Notulen vergadering BOL van dinsdag 12 december 2017
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Tamira de Pijper (Koppelsteede), Pieter van der
Zouwen, Maarten Brinkman (notulist)
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gast van
vanavond, Tamira de Pijper.
Jaarprogramma 2018 Koppelsteede
Tamira de Pijper van Stadsboerderij Koppelsteede vertelt aan de hand van een presentatie over de activiteiten
voor het komende jaar. De presentatie toont de doelen voor Utrecht in het algemeen en voor Lunetten in het
bijzonder. Al een paar jaar valt de boerderij onder de Stichting Utrecht Natuurlijk. De stichting werkt in
opdracht van de gemeente Utrecht. "Wij organiseren activiteiten en cursussen. Bedrijven, instellingen en
bewoners(groepen) bieden wij begeleiding bij projecten op het gebied van natuur, milieu en/of duurzaamheid.
En bijna alle Utrechtse leerlingen genieten van ons unieke onderwijsprogramma vol met echte
natuurervaringen"
. Wat betreft educatie gaat het bij de Koppelsteede vooral om het basisonderwijs, maar er is ook contact met
het St. Gregoriuscollege en met De Passie. De samenwerking met de scholen kan ook betekenen dat Utrecht
Natuurlijk bij die scholen kan helpen iets aan te leggen.
. Tamira vertelt ook het een en ander over Koffie en Kookkunst dat de catering op Koppelsteede verzorgt.
. Begin 2018 komen er drie nieuwe medewerkers: een adviseur, een dierverzorger en een educatief
medewerker. Er zijn momenteel 24 actieve vrijwilligers (dierenverzorging, tuin), die minimaal 6-10 uur per
week werken.
. Koppelsteede doet in 2018 voor het eerst mee met Gluren bij de Buren.
Mededelingen
. Pieter deelt mee dat de HKL de kap voor één van de vitrines heeft geplaatst. Het geld dat over is wordt ook
voor het eind van het jaar besteed.
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid
Geen nieuws.
Aandachtsgebied Veiligheid
Maarten zal in de volgende BOL-vergadering verslag doen van het veiligheidsoverleg op het wijkbureau van 24
oktober
Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte
Geen nieuws.
Aandachtsgebied Groen
. Op zaterdag 10 februari 2018 worden er, ijs en weder dienende, weer wilgen geknot.
. Op zaterdag 17 februari is er een werkdag bij de poelen
Rondvraag
. Pieter deelt mee dat de programmaladder volgend jaar doorloopt; hij is daar samen met Ruud mee bezig.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.

