
Voorlopig resultaat flyer actie voor openhouden Musketon. 

 
Datum: 4 juni 2013 
 
Locatie: Musketon 
 
 Aanwezig: ca. 50 mensen uit Zuid en Oost 
 
 Verslag: Hein van Kruisdijk 
 
Vanavond heeft het Bewoners Overleg Lunetten de (tussentijdse) resultaten van de actie ‘Musketon 
niet dicht’  bekend gemaakt. 
In het weekend van 1 en 2 juni werden in Lunetten 4500 flyers verspreid met de oproep om betaald 
beheer te behouden voor de Musketon. Dat leverde tot nu toe meer dan 1100 steunbetuigingen op. 
Een positieve respons van 25% binnen 4 dagen! 
 
Dit resultaat werd openbaar gemaakt tijdens de presentatie van de kersverse wijkwelzijnsorganisatie 
Vooruit, die het (gedeeltelijk met oud Portes werknemers) per 1 augustus het wijkwelzijnswerk 
verzorgt o.a. in Lunetten. 
De sociaal makelaars (vroeger noemden we die opbouwwerker) worden ook ondergebracht bij 
stichting Vooruit, het technisch beheer van het gebouw bij de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO, 
het oude grondbedrijf OGU) van de gemeente Utrecht.  
 
Het BOL maakte tijdens de bijeenkomst vier wensen duidelijk die vorige week ook al aan de 
gemeenteraad bekend waren gemaakt, te weten: 
-maak bezuinigingen op sociaal beheer ongedaan; 
-regel verhuur zalen decentraal, door het beheer van de Musketon zelf; 
-regel de bestemming van de zalen decentraal en flexibel, door beheer van de Musketon zelf; 
- laat geld uit barinkomsten en zaalverhuur tegoed komen aan de (uitgaven en salarissen van de) 
sociaal beheerders. 
 
Door de twee aanwezige directeuren van Portes, belast met de inrichting van de nieuwe organisatie, 
werden na afloop al een aantal resultaten en plannen bekendgemaakt: 
-barinkomsten komen tegoed aan sociaal beheer; 
-over verhuurinkomsten, tot nu toe naar een centrale UVO pot, wordt onderhandeld. Het BOL neemt 
deel aan de besprekingen; 
-Er wordt gestreefd naar een speciale status van de theaterzaal, met eigen sociaal beheer en extra 
veiligheid; 
-met waarschijnlijkheid blijven onze sociaal beheerders behouden, als bovenstaande gerealiseerd 
wordt; 
-er hebben zich al twee mensen aangemeld voor de cliëntenraad van Vooruit; 
-Ieder half jaar vindt een (openbare) terugkoppeling plaats richting Lunetten, en worden n nieuwe 
plannen voorgesteld; 
-Het BOL blijft Lunetten vertegenwoordigen in centrale overleggen. 
 
Een zeer spannende en zeer goed bezochte bijeenkomst nam een positieve wending. 
 
Wordt vervolgd. 
 
 


