoudelijk; 

deelnemers aan de groengroep fungeren als contactpersoon binnen hun eigen taakveld; 

in tijd opeenvolgend stelt de groengroep onderwerpen/aandachtsvelden aan de orde, het eerste 

jaar is vooral inhoud gegeven aan het bomenbeleid in Lunetten, momenteel heeft het 

water in Lunetten (in brede zin) de aandacht van de groengroep. 

Christien geeft aan dat er zich een huurder heeft gemeld die zich zorgen maakt over het 

kapbeleid van Mitros, bij vertrek van huurders worden bomen in tuinen gekapt of sterk 

teruggesnoeid en tuinen ‘leeggemaakt’. Is het mogelijk dat de groengroep daarover met 

Mitros in overleg gaat en vraagt of deze acties wat meer afgestemd kunnen gaan 

geschieden? 

De voorzitter dankt de groengroep, mede namens de vergadering, uitgebreid voor haar inzet 

en verzoekt Lia om dit aan de leden over te brengen, evenals het verzoek om de activiteiten 

voort te zetten. 

 

Stand van zaken beheer Musketon na 1 augustus 2013 

Beheerder Arjan Driessen praat ons bij over de grote veranderingen in welzijnsland, Marion is 

er ook bij, met name haar functie gaat hierdoor vervallen. Het beheer (van o.a. De 

Musketon) dat vroeger bij Portes ondergebracht was, wordt nu verdeeld over twee 

partijen, UVO (Utrechtse Vastgoed Organisatie) voor het technisch beheer en 

welzijnsorganisatie Vooruit voor het sociaal beheer (in Zuid en Oost). De gemeente stelt 

stadsbreed maar 800.000 euro beschikbaar voor sociaal beheer. 

Zuid is na de bezuinigingen in de nieuwe verdeling van de gelden sowieso naar verhouding 

slechter af omdat het geen aandachtsgebied is. Voor De Musketon betekent e.e.a. dat er 

per 1 augustus a.s. van de 3 fte nog maar 0,5 fte overblijft. 

Arjan zal een stuk opstellen voor BOL-Kern, op basis waarvan er een BOL-geluid zal gaan 

klinken over deze bedroevende ontwikkelingen. Ook zal er aandacht op de website aan 

gegeven worden. 

Mogelijk komt er nog een RIA (RaadsInformatieAvond) over dit onderwerp, al lijken de 

kaarten al geschud. 

Ook een eerste reactie op een mail hierover aan buurthuis@utrecht.nl is niet hoopgevend: (...)  

Voor het sociaal beheer kan de welzijnsorganisatie een sociaal beheerder in dienst van de 

welzijnsorganisatie inzetten, maar er kan ook een vrijwilliger voor worden ingezet. De 

verantwoordelijkheid om dit in te delen ligt bij de welzijnsorganisatie. (zie ook 

www.utrecht.nl/vernieuwendwelzijn) 

 

Actielijst 

. Hein verzamelt onderwerpen voor het bezoek van de gemeenteraad en de wijkambitie. 

. Christien stuurt de trendanalyse mee met het verslag. 

. Hein stelt een brief op voor gemeenteraad en pers over beheer Musketon na 1 augustus. 

 

WVTTK / Rondvraag 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering rond 22:00 uur. 


