Notulen vergadering BOL van dinsdag 7 november 2017
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Ruud Kamp, Tom van Koppen
(wijkbureau Zuid), Marijke Ahlrichs-Van der Veen, Tamira de Pijper, Inge Puyman, Maarten Meuldijk, Hessel
Sikkema, Fidel Vernooy, Louis Houtappel, Pieter van der Zouwen, Lia Oosterwaal, Maarten Brinkman (notulist)
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gast van
vanavond, Tom van Koppen, de nieuwe wijkadviseur. Junior wijkadviseur Kumari den Ouden, die ook zou
komen, is verhinderd.
Kennismaking met Tom van Koppen /Wijkactieprogramma 2018
De nieuwe wijkadviseur Tom van Koppen stelt zich voor. Sinds twee weken is hij wijkadviseur Zuid. Hiervoor
werkte hij al vele jaren bij de gemeente Utrecht.
Christien: nu is er een wijkadviseur voor Hoograven en een wijkadviseur voor Lunetten. Klopt het dat dat gaat
veranderen? Tom: dat is nog niet duidelijk; daarover is nog geen definitief besluit genomen.
Vervolgens komt het Wijkactieprogramma aan de orde. Lia vraagt van wie de ambities zijn die in het
programma genoemd worden. Van het wijkbureau of van de bewoners? Wat ziet het wijkbureau als zijn
verantwoordelijkheid? Tom: het wijkbureau is wel betrokken, maar neemt niet altijd deel aan het overleg, het
zit tussen de bewoners en de ambtelijke organisatie in. Het wijkbureau houdt een vinger aan de pols, blijft op
de hoogte van wat er speelt, zoals in het geval van het overleg over de Musketon. De informatie in het
wijkactieprogramma is in 2014 door het wijkbureau in de wijk (bewoners en organisaties) opgehaald.
De opmerkingen over Fort Luna zijn, zo wordt geconstateerd, wat vaag voor een actieprogramma. Het lijkt erop
dat het beheer grotendeels op vrijwilligers zal neerkomen.
De voorzitter vindt dat er te weinig acties worden genoemd. Wat is, bijvoorbeeld, de actie ten aanzien van het
punt snelwegen.
Ook de zorg voor aandachtsgroepen komt ter sprake. In 2018 is er een doorontwikkeling van ‘GGZ in de wijk’.
Wellicht wordt het project van pilot structureel. De voorzitter stelt voor om het op de agenda van het BOL te
zetten: hoe staat het er nu voor?
Lia wijst op de massale essentaksterfte in de wijk. Als alles omgehakt wordt wat ziek is, worden grote delen van
de wijk kaal. Dit gaat in 2018 spelen. De ambitie zou moeten zijn: in communicatie met de bewoners zo
zorgvuldig mogelijk zijn, met hen overleggen. Tamira vult aan: kijken naar herinrichting, wat zet je ervoor terug.
Lia: dat is een aandachtspunt voor de Natuurgroep.
Burgertop
Op 4 november vond de Burgertop plaats. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de kerngroep
Buurtbudgetten. Onderwerp van gesprek was ‘Hoe zou Lunetten er in de toekomst uit moeten zien?’ Welke
voorstellen werden kwamen op tafel? Ruud (kerngroep Buurtbudgetten) licht toe.
Er waren 1200 inwoners van boven de 18 ingeloot. Deze inwoners werden uitgenodigd deel te nemen aan de
Burgertop. Van hen hebben er ruim 70 meegedaan. Er waren ook enkele experts aanwezig. Wijkraad
Gemeenteraad en pers waren vanaf 15.00 uur welkom. Het enthousiasme onder de deelnemers was groot. Van
hen willen er 37 verder praten. Zij zullen persoonlijk worden benaderd om te komen praten over de vraag ‘Hoe
gaan we verder?’. Op 29 november informeert de kerngroep Buurtbudgetten de bewoners over de resultaten
van de Burgertop. Vanaf 20.30 in de Musketon.
Louis Houtappel en Maarten Meuldijk, deelnemers aan de Burgertop, vertellen het een en ander over hun
ervaringen. Louis beaamt dat het enthousiasme groot was. Maarten was geïrriteerd over het feit dat het
onderwerp veiligheid over andere onderwerpen was ‘uitgesmeerd’, waardoor niemand het nog zag. Het
wegvallen van veiligheid was reden voor hem om voortijdig weg te gaan. Lia licht toe hoe het met dit
onderwerp gegaan is.
De resultaten van de Burgertop zullen worden ‘meegenomen’ in de Omgevingsvisie (min of meer de opvolger
van het Bestemmingsplan) Lia adviseert ons Kika Aalberts, coördinator van het project Omgevingsvisie, uit te
nodigen voor een BOL-vergadering. Christien zal haar uitnodigen.
Aandachtsgebieden
Het punt ‘Aandachtsgebieden’ (Verkeer, lucht en geluid; Veiligheid; Leefbaarheid en openbare ruimte; Groen)
vervalt in verband met de tijd.

Rondvraag
. Inge roept op om bij de muzikale middag van Lunetten Wil Wel op zondagmiddag 12 november in de
Musketon te komen helpen.
. Inge wijst op het lijsttrekkersdebat van 21 februari 2018.
. Pieter wijst op uitslag van de fotowedstrijd ‘Lunetten in the Picture’ en de opening van de nieuwe expositie
van de Historische Kring Lunetten in de Musketon, op zaterdagmiddag 11 november.
. Marijke: het project Schuldhulpmaatje krijgt een inloopspreekuur op vrijdagmiddag in de Musketon.
. Lia: de Natuurgroep heeft subsidie aangevraagd bij Beleef en Ervaar voor het plaatsen van een aantal kasten
voor wilde bijen. ZOMO gaat de kasten maken en plaatsen. Koppelsteede gaat een project met de scholen
doen.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.
Actielijst
. Christien zal Kika Aalberts uitnodigen om ons in een BOL-vergadering te informeren over de Omgevingsvisie.

