
Notulen vergadering BOL van dinsdag 24 januari 2017 (concept) 
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Ruud Kamp, Joost Coffeng (GGZ in de 
wijk), François Welleman (GGZ in de wijk), Martin Schulze (GGZ in de wijk), Marijke Ahlrichs-Van der Veen, Paul 
van Gulik, Lara van Zuilen, Lia Oosterwaal, Dieuwertje Boonstra (Koppelsteede), Ewold Gussenhoven, Pieter 
van der Zouwen, Tamira de Pijper (Koppelsteede), Maarten Brinkman (notulist) 
Afmeldingen: Lou Gast, Maarten Meuldijk, Inge Puyman (komt later) 

 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de drie gasten 
van vanavond Joost Coffeng, François Welleman en Martin Schulze van het GGZ-team Lunetten. 
 
Wonen in Lunetten met een psychiatrische aandoening 
Uit het wijkactieprogramma 2017: In Lunetten is gestart met een pilot proeftuin GGZ. In deze pilot wordt 
geëxperimenteerd met het flexibel organiseren van zorg en ondersteuning in de wijk die aansluit bij de 
behoeften van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en hun omgeving. Het gaat om 
specialistische ggz-zorg in de wijk, bij cliënten thuis, geleverd  door zowel behandelaars als begeleiders.  
Voor Lunetten is een proeftuinleider aangesteld. Het lokaal GGZ-team is operationeel. Het team zal integraal 
behandeling en begeleiding bieden aan cliënten met een psychische kwetsbaarheid en nauw samenwerken met 
huisartsenpraktijken, het buurtteam en andere partijen in de wijk, die te maken hebben met deze cliënten 
(Altrecht, Victas, Lister). Met de ervaringen die in deze pilot opgedaan zijn, zal in 2017 toegewerkt worden naar 
een optimale afstemming in de wijk die nauw aansluit op de georganiseerde basiszorg en zal gekeken worden 
naar een verbreding van het aanbod.  
Proeftuinleider Joost Coffeng, werkzaam bij Lister,  vertelt over pilot. De sociaal-psychologisch 
verpleegkundigen François Welleman en Martin Schulze vullen de toelichting aan. 
Joost is in 2015 begonnen met het starten van de pilot. Een landelijk rapport had duidelijk gemaakt dat de zorg 
dichter bij de mensen moest worden gebracht. Regionaal zijn er nu vier proeftuinen: Lunetten, Overvecht, 
Woerden en Zeist. De zorgverzekeraars en de gemeenten zijn daarbij partners. De behandelaars van Altrecht 
en de begeleiders van Lister werken samen. In het verleden werkten ze los van elkaar.  
Het team krijgt alleen mensen met een verwijzing (huisarts en buurtteam); de mensen kunnen zich niet 
rechtstreeks aanmelden. Voor mensen die al ingeschreven staan is er wel een open deur. Het is niet zo dat er 
nu door de proeftuin veel meer ggz-patiënten in Lunetten komen wonen, maar het is de bedoeling de mensen 
die er al wonen beter te bedienen. Het team, gevestigd aan het Furkaplateau, bij Lister en Amerpoort, is in 
januari gestart. Daarvoor was men overigens al aan het werk in Lunetten, maar in januari is het team officieel 
gestart. Nu nog open op kantoortijden, maar het is uiteindelijk de bedoeling 24/7 bereikbaar te zijn 
François en Martin vullen de toelichting aan vanuit de praktijk in Lunetten. Ze kijken waar de wijk behoefte aan 
heeft.  Het team heeft nu ongeveer 100 cliënten. Het gaat om mensen die iets meer zorg nodig hebben. Er 
worden vervolgens enkele vragen gesteld. Wat kun je als buurtbewoner doen bij woonoverlast? In eerste 
instantie het buurtteam bellen. Iedereen met een postcode in Lunetten valt onder het team. Mensen zonder 
postcode en zorgmijders vallen onder het stadsteam, dat over wijkgrenzen heen werkt. 
Vervolgens vertelt Hein het een en ander over de doelstellingen en werkwijze van het BOL. Ewold noemt het 
open muziekpodium en de eettafel als activiteiten in de wijk. 
Lia vraagt waarom het met de wijktuin bij Koppelsteede zo moeilijk loopt. Joost zal het bij Lister navragen. 
Hein suggereert een informatiekraam op de wijkdag. Joost: het zou mooi zijn als we daar de wijktuin kunnen 
presenteren. Op 23 maart is er open huis van 15.00 tot 17.00 uur op het Furkaplateau. Er komt een officiële 
uitnodiging. 
 
Jubileum Lunetten 
Lunetten bestaat dit jaar 40 jaar. Wat gaan we doen? Wie heeft een idee? 
De wijkdag, 16 september, is de meest geschikte dag voor de viering van het jubileum. 
. Pieter: de stichting Via Via wil op de wijkdag een boekje over De Koppel presenteren. 
. Lia: de Natuurgroep heeft het initiatief genomen een boekje over de natuur in Lunetten samen te stellen, met 
inleidingen over de geschiedenis, de kunst en de natuur in de wijk en met een viertal wandelingen. Het is de 
bedoeling dit boekje op de wijkdag te presenteren. Het idee kan worden gerealiseerd dankzij de prijs, die de 
Groengroep in 1985 heeft gekregen voor het plan een boekje over de natuur in Lunetten uit te geven. Het BOL 
beheert al geruime tijd het  geldbedrag dat aan de prijs is verbonden. Ewold betreurt het dat hij niet is 
geïnformeerd over dit initiatief. 



. Ewold noemt plannen om, ter gelegenheid van het jubileum, 24 uur Lunetten in beeld te brengen. 
Hij noemt  een open podium als mogelijkheid als de Musketon open is en als er en zal beschikbaar is. 
. Lia stelt een tentoonstelling van ‘Mijn Lunetten’ voor, met de favoriete plek in Lunetten. Bijdragen in de vorm 
van foto’s, schilderijen, maquettes enz.  
. Tamira en Dieuwertje vertellen over het plan voor een grande parade met voorstellingen bij Koppelsteede, 
niet op de wijkdag, maar er voor of erna. 
. Over het idee van een grande parade, maar dan een presentatie van allerlei groepen op de wijkdag, wordt 
nog even doorgesproken. 
De vergadering is van mening dat de wijkdag het centrale punt moet zijn, maar dat er uiteraard het hele jaar 
activiteiten in het kader van het jubileum kunnen plaatsvinden. Een coördinerende werkgroep is dan wel nodig. 
Hiervoor melden zich Tamira, Dieuwertje en Ewold aan. Pieter biedt aan het logo te ontwerpen. Daarnaast 
kunnen er werkgroep voor deelprojecten komen. Christien zal een oproep doen in de mailgroep BOL. Ruud zal 
Farah (gebruikersraad Musketon, Flex) vragen mee te doen. 
 
Onderwerpen voor een wijkavond 
. Lunetten Wil Wel stelt voor buurtinitiatieven op een avond bij elkaar te brengen. 
. Tamira en Dieuwertje stellen een avond over speelplekken/natuur in Lunetten voor. 
. Hein wijst erop dat we tijdig met de voorbereiding van de verkiezingsavond van volgend jaar moeten 
beginnen. Lia laat weten dat er al mensen voor de verkiezingsavond zijn geregeld door de kerngroep 
budgetmonitoring. 
. Avond over ggz in de wijk of over alle vormen van gezondheidszorg. 
Kalender: 
Avond van Lunetten Wil Wel april 2017 
Avond over natuur in oktober of november 2017 
Verkiezingsavond in januari of februari 2018 
Avond over gezondheidszorg in april 2018     
 
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid 
Geen nieuws. 
 
Aandachtsgebied Veiligheid 
Hein en Maarten doen verslag van het overleg met het wijkbureau op 1 november. Over het algemeen is het 
rustig in de wijk. Het aantal fietsendiefstallen – met het station en het winkelcentrum als ‘hotspots’ – is 
onverminderd hoog. Het wijkbureau roept op om toch vooral te melden. Er kan pas actie worden ondernomen 
als duidelijk om welke locaties het gaat. 
 
Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte 
Geen nieuws. 

 
Aandachtsgebied Groen 
. IJs en weder dienende worden er zaterdag 11 februari 2017 weer wilgen geknot. Verzamelen om 10.00 uur bij 
Koppelsteede. 
. Op 18 februari wordt er gewerkt aan de salamanderpoelen. 
 
Rondvraag 
. Lia: bij de lezing over bodembeestjes waren 50 aanwezigen. 
. Lia wijst op de mogelijkheid om, bijvoorbeeld bij de presentatie van groepen in Lunetten, gebruik te maken 
van een poster op A5-formaat.  
. Tamira: zondag 29 januari is het vogelteldag en vanuit de Koppelsteede is er een vogelwandeling met een 
vogelaar. 
. Inge: vanavond was er een overleg van LWW met de redactie van Hallo Lunetten. LWW gaat  vier maal per 
jaar een stuk leveren; één pagina per nummer. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur. 
 
Actielijst 



. Christien zal een oproep voor deelname aan de jubileumactiviteiten in de mailgroep BOL doen.  

. Ruud zal Farah vragen mee te denken over jubileumactiviteiten. 
 
 


