Notulen vergadering BOL van dinsdag 24 april 2012
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Ruud Kamp, Leo Verbon, Sylvia
Meintser (Dienst Stadswerken), Frans Willems, Theo van Dijk, Lou Gast, Berber Schrijver, Bert van der Roest,
Ewold Gussenhoven, Sandra Rigter, Leonard Kater, Gerbrand Swart, Maarten Brinkman (notulist)
Afmelding: Inge Puyman
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gastspreker van
vanavond, Sylvia Meintser.
Gaat ons huisvuil ondergronds?
Sylvia Meintser, beleidsmedewerker van de Dienst Stadswerken, geeft een toelichting op het voornemen van de
gemeente om in Lunetten een proef te houden met een andere manier van huisvuil inzamelen, het Nieuwe
Inzamelen. Aanleiding; de gemeente wil van de huisvuilzakken af en het Rijk heeft ambitieuze
afvalscheidingsdoelstellingen. Afvalscheiding heeft een flinke impuls nodig. Bij de traditionele manier van
inzamelen wordt het restafval opgehaald en brengt men de gescheiden afvalstoffen weg. Bij het Nieuwe
Inzamelen is dit omgekeerd. Utrecht is de eerste grote stad die een proef gaat doen met het Nieuwe Inzamelen.
(Hoogbouw vormt een probleem in de steden). De gemeente wil beginnen met een pilot in Lunetten. Waarom
Lunetten? Lunetten ligt goed begrensd er is betrekkelijk weinig hoogbouw en de bewoners zijn ‘zeer
scheidingsbereid’. In Lunetten wordt het afval al goed gescheiden.
Er komt een groot aantal ondergrondse restafvalcontainers, waar men zelf het afval naar toe brengt. Gft, papier
en plastic worden opgehaald. Fase 1 start half september 2012, voorjaar 2013 is het nieuwe inzamelen in heel
Lunetten ingevoerd. De pilot duurt één jaar. De bedoeling is dat het vuil inzamelen niet duurder wordt, het moet
kostenneutraal zijn. In week 23 (begin juni) is er een inloopbijeenkomst in de Musketon voor de bewoners van
fase 1, waar de locaties voor de ondergrondse containers worden voorgesteld. Hier zullen de bewoners ook
worden geïnformeerd over wat er met het afval wordt gedaan. Aan het eind van de pilot volgt een
bewonersenquête. In het voorjaar van 2014 wordt de proef geëvalueerd.
Na de presentatie over de proef worden er enkele vragen gesteld en is er discussie over de voor- en nadelen.
Berber vraagt naar de frequentie van het ophalen. Het moet wel duidelijk zijn wanneer wat buiten gezet moet
worden, anders wordt het erg ingewikkeld. Lou suggereert afvalthermometers bij de entree van de wijk te
plaatsen. Bert is benieuwd naar de mening van de aanwezigen. Hij wil de mening van de BOL vergadering graag
in de raadscommissie melden. Over het algemeen is men voorzichtig optimistisch, enkele aanwezigen zijn
enigszins sceptisch ten aanzien van de proef.
Het BOL geeft Sylvia als advies mee één inloopavond te organiseren voor de hele wijk in plaats van vier
avonden voor steeds een deel van de wijk. Dat blijkt bij nader inzien organisatorisch niet haalbaar.
Stand van zaken activiteiten rond de Vrede van Utrecht
Sandra en Ewold doen verslag van de voorbereidingen voor activiteiten die in Lunetten zullen plaatsvinden.
Lunetten Organiseert, een stichting met een bestuur, dient als vehikel voor het organiseren van de activiteiten. Er
staan nu twee evenementen op het programma: Gluren bij de Buren, waarbij amateur-artiesten in huiskamers
zullen optreden en het Dorpsfeest, in juni 2013 op Lunet 3, waarbij de geschiedenis van Lunetten als rode draad
dient. Er zijn twee bewonersavonden geweest. Op 6 maart hebben de deelnemers ideeën naar voren gebracht. Op
19 april is uit de vele ideeën een keuze gemaakt. Het dorpsfeest zal bestaan uit drie blokken: workshops; iets met
eten en drinken en optredens.
Christien wijst erop dat er binnen een maand twee evenementen zijn: de Dag van het Park en het dorpsfeest. Zou
dat een probleem zijn? Men denkt van niet.
Ruud legt tot slot uit hoe de stichting Lunetten Organiseert in elkaar zit. Via het BOL kan men in contact komen
met de organisatie.
Stand van zaken aandachtsgebieden
Verkeer, Lucht, Geluid
. Christien heeft ingesproken op de RIA over de bezuinigingen op het buslijnennet, waaronder het schrappen van
lijn 1 in Lunetten. Zij heeft daarbij ook het plan voor een aangepast lijn 8 van Wim van den Brink naar voren
gebracht.
. Er komt een nieuwe belijning op verkeersplein Laagraven, maar de knik kan er niet uit.

Veiligheid
Geen nieuws
Natuur
Geen nieuws
Leefbaarheid
Op 16 april was er een schouw naar aanleiding van het rapport van Aorta. De wijkopzichter, de auteurs van het
rapport, vertegenwoordigers van het BOL, Dienst Stadswerken en twee woningcorporaties hebben twee uur
rondgefietst. Ze hebben gekeken naar mogelijkheden om door kleine ingrepen de sleetse openbare ruimte te
verbeteren. Door de moeilijke financiële situatie zal er waarschijnlijk niet zoveel mogelijk blijken te zijn. Er zijn
wel onderlinge contacten gelegd, maar er is weinig concreets afgesproken. BOL kern zal kijken of er nog iets
mee te doen is. Daarna komt het punt weer terug in de BOL vergadering.
Rondvraag
. Frans Willems vraagt hoe het zit met de verdwenen brievenbussen. Het wordt als een probleem ervaren dat de
bus bij de Koppel is weggehaald.
Hein antwoordt dat we zullen letten op meer signalen.
. Lou zag op Engelsmanplaat een autootje van de gemeente om onkruid weg te branden, maar in feite is er niets
gedaan omdat er overal auto’s geparkeerd stonden. Lou zal dit bericht aan Christien doorgeven.
. Lou heeft een uitnodiging, gericht aan de Klankbordgroep Spoorverdubbeling, voor de opening van de brug
over de A 27 op 24 mei. Hij vraagt zich af of de hele groep zo’n uitnodiging heeft gekregen.
. Leonard meldt dat er geen schot zit in het groene dakenplan. Dit heeft volgens hem te maken met grote
wereldproblemen.
Actielijst
. Christien zal het niet-effectieve verwijderen van onkruid op Engelsmanplaat aankaarten bij de wijkopzichter.
Lou stuurt een voorzet.

