
Activiteitenverslag 2004 van het Bewoners Overleg Lunetten 
 
 
 
Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) houdt zich bezig met belangenbehartiging en het 
creëren en instandhouden van een gunstig leefklimaat en goede voorzieningen in de wijk. 
Het BOL bestaat uit een vaste kern van ca. 10 mensen en komt één keer per maand bij 
elkaar. Daarnaast is een groot aantal bewoners actief in de verschillende werkgroepen. 
 
Vier keer per jaar worden zg. plenaire bijeenkomsten gehouden: twee thema-avonden en 
twee avonden onder de noemer “Lunettenbreed”. De “Lunetttenbreed”-avonden kwamen 
in plaats van de tijdelijk (in afwachting van een raadsbesluit) opgeschorte 
wijkraadscommissie-avonden. De agenda werd opgesteld door het BOL, iemand van het 
wijkbureau en de voorzitter van de demissionaire wijkraadscommissie. 
Het afgelopen jaar zijn er thema-avonden gehouden met als thema’s resp. “Lunetten 
centraal” en “De rol van het BOL”.  
 
Verder heeft het BOL zich intensief bezig gehouden met het (weer) onder de politieke 
aandacht brengen van de illegale tuinuitbreidingen in Lunetten. Het BOL dringt aan op 
aanpak van deze ongeoorloofde praktijk, in ieder geval daar waar het ten koste gaat van 
ecologische groen. Daarnaast was er aandacht voor het wijkvoorzieningenplan.  
 
Er is met succes actie gevoerd voor het behoud van het boomgaardje langs de 
Stelviobaan. Het College van B & W had deze locatie bestemd voor woningbouw, maar 
een handtekeningen- en email-actie, een demonstratieve tocht op 2e Pinksterdag en 
bewoners in de raadszaal konden voorkomen dat deze wijziging van het 
bestemmingsplan doorging. 
 
In het najaar is het initiatief genomen tot de oprichting van de Vereniging Vrienden van 
Fort Luna i.o. Deze vereniging verzet zich tegen de dreigende beperkte openstelling en 
mogelijke verdwijning van de bouwspeeltuin.   
 
 
In 2004 waren de volgende werkgroepen actief: 
 

- Werkgroep Lunetjes. De onder deze werkgroep ressorterende knotgroep heeft 
op 6 maart een wilgenknotdag gehouden, waaraan ca. 30 mensen deelnamen.  

- 2 oktober 2004 organiseerde de werkgroep de jaarlijkse grote schoonmaakactie. 
Door de ca. 200 deelnemende wijkbewoners werd ruim 1000 kg. zwerfvuil 
opgehaald. Medewerking werd verleend door o.a. de RHD, de scouting en de 
hengelaarsvereniging AUHV. 

- Werkgroep Groenbeheer. Op 31 maart 2004 is het Integraal Groenbeheerplan 
voor Lunetten gepresenteerd aan wethouder Van Zanen. 

- Werkgroep Furkaplateau. De werkgroep heeft zich bezig gehouden met het 
ontwikkelen van een eigen visie op het Furkaplateau, naar aanleiding van 
ontwikkelingsplannen van de gemeente en in relatie tot een mogelijke 
spoorverdubbeling. 

- Werkgroep Bagger. Het inrichten van de baggerlocatie duurde wat langer dan 
verwacht, maar op 31 maart 2004 was het zover, het officiële startsein voor het 
baggeren van de watergangen in Lunetten werd gegeven. 

- Werkgroep Illegale Tuinuitbreidingen. 
- Werkgroep inrichting As Musketon-Furkaplateau. Een Recht-van-Initiatief-

voorstel van BOL en omwonenden heeft geresulteerd in een plan voor de 
herinrichting van de Hondsrug tussen Musketon en Furkaplateau. 

 
 
 



 
 
Projecten: 

- Wijkboek “Geschiedenis van Lunetten”. Afgelopen jaar heeft Maarten 
Brinkman (van beroep historicus en wijkbewoner) in opdracht van het BOL en met 
financiële steun van het wijkbureau (leefbaarheidsbudget) gewerkt aan het 
schrijven van een boek over de geschiedenis van Lunetten. Dit boek is op de 
wijkdag (21 augustus 2004) officieel gepresenteerd. 

- Wijktuin “Hermanshof”: Het wijktuinproject is in 2002 gestart als initiatief van 
BOL, Portes, Inloophuis “Het Knooppunt” en stadsboerderij De Koppel. De wijktuin 
is gelegen bij stadsboerderij De Koppel. Het BOL heeft zich het afgelopen jaar 
hoofdzakelijk bezig gehouden met aanvraag en beheer van subsidiegelden voor 
inrichting (omheining, tuinhuisje) en activiteiten. 

 
 
Het BOL heeft het afgelopen jaar o.a. deelgenomen aan: 
 
- Overleg wijkdag. Samen met Portes, de winkeliers en de stadsboerderij 

organiseert het Bewonersoverleg de jaarlijkse wijkdag.  
- Klankbordgroep herinrichting Winkelcentrum. 
- Beheergroep Keurmerk Veilig Ondernemen. 
- Beleidsgroep Veiligheid Rondom Scholen. 
- Projectgroep “Ruimte voor jongeren”. 
- Voorbereiding project “Lunetten ouderenproof”  

 
Ook in 2004 kon het BOL beschikken over secretariële ondersteuning door middel van 
een medewerkster voor 20 uur per week die een zg. I-/D-baan bezet. 
 
 

Het BOL heeft een eigen website www.lunetten.nl/bol. 
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