Verslag BOL-plenair van dinsdag 26 maart 2013
Aanwezig: Ties Bressers, Hein van Kruijsdijk, Ruud Kamp, Maarten Brinkman, Gert-Jan
Overdijkink, Olaf Janmaat, Maurice van Peursem, Lou Gast (notulen)
Namens het wijkbureau: Alex van der Vlist, Daniëlle van der Heiden, Jeaninevan Zwam, John
Verheyen, Micha Stolzenburg.

Opening
Kennismaking met een aantal nieuwe medewerkers van Wijkbureau Zuid
Per 1 januari 2013 zijn een aantal medewerkers van Wijkbureau Zuid doorgeschoven naar
andere wijkbureaus en opgevolgd door collega's uit andere delen van de stad. Ze komen
zich aan ons voorstellen.
De voorzitter van het BOL begint met een PowerPoint-presentatie (terug te vinden op de
website van het BOL), aan de hand waarvan een toelichting volgt over wie, wat, hoe doet
binnen het BOL:
 het nieuwe logo van het BOL wordt voor de eerste keer gepresenteerd, het oude
dateerde van jaren her en heeft tussendoor nog wel een opfrisser gehad, helaas is er
niemand meer die de betekenis van de driehoeken kan toelichten.
Het nieuwe logo straalt op verschillende manieren de verbondenheid uit (letterlijk en
figuurlijk) van Lunetten met de stad en de onderlinge contacten tussen de
bewonersvertegenwoordigingen, actieve groeperingen in en om Lunetten en in
algemene zin met de gemeente, speciaal het Wijkbureau. De partijen haken aan bij
elkaar;
 de bestuurs-/kerngroepleden passeren de revue en ieder vertelt iets over zijn/haar
verleden in de wijk en betrokkenheid bij het BOL, inclusief zijn of haar specifieke
aandachtsveld;
 een toelichting volgt op de inbedding van werkgroepen binnen en buiten het BOL en
de wijze waarop die, op hun eigen specifieke manier, een relatie met Lunettenaren
(o.a. via de maandelijkse BOL-plenair) en de kerngroepleden onderhouden.
Dan volgen de medewerkers van het Wijkbureau:
o Micha Stolzenburg, werkt inmiddels zes jaar op het Wijkbureau en heeft nu Verkeer en de
Wijkraad in z’n portefeuille. Vroeger ook de Wijkambitie, dat heeft hij nu overgedragen
aan Alex.
o Jeanine van Zwam, sinds 2,5 jaar in de wijk. Zij is gebiedsmanager veiligheid en richt zich
vooral op auto- en woninginbraken. Tevens is zij organisatorisch verantwoordelijk voor het
samenwerkingsverband veiligheid op gemeentelijk niveau.
o John Verheyen, kwam in januari dit jaar naar Wijkbureau Zuid als gebiedsmanager
veiligheid, daarvoor was hij verbonden aan Wijkbureau Oost. Hij is de opvolger van Tanja
Heijkamp, die per 1 januari naar een ander wijkbureau is vertrokken.
o Daniëlle van der Heiden, is office manager en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering op
het Wijkbureau. Ook LBB valt onder haar verantwoordelijkheid en zodoende heeft ze al
het nodige contact met het BOL via Christien. Voorheen werkzaam in Overvecht en ze
onderhield daar intensief contact met de Wijkraad, wellicht geldt dat in Zuid voor de
contacten met het BOL.
o Alex van der Vlist, is wijkadviseur, hij heeft in Hoograven gewoond en kent zodoende
Zuid, zijn werkterrein was voorheen op Kanaleneiland en is nu nieuw op het Wijkbureau
Zuid.

Hij licht aan de hand van een PowerPoint-presentatie de stand van zaken rond de
Wijkambitie toe:
 de nieuwe wijkambitie voor komende 4 jaar is gericht op verdere verbetering van de
wijk. Er zijn wel bezuinigingen, waardoor er geen extra geld is c.q. op bepaalde
terreinen bezuinigd zal worden. Maar door verschuiving van budgetten naar (nieuwe)
ambities en/of extra inspanningen (inzet/uren zowel van professionals als
bewoners/vrijwilligers) is ook nieuw beleid mogelijk;
 het is de bedoeling om, na een dialoog over de wijkambitie, uiteindelijk een keuze te
maken en de 3 belangrijkste ambities/speerpunten voor te leggen aan het college (en
de raad);
 het streven is om de wijkambitie inhoudelijk meer te delen met de achterliggende /
betrokken gemeentelijke diensten, met een hoofdrol voor de bewoners(groepen),
waarbij het Wijkbureau faciliteert;
 vanuit het Wijkbureau zal meer de nadruk liggen op het proces met extra aandacht
voor de contacten tussen de wijk en de centrale gemeentelijke diensten;
 belangrijke vraag hierbij voor Zuid is: “Wat is het beeld van de Lunettenaren hierbij?”
Het Wijkbureau wil daartoe een avond met bewoners organiseren, het ligt in de
bedoeling dat eind april te doen, een datum zal nog worden vastgesteld.
De voorzitter bedankt de leden van het Wijkbureau voor hun bereidheid naar de vergadering
te komen en het geven van een uitgebreide toelichting.
Los van de presentatie in deze vergadering: voor wie wil weten hoe het er voor staat met de
huidige wijkambitie: zie http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=378362. Daarop zijn de
wijkambitie 2012-2014 en de stand van zaken oktober 2012 terug te lezen.

WVTTK / Rondvraag
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering rond 21:30 uur.

