
 
De kern van het BOL 
 

Bewoners Overleg Lunetten (BOL) is een 

stichting die actief is in de wijk Lunetten, 

Utrecht. Het biedt onderdak aan alle 

bewoners. Het BOL bestaat ruim tien jaar en 

ontwikkelde een flinke staat van dienst. 

Bewoners, media, contactpersonen in 

netwerken bij organisaties kennen het BOL 

als energieke club deskundigen, als luis in de 

pels of als stevige partner. Ook binnen de 

gemeente politiek, bij Burgemeester en 

Wethouders, bij de gemeenteraad en bij de 

relevante ambtenaren is het BOL 

genoegzaam bekend. Veelzijdige projecten en 

acties zijn succesvol afgerond. 

 

Flexibel en slagvaardig blijven 

Eind 2004 is opnieuw gekozen voor een 

kleinschalige slagvaardige organisatie die 

flexibel een aantal kernactiviteiten centraal stelt. 

BOL kiest ervoor niet uit te groeien tot een 

organisatie op het gebied van maatschappelijke 

dienstverlening en welzijn. De in de loop van 

haar bestaan ontstane taken en verplichtingen in 

diverse projecten zijn nadien herbezien en 

grotendeels afgestoten. 

 

Missie 

De missie van het BOL is drieledig: het 

bevorderen van samenwerking van 

wijkbewoners en de sociale cohesie op wijk-, 

buurt- en straatniveau; het behartigen van de 

belangen van alle wijkbewoners en ten derde het 

beïnvloeden van instanties die beslissingen 

nemen die voor de wijk en/of voor degenen die 

er wonen van belang zijn. 

Actief in de praktijk 
Dat betekent in de praktijk dat het BOL informatie, 

standpunten en visies produceert. Overleg, 

belangenbehartiging en zonodig acties organiseert. 

BOL begint of werkt mee in projecten. Een beperkt 

aantal evenementen organiseert het BOL zelf. En het 

levert een bijdrage aan activiteiten van anderen. 

Informatie wordt verzameld, verwerkt en zonodig in 

archieven bijgehouden. Continu worden 

bijvoorbeeld de gemeentestukken gelezen en is er 

contact in het netwerk. 

Vervolgens worden er trends en ontwikkelingen 

vastgesteld en een activiteitenplan opgesteld. Het 

uitdragen van standpunten en visies vindt plaats door 

voorlichten en informeren van bewoners of andere 

netwerken. Dat gebeurt mondeling of schriftelijk, 

via internet, huis-aan-huis folders of middels de 

pers. 

 

Netwerken in een dynamische omgeving 
Allereerst heeft het BOL te maken met de ruim 

elfduizend inwoners van Lunetten. Daarvan is 

18,9% jonger dan 18; 33,8% is 18 t/m 34 jaar; 

29,4% is 35 t/m 54 jaar en 18,9% is 55-plusser. 

(Bron: GU 2013) 

Naast direct met bewoners heeft het BOL in de wijk 

ook contact met opinieleiders, vertegenwoordigers 

van bewonersgroepen en andere maatschappelijke 

groeperingen (kerken, welzijn, zorg) en 

ondernemers. Naar schatting is dit een netwerk van 

ruim honderd mensen. 

Buiten Lunetten zijn er contacten in de formele 

gemeentelijke wijk Zuid. Samen met Hoograven en 

Tolsteeg maakt Lunetten hier deel van uit. Binnen de 

Gemeente Utrecht zijn er ook diverse contacten. 

Ambtelijk gebeurt dat met medewerkers 

bijvoorbeeld het wijkbureau Zuid en diverse andere 

gemeentelijke diensten. Met de burgemeester en de 

wethouders en met politieke partijen, waaronder 

gemeenteraadsleden en andere vertegenwoordigers. 

Bij elkaar is hier sprake van een netwerk van rond 

de tachtig sleutelpersonen. 

Rest nog de personen die namens andere 

(bewoners-) organisaties in Utrecht of daarbuiten 

contact hebben met het BOL. Eventuele sponsors of 

fondsen. Of medewerkers van expertise- en 

kenniscentra als ook zelfstandig deskundigen. Met 

naar schatting zestig personen in deze laatste groep 

kent het BOL – qua contactpersonen - naast de 

directe contacten met bewoners een netwerk van 250 

personen. 



Werken aan structuur 
BOL opereert op een kleinschalige en flexibele 

wijze, in die zin dat geen structurele meerjarige 

verplichtingen worden aangegaan. Daarmee kan het 

BOL slagvaardig blijven opereren. 

Als stichting is er formeel een dagelijks bestuur. Dat 

bestaat uit een voorzitter, secretaris en 

penningmeester. Daaromheen bestaat er de 

zogenaamde BOL vergadering. 

Aandachtsgebieden zijn: Veiligheid, Verkeer, lucht 

en geluid, Groen en Leefbaarheid en openbare 

ruimte.  Binnen de aandachtsbegeiden zijn 

werkgroepen actief, waaronder:  Lunetjes, Natuur, 

Wijkdag en Dag van het Park. Zonodig worden 

nieuwe  werkgroepen. 

 

Samen komen en samen werken 
Het werk binnen BOL bestuur, BOL vergadering en 

werkgroepen wordt gedaan door bewoners van 

Lunetten. Deze zijn actief als vrijwillig 

medewerkers. Bij de inzet van menskracht is het 

uitgangspunt dat er geen verplichtingen voor lange 

termijn worden aangegaan. Het kortstondig inhuren 

van deskundigen of medewerkers in relatie tot korte 

projecten is evenwel mogelijk. 

BOL medewerkers komen en werken samen in  

cultureel centrum De Musketon. Ook vanuit huis 

wordt er gemaild, geschreven of getelefoneerd. 

Daarnaast worden er bijeenkomsten, vergaderingen 

en andere evenementen bijgewoond of 

georganiseerd. Voor de vrijwillig medewerkers is 

een WA-verzekering afgesloten. 
 

Afspraak is afspraak 
De verantwoordelijkheden worden verdeeld en de 

besluitvorming vindt plaats in bestuur, in de BOL 

vergadering, in de werk- en projectgroepen en in ad 

hoc overleg. De trends en ontwikkelingen worden 

vastgesteld door het bestuur, in samenspraak met de 

BOL vergadering. Ook deelname aan overleg- of 

klankbordgroepen namens het BOL vindt plaats na 

besluit in bestuur en de BOL vergadering en na 

overleg over voorwaarden; zonodig per contract. 

Verder is het mogelijk dat het BOL overleg of acties 

zelf initieert. Of deelneemt aan acties of activiteiten 

van derden. Werving, voorlichting, communicatie en 

promotie van standpunten, meningen en visies is 

kernzaak voor het BOL. Ook werven van nieuwe 

medewerkers vereist constant aandacht. 

Er wordt elk jaar een werkplan gemaakt. Net als een 

jaarverslag. Als stichting is dat samen met een 

financieel verslag zelfs verplicht. Deelname in 

financiële verantwoording. Tenslotte wordt van de 

BOL vergadering en van andere  

bijeenkomsten verslag gemaakt. 

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. In 

de praktijk is dat vaker. Voor elke BOL vergadering 

wordt de agenda vastgesteld. Daarnaast is er 

bestuurlijk overleg over bijvoorbeeld financiële 

zaken. De BOL vergadering komt gemiddeld – 

buiten de zomervakantie - eens per maand samen. 

 

Zonder doel geen middelen 
Geld om actief te zijn betrekt het BOL vooral van de 

lokale overheid. Vanuit de Gemeente Utrecht is er 

jaarlijks een structurele bijdrage uit het 

Leefbaarheidsbudget. Ook voor activiteiten of 

projecten wordt een aanvraag ingediend voor een 

bijdrage uit dit budget. Sponsering door derden vindt 

incidenteel en op bescheiden wijze plaats. 

 

Nu naar buiten allemaal 
Het BOL streeft ernaar om twee maal per jaar een 

thema-avond te organiseren. Voor en tijdens de 

gemeenteraadsverkiezingen is het BOL extra alert 

op de politieke plannen voor Lunetten. 

Voor bevordering van sociale cohesie en ter 

promotie hecht het BOL aan de deelname aan de, 

mede door het BOL ontwikkelde, jaarlijkse Wijkdag 

Lunetten. Die vindt meestal plaats in de derde week 

van september. Ook Lunetjes (wijkschoonmaakactie) 

en het Wilgenknotten (onderhoud groen) zijn 

jaarlijkse BOL-activiteiten. 
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