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In totaal hebben er 21 respondenten
gereageerd.

Dat gekozen is de enquête te versturen naar
een met het  BOL bekende bewonersgroep
is te zien in de resultaten:
veel inhoudelijke kennis en ervaring met en
bij het BOL. Inhoudelijke kennis en kunde,
goede contacten in en buiten  de wijk een
verbindende rol zijn dan ook duidelijk de 
kernwaarden van het BOL, zo is terug te
zien in de  antwoorden.

Ook een kritische noot ontbreekt niet.

De BOL vergadering gehouden op dinsdag
24 januari 2023 in de Musketon had als enig
onderwerp op de agenda:

De Toekomst van het
Bewoners Overleg Lunetten

In deze vergadering is besloten
een tweede vergadering over dit onder-
werp te houden en ondertussen een
vragenlijst uit te doen naar het actieve
netwerk van het BOL.

Een in dezelfde vergadering ingestelde
Tekstgroep heeft zes vragen geformuleerd
en de ontvangen antwoorden samengevat
en anoniem gemaakt, zoals afgesproken.

Deze tekst treft u hierbij aan.
Aangevuld met eerdere PR-uitingen van het
BOL. Zoals de BOL banner op de voorpagina
en enkele posters en flyers.

De Tekstgroep
Ewold, Hein, Marije, Pieter, Wim

RESULTATEN Toekomst BOL ENQUETE

InleidingOver ontstaan enquête

Vanaf 2013 | BOL Flyer A5

1)
WEBSITE BOL
Website van het Bewoners Overleg Lunetten (BOL)

2)
Het artikel van Paul Hustinx, Journalist.
Over de toekomst van het BOL.
Titel:
Bewonersoverleg BOL: Eigen opheffing serieuze optie.
Geplaatst op: 21 januari 2023 op Lunetten.nl.
DIRECTE LINK NAAR DIT ARTIKEL:

www.bollunetten.nl

https://lunetten.nl/message/74324/bewonersoverleg-bol--eigen-opheffing-serieuze-optie

Toekomst BOL?
Meer informatie is te vinden op:
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ANTWOORDEN VRAGENLIJST
BOL Toekomst
PER VRAAG

AANTAL INZENDINGEN: 21

Uitgelicht

Vragenlijst is per mail verzonden op:
Vrijdag 3 februari 2023.

Herinnering is per mail verzonden op:
Vrijdag 10 februari 2023.

De deadline voor inzenden was op:
Maandag 13 februari om 12:00 uur.

“Het BOL kan / mag na de twee corona
jaren 2020 en 2021 en het jaar 2022
in 2023 NIET abrupt tot een einde komen.”

Een bewoner noemt het “fijn dat er een
groep betrokken bewoners is die weet
wat er speelt en in gesprek gaat met de
verschillende partijen. Ik denk wel dat er
behoefte is aan nieuwe leden met een
eigen inbreng om het BOL te versterken.
Er wonen zoveel jonge mensen in de wijk
die hun zienswijze mee brengen. Het lijkt
mij heel waardevol om het BOL uit te
breiden met nieuwe (roulerende) leden.”

Een greep uit de antwoorden die tegelijkertijd 
een mooi beeld geven van het Bol door de 
jaren heen:
 
Vanuit het verleden, via de lunetten.nl 
website gevonden, via Google,
Eigenlijk al vanaf ‘t allereerste begin,
via andere werkgroepen zoals de natuurgroep
Lunetten (2x)
Via de nieuwsbrief of door een stand op de
wijkdag.
 
Via vrijwilligerswerk of via de Wijkdag,
Lunnetjes, de BOL-loop, de debatavond bij 
verkiezingen, via de Bolavonden en andere
evenementen die per flyer door de brievenbus 
komen.

Ook via buren in het bestuur ”Zo krijg ik 
uitnodigingen voor de vergaderingen (ben ik 
echter nooit geweest), en andere info over 
waar het BOL mee bezig is.” Met name hun 
initiatief betreffende omgevingsvisie, onder 
andere: tram door Lunetten, station 
Koningsweg en ook het participatietraject 
rond events in parken.
De connectie met Laat Lunetten Niet Stikken 
en contacten tussen de Kopersvereniging
Zwarte Woud en het BOL worden ook genoemd.
Ook: via de toenmalige (Mitros) Bewoners
Commissie Coppelwethe en als vrijwilliger van 
de Musketon.
 
In algemene zin wordt het Bol genoemd als
belangenbehartiger van de bewoners van de
wijk Lunetten en de verschillende
werkgroepen die onder de paraplu van het
BOL actief zijn. Een respondent geeft aan het 
Bol vooral uit het verleden te kennen toen het
nog actief aan de weg timmerde.

VRAAG 1
Hoe bekend met BOL?
Op welke manier ben je bekend met het
Bewoners Overleg Lunetten, het BOL?

Samenvatting antwoorden
VRAAG 1

BOL-loop Wijkdag

LunetjesDag van het Park

3Enquête Toekomst BOL | Samenvatting Antwoorden



Samenvatting antwoorden
VRAAG 2

VRAAG 2
Welke rol?

Welke rol heeft het BOL volgens jou?
Of welke rol zou het BOL moeten hebben?

Het BOL wordt door vrijwel alle respondenten
zeer gewaardeerd om de rol die het in het
verleden heeft gespeeld en die het voor veel
mensen nog speelt. Meer dan de helft van de
respondenten geeft aan dat het BOL de
huidige rol moet blijven vervullen zoals deze
hieronder wordt opgesomd. Een aantal
mensen ziet in de invulling van de rol van het
BOL op onderdelen een andere toekomst, dit
wordt hieronder ook kort uitgewerkt.
Het BOL werkt verbindend en
belangenbehartigend namens bewoners van
Lunetten, het is een vertegenwoordigend
orgaan van de wijk. “Niet alleen luis in de pels
bij belangrijke besluiten maar ook smeerolie
zijn” wordt genoemd door een bewoner.

Rol buiten Lunetten
Mensen benoemen BOL als de spreekbuis,
belangenbehartiger of regisseur vanuit
Lunetten naar onder meer onze gemeente
alsook de Utrechtse politiek en gemeentelijke
instanties. Een vinger aan de pols houden,
monitoren van afspraken die met de
gemeente gemaakt zijn. Hierbij worden ook
subsidies genoemd en: “Het is een gevestigde
instantie.”
Een respondent vindt de structuur van het
BOL wat onduidelijk maar waardeert de
connectie met de politiek , de kennis en kunde
op bestuurlijk niveau: “Het BOL hield Lunetten
op de kaart.”
Rol binnen Lunetten
Binnen de wijk wordt het faciliteren van
overleg tussen bewoners of
bewonersgroepen, het ondersteunen van
bewonersinitiatieven, het organiseren van
activiteiten in de wijk zoals de BOL loop en de
wijkdag en het bewaken van de kwaliteit van
de wijk genoemd. Een rol bij alles wat zich hier 

aandient zoals het signaleren van
ontwikkelingen in de wijk waar iets mee moet,
publieke discussie over Lunetten en contacten
onderhouden. Waar nodig of gewenst zelf
actief optreden, denk hierbij onder andere
aan ontwikkelingen rondom de Musketon.
Ook overleg tussen het Bol en de wijkagent
wordt gewaardeerd. Daarnaast ziet een
inwoner van de wijk het informeren als een
functie van het BOL en het BOL als
“overkoepelend platform met formele status
onder wiens paraplu allerlei Lunetten-brede
bewonersactiviteiten vorm kunnen krijgen”
wordt een keer vermeld. “Het BOL is een
verbinder, belangenbehartiger en activist.”

Uitbreiding van de rol van het BOL?
Een bewoner ziet een rol voor het BOL als
doorgeefluik voor verzamelde klachten van
bewoners richting gemeente in plaats van
melding via het portal van Utrecht.nl.
Een bewoner geeft aan: Huidige rol /
activiteiten moeten doorgaan in een andere
vorm.
“Ik verbaasde me onlangs over het bestaan
van een wijkcoöperatie. Als het BOL ‘kwakkelt’
waarom is er een ‘concurrerend’ clubje
opgericht? Als die ook ongeveer hetzelfde
willen doen, is het niet realistisch dat ze
allebei blijven bestaan omdat er niet ineens
twee keer zo veel vrijwilligers zijn die zich
ergens voor willen inzetten. Ook is het voor
niet betrokken bewoners lastig te weten met
wat je bij wie moet/kan zijn etc. “
Een inwoner vindt het van belang dat we in de
wijk “naast de representatieve democratie,
een maatschappelijke democratie behouden.
Met tegenwoordig een grotere diversiteit
aan opvattingen en achtergronden en individu
gerichte maatschappij lijkt een flexibel
netwerk, waarin mensen zich op basis van
onderwerpen tijdelijk bij kunnen aansluiten
meer passend.”
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VRAAG 3
Rol buiten Lunetten?

Welke rol zou het BOL volgens jou moeten
hebben buiten Lunetten? In het contact
met gemeente, politiek en instanties
buiten Lunetten? Of anders?

Hier is wat overlap met VRAAG 2 waar mensen
al hebben benoemd welke rol het BOL buiten
Lunetten zou moeten hebben. De antwoorden
die niet expliciet naar vraag 2 verwijzen: 

Mensen willen graag dat de huidige
rol/activiteiten moeten doorgaan maar geven
een aantal adviezen voor een andere vorm.
Vaak wordt benoemd dat de rol van het BOL
is: het vertegenwoordigen en behartigen van
de belangen van de bewoners van de wijk en
het op de kaart zetten en houden van
Lunetten.
Het BOL als eerste aanspreekpunt noemt
iemand ook, en het gevraagd en ongevraagd
advies geven aan instanties buiten de wijk
benoemt een ander als rol.
Het BOL als paraplu en spreekbuis van en naar
de wijk wordt benoemd.

Het vasthouden van langdurige contacten en
trajecten die invloed (kunnen) hebben op
Lunetten.
Daarbij de gemeentes Houten en Nieuwegein
niet vergeten. Net als de provincie en het rijk.

Ook hier antwoorden mensen dat het BOL
bewakend, coördinerend, sturend en
ondersteund moet optreden /werken zowel in
als buiten Lunetten in het contact van
Lunettense bewonersgroepen met bewoners
en andere bewonersroepen in Lunetten,
politiek en met instanties zoals
woningcorporaties en (sport)verenigingen.

Een geënquêteerde vraagt zich af in hoeverre
bewoners van Lunetten zich vertegenwoordigd
voelen door het BOL. De relevantie van de
onderwerpen moet bepaald worden door de
bewoners, geeft een ander aan.

Samenvatting antwoorden
VRAAG 3

“Participatie is een sleutelbegrip, zien dat we
als bewoners een gelijkwaardige partner zijn
voor de gemeente. De ontwikkelingen rond de
Modernisering van de Musketon zijn een
actueel voorbeeld hiervan.”
Iemand noemt het eventueel de ‘macht’
hebben om een referendum te houden over
beslissingen over de wijk Lunetten.

“Werkvormen, zoals de BOL thema-avonden
en de burgertop, waarna er wel of geen
(tijdelijk)vervolg op komt (door de deelnemers
zelf) kan goed werken. Dit faciliteren zoals de
werkgroep inclusie (burgertoppen) kan een rol
van het BOL zijn.”

2006 | BOL Wijkavond verkiezingen op
di 7 feb 2006 |Poster A4 en Flyer A5 HAH
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VRAAG 4
Rol in Lunetten?

Moet het BOL een rol hebben in Lunetten?
Als coördinerende club tussen bewonersgroepen
in Lunetten? Of anders?

Samenvatting antwoorden
VRAAG 4

Een aantal respondenten benoemt voor het
BOL de rol van coördinator en facilitator in
Lunetten. Ook vaak genoemd wordt de rol
van belangenbehartiger van de wijk naar
buiten toe, wanneer er beslissingen moeten
worden genomen en knowhow nodig is. Die
knowhow zit wel goed in het BOL. Wel is er
behoefte aan een goede website.

De rol van het BOL binnen de wijk, dus de
bewoners en alle wijkorganen en het
waardevolle contact in de politiek en zowel
Utrechtse als landelijke organisaties wordt
belangrijk gevonden. Zowel in sturende als
ondersteunende vorm.

De huidige activiteiten moeten doorgaan,
maar in een andere vorm, benoemt een
respondent.
En; “Het BOL is van groot belang voor
Lunetten, maar door de oprichting van onder
een organisatie zoals de Wijkcoöperatie is er
een grote overlap ontstaan, dit werkt
inefficiënt.” Onduidelijkheid over de rol en
verhouding van en tussen het Bol en de
wijkcorporatie wordt ook hier een aantal keer
benoemd. Het belang van het betrekken van
wijkgenoten bij het BOL wordt als groot gezien
door een respondent. Wellicht is er een
toekomstige rol als denktank voor het BOL
weggelegd zo geeft deze wijkbewoner aan.

Zeggenschap, niet alleen binnen de wijk
maar zeker ook buiten de wijk, met
gemeente en andere relevante partijen als
partner.”
In de toekomst kan het BOL ook fungeren als
een soort ‘kwaliteitskeurmerk’ voor de
organisaties die daar onder vallen. Valt een
groep binnen het BOL, dan ‘weet’ je dat er
‘goed volk’ zit.
Een bewoner is benieuwd of Lunetten.nl
ook van het BOL is.

Een andere geënquêteerde merkt op dat “het
BOL haar ooit sterke rol binnen en buiten de
wijk aan het verliezen is.” Ter verduidelijking:
“Ik denk dat dat o.a. te maken heeft met het
niet meer scherp hebben wie wat doet, met
de komst (en ondergang) van de wijkbudgetten
en de opkomst van de wijkcoöperatie. Samen
op zoek naar vormgeving van Participatie en

2014 | BOL Wijkavond
Gemeenteraadsverkiezingen

Lijsttrekkers debat op
woensdag 19 feb 2014.

Poster A3 en Flyer A5
Voor en achterkant
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VRAAG 5
Waarde BOL?

Wat is volgens jou de waarde van het
Bewoners Overleg Lunetten (BOL)?

Samenvatting antwoorden
VRAAG 5
Er wordt door het overgrote deel van de
respondenten grote waarde gehecht aan het
BOL. Hieronder volgt een samenvatting en
een bloemlezing uit de reacties:

“De waarde is groot. Dank voor jullie inzet in
de afgelopen decennia. En wat je ook besluit:
dat neemt niemand meer af.”

Meerdere respondenten zien grote waarde in
het (goede) contact met de politiek, kennis
van bestuurlijke processen en kennis van wat
er speelt in de wijk.
“Grote knowhow hoe vanuit de lokale - dan
wel landelijke overheid naar Lunetten
doorgeschoven problemen effectief
tegengehouden - òf omgebogen kunnen
worden. Als het BOL zou ophouden te
bestaan, bestaat er binnen onze wijk verder
géén organisatie meer, die deze rol zou
kunnen gaan overnemen.”

Een tweetal reacties benoemen zich door het
BOL vertegenwoordigd te voelen.
Een instituut, een stabiele factor in de wijk
wordt ook benoemd.

De BOL-website wordt ook gewaardeerd,
zeker ook om als wijk zichtbaar te blijven
“zodat wij als wijk niet opgaan in ‘Zuid’ en dus
niet over het hoofd worden gezien.” 
Ook zou het BOL zich sterk kunnen/moeten
maken in de kwestie van weg en
spoorverbreding en een eventueel nieuw
Utrecht Zuid station.
Erfpacht was in het verleden een heel
zichtbare rol.

Ook hier worden vragen gesteld over het
naast elkaar bestaan van het BOL en de
Wijkcoöperatie: beiden organen waarin
bewoners samen iets kunnen doen, maar het
lijkt niet nodig daarvoor twee organisaties te
hebben. En worden lokale zaken niet dubbel
geagendeerd op deze manier?

Verder wordt nog genoemd: bundeling van
belangen en wensen van groepen en
individuele inwoners; fungeren als
rechtspersoon waar nodig; faciliteren en
adviseren bij uit de inwoners ontstane
initiatieven, vragen en wensen. Ook de functie
van het BOL als discussie- en
bespreekplatform; het mede organiseren van
de wijkdag; presentie tonen; voorbespreking,
-bewerking en -selectie op lokaal subwijken
niveau maakt interactie voor derden efficiënt
en aantrekkelijk

Het BOL heeft ook een vasthoudende, meest
effectieve inzet en heeft zich ontwikkeld tot
een instituut met naamsbekendheid. Dit kan
in de wijk zelf beter, zeker wanneer de
verschillende wijkorganisaties nog ook met
het BOL zouden samenwerken, zo is in een
reactie te lezen.

Ook zien bewoners een eventueel
faciliterende rol voor evenementen en
terugkerende activiteiten die dan min of meer
in werkgroepsvorm functioneren of gaan
functioneren. Ook is er een rol voor het BOL in
wijk-brede evenementen die de cohesie
binnen de wijk en de uitstraling naar buiten op
een positieve wijze stimuleren.
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VRAAG 6
Zelf actief? Of ander?

Zou je zelf een actieve(re) bijdrage willen
leveren aan het BOL?
Of ken je iemand die dat wellicht zou willen?

TOT SLOT

Overige nabranders

Website:
Email:
Postadres:

www.bollunetten.nl
info@bollunetten.nl
Hondsrug 19, Utrecht

Samenvatting antwoorden
VRAAG 6

Nee, ik wil of kan geen bijdrage leveren (10x):
Een groot aantal respondenten geeft aan niet
te kunnen door tijdgebrek, gezondheid of het
ontbreken van bestuurlijk talent.
Ook wordt er door velen al veel tijd gestoken
in vrijwilligerswerk, vaak in Lunetten en vaak
al dan niet zijdelings verbonden met het BOL.

Ja, ik wil of kan bijdrage leveren (3x):
1) “Ja, wellicht, maar ik denk niet dat dat
realistisch is; ik heb al andere hobby’s en zou
me heel graag voor heel veel dingen willen
inzetten (…) en de tijd is eindig.”

2) “Het feit dat het BOL in de eigen wijk is, is wel
een enorm voordeel, qua reistijd en omdat
het leuk is om op die manier meer mensen te
leren kennen in de wijk, die je dan wel eens
ergens tegenkomt (dat geeft een gevoel van
‘hier ben ik thuis’). Ik ben overigens niet zo’n
vergadertijger, liever concrete dingen
oppakken.”

3) “ja”

Tussen ja en nee in:
“Hoe actief is een bijdrage gewenst?”

Een inwoner die al het een en ander doet:
“Niettegenstaande dat ben ik altijd bereid om
bij zaken of incidenten ‘bij te springen’ en
mijns inziens is dat ook wel bekend.”

Over de vorm van de enquête zoals nu
verstuurd: Een geënquêteerde vindt het
erg onhandig te beantwoorden: “geen
formulier, geen download, geen
toezending per e-mail. En hoe krijgen de
inwoners die niet toevallig binnen de
termijn de website bezoeken de vragen
onder ogen?”

Een respondent wil weten hoe de wijk-
coöperatie zich gaat verhouden tot het
BOL voor er tot werving (…van vrijwilligers,
RED) overgegaan kan worden.
“Ik ben van mening dat het borgen van de
huidige activiteiten binnen de
Wijkcoöperatie Lumineus Lunetten het
meest duurzaam en toekomstbestendig is.
In een bredere context met
verenigingsleden aan het roer.”

Meer informatie en contact met BOL  

Wethouder te water in gracht winkelcentrum

8 Enquête Toekomst BOL | Samenvatting Antwoorden


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8

