
Notulen vergadering BOL van dinsdag 9 december 2014  
 

Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter),v Christien Bolt, Gert-Jan Overdijkink, Maarten Meuldijk, Hessel 

Sikkema, Lou Gast, Jan Ruijs 

Afmeldingen: Ties Bressers, Ruud Kamp, Inge Puyman 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. De beoogde spreker van vanavond, Harry Siegelaar over het 

onderwerp winkelcentrum, moest zich afmelden. Erik Verboom kon niet en van Sandra Beenen is geen reactie 

ontvangen.  Er is vanavond dus geen gastspreker. In plaats van over het onderwerp van de gastspreker zullen 

we terugblikken op 2014 en vooruitkijken naar 2015. 

 

Terugblik en vooruitblik  

Maarten M.: er waren het afgelopen jaar veel positieve dingen. Christien vond het verkiezingsdebat het 

hoogtepunt. Gert-Jan brengt naar voren dat de invloed van het BOL groot is, ‘dat merk je op het wijkbureau’. 

Gastsprekers komen graag. 

Hessel vraagt om hoeveel mensen het gaat wanneer je het over het BOL hebt. De gemeente luistert naar het 

BOL, maar er zijn meer mensen in Lunetten. Christien: alles bij elkaar, BOL en groepen en ‘satellietjes’ 

eromheen, gaat het om ongeveer 150 mensen. Het BOL is weliswaar niet de officiële vertegenwoordiger van de 

wijk, maar iedereen kan meedoen. En ook de gemeente houdt informatie- en inloopavonden waar iedereen 

naartoe kan gaan.  

Jan meent dat het ‘groene front’ op de goede weg is. 

Wat komt er in 2015 op ons af?  

. Het zorgfort op Lunet IV begint. Gert Verhoef streeft naar een informatieavond in januari (staat los van het 

BOL)  

. Het zou goed zijn de ‘buurtondernemer’ van Lunetten uit te nodigen over de zorg nieuwe stijl in de wijk.  

. Er komt aandacht voor de kinderraad. Peter Kooij, directeur van De Spits wil hierover komen vertellen.  

Hessel vraagt wat er met de sporendriehoek gaat gebeuren. Christien: die wordt een natuurgebied. De 

Natuurgroep wordt erbij betrokken. Het nieuwe fietspad naar de Koningsweg en Maarschalkerweerd gaat op 

19 december open. 

 

Mededelingen 

. Lunetten was goed vertegenwoordigd op de bijeenkomst over het nieuwe initiatievenfonds. 

. Er is een brief van Jolie binnengekomen: de huur van Goeree is opgezegd. Er is een vergunning aangevraagd 

voor een noodvoorziening tussen Jolie en de Koninkrijkszaal. Heeft het BOL bezwaren? Nee. 

. Christien is naar een gespreksavond van Aorta over wonen en oud worden geweest. 

.  Er is een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van B&W binnengekomen. 

 

Aandachtsgebied Verkeer, Lucht en Geluid 

Laat Lunetten Niet Stikken wil in het voorjaar een avond houden. 

Maarten M. vraagt hoeveel botsingen er bij de paddenstoel zijn geweest. Dat zouden ze bij het wijkbureau 

moeten weten.. 

 

Aandachtsgebied Veiligheid  

Geen nieuws 

 

Aandachtsgebied Leefbaarheid en Openbare Ruimte.  

Het BOL heeft bezwaar ingediend tegen de geplande dubbele rij winkelwagens bij Albert Heijn. 



. Wat gaat er gebeuren met de uitbouw van de snackbar? Er is een hekje voor geplaatst. Lou vermoedt dat het 

hekje is geplaatst om struikelen te voorkomen. Niemand weet hoe het zit met die uitbouw. 

. Op 13 december is het Repair Café weer open. 

. Op 14 december vindt de kerstmarkt plaats. 

 

Aandachtgebied Groen 

Op 10 december is er een bewonersavond in het wijkbureau over vergroening van de Hondsrug. Christien gaat 

daar naar toe. 

 

Rondvraag 

. Lou heeft een uitnodiging ontvangen mee te doen aan de proef  ‘Mijn WOZ’ . Hessel: meer bewoners hebben 

die uitnodiging ontvangen. 

. Hessel vraagt hoe het zit met het parallelle fietspad over het Furkaplateau. Lou: dat gaat pas in 2016 open. 

Dan zijn de spoorverdubbeling en het bruggetje gereed. 

. Gert-Jan meldt dat de oplevering van het vernieuwde afvalscheidingsstation is vertraagd. Het is onduidelijk 

wat er op het terrein gebeurt. Gert-Jan stuurt hierover een stukje naar Christien. Christien zal het naar Fred 

Nuwenhuis doorsturen. 

 

Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur. 

 

Actielijst 

Gert-Jan stuurt een stukje over het afvalscheidingsstation naar Christien. Christien zal het naar Fred Nuwenhuis 

doorsturen. 


