
Notulen vergadering BOL van dinsdag 25 februari 2014  
 

 

Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Ruud Kamp, Berber Schrijver, Inge Puyman, Dennis Jonkhout, Amina 

Bennis, Lia Oosterwaal, Maurice van Peursem, Christien Bolt (notulen) 

 

Afmelding: Maarten Brinkman, Ties Bressers, Lou Gast, Gert-Jan Overdijkink, Ewold Gussenhoven 

 

 

Opening    

Hein van Kruijsdijk opent de vergadering om 20.00 een heet iedereen welkom. 

 

Jaarverslag Natuurgroep 

Eigenlijk 2 maanden te vroeg, maar omdat de oorspronkelijke gastspreker ziek werd  is Lia Ooosterwaal, 

coördinator van de Natuurgroep, bereid gevonden haar plaats in te nemen. Ter vergadering wordt het 

jaarverslag uitgedeeld.  

Toelichting: de groep bestaat uit 8-10 deelnemers, die gemiddeld om de 6 weken bij elkaar komt. Iedereen 

heeft zijn/haar eigen onderwerp. Er is regelmatig contact met ambtenaren van de gemeente en dat verloopt 

goed. Plannen worden voorbesproken, besluitvorming vindt plaats op basis van door de gemeente 

georganiseerde inspraak- en informatieavonden. 

Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor het water in de wijk aan de hand van het wijkwaterplan.  

Er is geconstateerd dat veel duikers verstopt zitten. Er moet een betere doorstroming komen. Deelnemers van 

de natuurgroep gaan duikers regelmatig schoonmaken.  Achter Tirol ligt op dit moment een tijdelijk 

baggerdepot. 

Ook het bomenbeleid kwam aan de orde. De voorgenomen vervanging van de populieren bij de Hebriden gaat 

vooralsnog wegens geldgebrek niet door. 

De sporendriehoek (behoort tot bestemmingsplan Rijnsweerd-Maarschalkerweerd) wordt in 2015 heringericht. 

Het blijft deels beschikbaar als gronddepot. De Natuurgroep heeft ideeën voor wandelpaden, hondenuitlaat, 

salamanderpoel. 

De Vlinderstichting is bezig met de aanleg van idylles. Idylles zijn percelen in het buitengebied, variërend tussen 
een halve en twee hectare, die worden ingezaaid met inheemse bloemenmengsels. Zo ontstaan bloemrijke 
plekken, die vinders aantrekken. (bron: website Vlinderstichting). 
Het groen in Lunetten komt ook  in aanmerking voor de aanleg van zulke plekken. Door de aanleg van 
meerdere idylles ontstaan vlinderroutes. 
Dit jaar staat de evaluatie van het Integraal Groenbeheerplan uit 2003/2004 op het programma. Hier en daar 
wordt de flora opnieuw geïnventariseerd. 
De Natuurgroep is ook bezig met een reactie op het gebruik van de parken als evenemententerrein. Verwezen 
wordt naar het bestemmingsplan uit 2005, waarin sprake is van ecologische kerngebieden. De status ecologisch 
kerngebied laat volgens de Natuurgroep geen grootschalige evenementen toe. Christien zoekt betreffende 
passages in het bestemmingsplan op. 
Dinsdag 4 maart is er een raadsinformatieavond over het maaibeleid. Christien redigeert een door Jan Bos 
opgestelde reactie hierop en stuurt die op. 

 
Evaluatie  Verkiezingdebat 
Uiteindelijk waren er 14 partijen vertegenwoordigd op een goed bezocht debat. Zie verslag op bollunetten.nl. 
Prima debatleidster. De stellingen per thema leverden niet veel op. Twitter bleek een prima medium voor de 
PR. De doelstelling Lunetten op de kaart bij de politiek is gehaald. Amina vond het jammer dat er wel aandacht 
was voor kwetsbare ouderen en niet voor kwetsbare kinderen. Inge bedankt de partijen voor hun deelname. 
Later in het jaar nog eens terugkomen op tijdens het debat gedane toezeggingen. 
 

 



Beheer Musketon  
6 februari was wethouder Victor Everhardt op bezoek in de Musketon. Er is o.a. over de verhuurtarieven en de 
eigendomsverhoudingen van het roerend goed gesproken. Er komt een vervolgbijeenkomst over de inventaris.  
Tot 1 augustus geen veranderingen in de verhuurtarieven volgens Frits Velthuijs van de Utrechtse Vastgoed 
Organisatie (UVO). Over de tariefindeling moet eerst nog een raadsbesluit genomen worden. Jammer dat de 
onzekerheid zolang voort duurt. Op de agenda van het gebruikersoverleg op 26 februari: tarieven; 
sleutelbeheer; stand van zaken problemenlijst door UVO en Vooruit. De gebruikersraad is per mail bereikbaar: 

musketongebruikersraad@gmail.com. 
  

 

Aandachtsgebieden 

Verkeer, lucht, geluid 

De projectgroep Mobiel Lunetten komt donderdag 6 maart weer bij elkaar. Ze hebben inmiddels een 

Facebookpagina. 

 

Leefbaarheid en openbare ruimte 

Hein en Inge waren 13 februari op een netwerkbijeenkomst, georganiseerd door Stichting Move in opdracht 

van o.a. Vooruit. De bijeenkomst was bedoeld om ideeën voor de wijk op te halen. Er waren 6 bewoners, die 

antwoord moesten geven op vragen als: waar ben je trots op en welke initiatieven wil je ontwikkelen. Ook het 

opzetten van een sociale kaart kwam aan de orde. Het werd niet duidelijk wie waarom was uitgenodigd. Inge 

zoekt uit hoe e.e.a. in elkaar zit. Indien nodig gevolgd door een reactie door Ruud en Hein. 

 

Veiligheid 

Veel inbraken de laatste tijd en niet alleen rondom de Fivelingo, waar 4 maart een schouw georganiseerd 

wordt. Wijkbureau en politie hebben laten weten dat het niet gaat om een georganiseerde bende. 

 

Groen 

 

Rondvraag 

. Amina Bennis vertelt over het achterstalling onderhoud van bouwspeeltuin Fort Luna.  Ook het groen moet 

volgens haar nodig gesnoeid worden. Ze heeft dit al eens aangekaart bij verschillende instanties, maar tot nu 

toe zonder resultaat. Christien zoekt samen met Amina uit wie waarvoor verantwoordelijk is. 

. Amina vindt het jammer dat er in Lunetten niets te doen is voor kinderen met een verstandelijke beperking. 

Maar activiteiten moeten tegenwoordig door bewoners aangedragen en uitgevoerd worden. 

. Waarom is er geen brede school in Lunetten? Hoe krijgen we dit op de agenda. Ter bespreking in BOL-kern. 

. Ruud meldt dat er een repair café van start gaat op elke 2e zaterdag van de maand. De eerste keer op 12 april, 

waarschijnlijk in de Musketon.  

 

Actielijst 

. Christien zoekt uit wat er in het bestemmingsplan staat over de ecologische kerngebieden. 

. Christien redigeert stuk over maaibeleid en stuurt dat op. 

. Inge bedankt deelnemers verkiezingsdebat. 

. Inge verdiept zich in organisatie bijeenkomst Stichting Move 

. Christien en Amina zoeken uit het zit met het onderhoud van Fort Luna. 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur. 

 

 

 


