AGENDA OPENBARE VERGADERING

BOL dinsdag 9 juni 2015

Plaats: Musketon, A 24
Tijd : 20.00 uur
20.00-20.05

Opening

20.05-20.45

Herinrichting 't Goylaan
De speciale bijeenkomst voor Lunetten over het plan om de 't Goylaan om te vormen tot een
stadsboulevard heeft de meeste aanwezigen niet kunnen overtuigen. Zij blijven van mening dat
het plan zal leiden tot meer opstoppingen in de spits. De kerngroep heeft daarop besloten
een brief aan de gemeenteraad te sturen met het verzoek ook het Goyplein en de afritten te
betrekken bij het plan om zo de toegankelijkheid van Lunetten in de toekomst te waarborgen.
Raadslid Tim Schipper, die namens de gemeenteraad contactpersoon is voor Zuid, komt
langs om over de (mogelijke) gevolgen van het plan met de aanwezigen van gedachten te
wisselen. De brief is te lezen op de website van het BOL

20.45-21.15

Signe Sordam, wijkadviseur Zuid van het wijkbureau praat ons bij over
actuele zaken, waaronder de verhuurbaarheid van de Musketon.

21.15 -21.20 Mededelingen
21.20-21.40 Aandachtsgebieden


Verkeer, lucht en geluid



Veiligheid
Het wijkbureau heeft vanuit de wijk het signaal gekregen dat het politiebureau te ver
weg zit en de wijkagent moeilijk bereikbaar is. Ze vragen zich af of er behoefte
bestaat aan een inloopspreekuur met de wijkagent, bijvoorbeeld op zaterdag in de
Musketon.



Leefbaarheid en openbare ruimte
* Altijd al meer invloed gewild op de besteding van buurtbudgetten? Doe dan mee
met de pilot buurtbegroting in Lunetten. Eind juni is de startbijeenkomst. Deze pilot
heeft als doel gemeentelijke uitgaven inzichtelijk en transparant te maken. Meer
informatie volgt via een digitale nieuwsbrief en op utrecht.nl/zuid.
* Vooruit organiseert dinsdag 23 juni, van 10:00 tot 12:00 uur een 2e bijeenkomst in
Speeltuin Fort Luna, Oude Liesbosweg 40 in Lunetten. Hier ontmoeten
jongvolwassenen, ouders, ouderen en professionals die zich met jong en oud
bezighouden in de wijk elkaar. Samen brainstormen zij over het thema: ‘verbinden
van jong en oud’. Meer informatie vindt u op www.vooruitutrecht.nl.
Groen
Op de Hebriden worden 20 populieren vervangen door ratelpopulieren, wilgen en
elzen. Dinsdag 16 juni is hierover een inloopavond in de Musketon van 20.15 tot
21.15 uur. Het wijkbericht is terug te vinden op www.utrecht.nl/zuid.

21.40-21.45

WVTTK / Rondvraag

