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Activiteitenverslag 2016 van het Bewoners Overleg Lunetten 
 
 
 
Ook dit jaar werden de maandelijkse plenaire vergaderingen (kleine thema-avonden) weer 
goed bezocht:  
 
In januari komt Krista Nieuwenhuizen op bezoek. Ze is student aan de master Urban & 
Area Development en bewoner van Lunetten. Zij heeft dit semester vanuit haar studie de 
opdracht gekregen om een wijk te onderzoeken en met een andere bril op naar die wijk te 
kijken. Het leek haar interessant om de wijk waar zij zelf inmiddels ruim 8 jaar woont te 
onderzoeken.  

 
In februari vertelt Myrna Schultze gebiedsmanager Binnenstad, Zuid, Oost en Noordoost 
van Spelenderwijs Utrecht over de organisatie, de doelstellingen en de activiteiten in 
Lunetten 

 
In maart is het de beurt aan Abel van de Ven. Hij is beheerder van de Lunettense tak van de 
Whatsappgroep Utrecht Alert. Hoe werkt het en hoe gaat het met de groep. 
 
In april maken we kennis met projectleider Thuiszorg Thijs Jansen en wijkverpleegkundige 
Annabel Folkerts van AxionContinu. AxionContinu verzorgt vanaf 1 januari 2016 de 
wijkverpleging in Lunetten.  
 
In mei doet Lia Oosterwaal, coördinator van de Natuurgroep, verslag van de activiteiten van 
het afgelopen jaar en kijkt vooruit. 
 
In juni volgt de kennismaking met de nieuwe wijkregisseur Frits Velthuijs. 
 
In september buigen we ons over Lunetten leeft 2001-2026. Wat is er tot nu toe terecht 
gekomen van de aanbevelingen uit dit door Alex Sievers van INBO in opdracht van het BOL 
geschreven rapport. Wat is er inmiddels gerealiseerd en wat zou nog opgepakt kunnen 
worden. 

 
In oktober volgt een kennismaking met Careyn in Lunetten. Roos Beukeboom vertelt over 
deze organisatie voor thuiszorg, verpleging en verzorging, maatschappelijke dienstverlening 
en meer.  
 
In november gaan we in gesprek met Signe Sordam over het wijkactieprogramma 2017.  

 
In december presenteren Ties Bressers en Maarten Meuldijk een plan om een digitaal 
magazine in Lunetten op te zetten. 

 
Verslagen van de vergaderingen zijn terug te vinden op www.bollunetten.nl.  
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Aandachtsgebieden: 
 
Verkeer, Lucht en Geluid  
Het BOL trad op als budgetbeheerder van het burgerinitiatief Laat Lunetten Niet Stikken. Er 
was in de vergaderingen regelmatig aandacht voor het Ontwerptracébesluit A27/A12 
 
Veiligheid  
Er is dit jaar weer structureel overleg geweest met de gebiedsmanager veiligheid van het 
wijkbureau en de wijkagenten. 
 
Groen 
De schoonmaakactie door de werkgroep Lunetjes kon dit jaar weer rekenen op ca. 50 
deelnemers en medewerking van de scoutinggroep Salwega, die traditiegetrouw het 
Beatrixpark onderhanden nam.  
 
De werkgroep Wilgenknotten heeft ook dit jaar weer een wilgenknotdag georganiseerd.  
 
De werkgroep Natuur kwam regelmatig bij elkaar en heeft weer een aantal natuurdagen 
gehouden, vooral gericht op het onderhoud van de salamanderpoelen.  
 
Leefbaarheid/welzijn 
Een vertegenwoordiger van het BOL zit in de gebruikersraad om mee te denken over de 
toekomst van de Musketon. 
Het BOL heeft zich hard gemaakt voor behoud van de bibliotheek in het buurtcentrum. 
 
In 2016 is de Historische Kring Lunetten opgericht, die door het BOL wordt gefaciliteerd. 
 
Activiteiten: 
 
Inzet van het BOL bij: 

• Wijkdag. Samen met de winkeliersvereniging organiseert het Bewonersoverleg de 
jaarlijkse wijkdag. Vast onderdeel: de BOL-loop. Dit jaar voor de 21ste keer! 

• De Dag van het Park.  

• Overleggen en themabijeenkomsten op het wijkbureau, waaronder Broodje Zuid 
 
 

Voor meer informatie over de activiteiten van het BOL zie www.bollunetten.nl/  
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