Notulen BOL-vergadering van dinsdag 24 januari 2012
Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Lou Gast, Wim van den
Brink, Leo Verbon, Ruud Kamp, Gert-Jan Overdijkink, Maarten Brinkman (notulist)
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. John Buitink en hij waren op de avond met de
gemeenteraad. John heeft gesproken namens Laat Lunetten Niet Stikken en het BOL (communicatie),
Sandra Rigter over cultuur en de Vrede van Utrecht in Lunetten. Hein heeft aan de hand van een
presentatie gesproken over het BOL in 2011 en de plannen voor 2012. De raad was zeer
geïnteresseerd. Hein heeft de gemeenteraad beloofd door te sturen wat er vanavond ten aanzien van de
plannen voor 2012 besloten wordt.
Wat gaan we doen in 2012?
. Website
Er is uitgebreid gesproken over de toekomst van VNL in relatie tot het BOL. De vergadering besluit
BOL-kern te vragen dit punt op te pakken.
. Wijkmedia
Gert-Jan heeft al gesproken met John. Gesprekken met Tamira, Arjan en Trudy (namens het
Wijkgezondheidscentrum) zullen volgen. Gert-Jan streeft ernaar op de volgende vergadering van het
BOL verslag te kunnen doen van de gesprekken met de hoekmensen. Gert-Jan zal contact opnemen
met de hoekmensen en de punten van 19 december uitwerken.
Het wijkcommunicatieplan van John Buitink is overgenomen als doelstelling van het BOL.
. Speerpunten 2012
Als de vijf speerpunten voor 2012 worden vastgesteld:
. continuïteit van de website
. wijkmedia (pilot Lunetten)
. participatie
. groen
. winkelcentrum
De laatste drie projecten zijn aan de gemeenteraad gepresenteerd.
BOL kern zal beslissen wat we aan de gemeenteraad zullen vragen. Hein zal een voorzet doen.
Christien zal Sandra vragen of er op het gebied van cultuur ontwikkelingen zijn.
Aandachtsgebied Verkeer/Lucht/Geluid
. Wim heeft foto’s gemaakt van de plaatsing van viaductdelen over de A 27 in het kader van de
spoorverdubbeling. Voor een link zie de website van het BOL.
. Op 28 januari om 9.30 uur geeft ProRail een rondleiding over het bouwterrein van de
spoorverdubbeling.
. Bert van der Roest heeft het college vragen gesteld over de kwestie van het dubbele fietspad (De
Wadden en Brennerbaan). Hij vindt de antwoorden van het college onvoldoende en is bereid om, als
het BOL er achter staat, vragen te stellen in de raadscommissie. Het BOL staat hier achter. Hein zal dit
Bert melden.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.
Actielijst
. Hein zal aan de gemeenteraad doorsturen wat er vanavond ten aanzien van de plannen voor 2012
besloten wordt.
. Gert-Jan zal contact opnemen met de hoekmensen en de punten van 19 december uitwerken.
. Hein zal een voorzet doen van de vragen aan de gemeenteraad.
. Christien zal Sandra vragen of er op het gebied van cultuur ontwikkelingen zijn.
. Hein zal Bert van der Roest laten weten dat het BOL zijn voornemen steunt om in de raadscommissie
vragen te stellen over het dubbele fietspad.

