
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteitenverslag 2005 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. 
 
Dit jaar was er uitgebreid aandacht voor de rol van het BOL. Naar aanleiding van het 
wegvallen van de ID-baan per 1 juli 2005 is uitgebreid stilgestaan bij de 
(on)mogelijkheden van het BOL. Dat heeft geresulteerd in het stuk: “De kern van het 
BOL”. (zie bijlage) 
 
Wijkavond 
Het Bewonersoverleg heeft dit jaar één wijkavond georganiseerd: 

- Onder het motto “Het verkiezingsprogramma van Lunetten 2006-2010” is, 
vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006, is een wensenlijst 
voor Lunetten opgesteld. De wensenlijst is vervolgens voorgelegd aan de politieke 
partijen. 

 
Werkgroepen 

- Werkgroep Lunetjes. De onder deze werkgroep ressorterende knotgroep heeft 
op 26 februari een wilgenknotdag gehouden, waaraan ca. 30 mensen deelnamen.  
Op 1 oktober 2005 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 WOZ. Deze werkgroep heeft zich bezig gehouden met de grote 
verschillen in de vaststelliing van de WOZ-waardes in Lunetten. 

 
Projecten: 
Het BOL heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan: 

- Overleg wijkdag. Samen met Portes, de winkeliersvereniging, het milieupunt Zuid 
en de stadsboerderij organiseert het Bewonersoverleg de jaarlijkse wijkdag.  

- Projectgroep “Ruimte voor jongeren”. 
- Klankbordgroep herinrichting winkelcentrum 
- Project “Lunetten ouderenproof”  
- De organisatie van het OY-operafestival, dat deels in Lunetten plaats vond. 
- De Dag van het Park. 
- De nationale Natuurwerkdag. 
- Klankbordgroep Herinrichting As Musketon-Furkaplateau. Het door het BOL en 

bewoners ingediende plan in het kader van het Recht van Initiatief is eind 2005 
 gerealiseerd. 

- Overleg over de door het BOL in te richten 5e jongerenplek 
- Begeleidingsgroep Wijkverkeersplan Zuid. 

 



Er was aandacht voor: 
- Spoorverdubbeling. 
- Visie / planontwikkeling Furkaplateau. 
- (Voor)ontwerpbestemmingsplan Lunetten. Het BOL heeft een zeer uitgebreide 

zienswijze ingediend. 
- Gemeentelijk Verkeers-en Vervoersplan (GVVP). Er is een uitgebreide 

inspraakreactie opgesteld 
- Het onderhoud van de openbare ruimte. 
- De uitvoering van het Groenbeheerplan. 

 
 
Tenslotte 
 
De voortdurende aandacht voor de illegale tuinuitbreidingen in Lunetten heeft 
geresulteerd in de aanpak ervan.  
 
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. Het BOL ondersteunt de Vereniging. 
 
Het BOL was ook dit jaar weer vertegenwoordigd in de jury van de Utrechtse 
Veiligheidsprijs. 
 
 

Het BOL heeft een eigen website www.lunetten.nl/bol. 
 
 
Christien Bolt, secretaris BOL 
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