
Activiteitenverslag 2008 van het Bewoners Overleg Lunetten

Zienswijzen:
• OTB Sporen in Utrecht
• Concept gebiedsvisie De 4 lunetten op de Houtense laagvlakte
• Bomenbeleid
• Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht

Gastsprekers tijdens de maandelijkse plenaire vergaderingen waren:
Rob Ouwehand over de reorganisatie bij Stadswerken. 
Micha Stolzenburg over het leefbaarheidsbudget en de aanpassing van de Lunettenbaan.
Vertegenwoordigers van de Groene Lunet over de gevolgen van de spoorverdubbeling.
Bewoners van Matterhorn en Olympus over de overlast van de voetbalverenigingen.
Renze van Roosmalen, de nieuwe wijkagent in Lunetten.
Hondenbezitters over het aanlijngebod in het Beatrixpark

Er zijn twee wijkavonden georganiseerd in het kader van de leefbaarheid:
- over kwetsbare groepen. Gastsprekers: o.a. Jan Bloemkolk en Janine Tepper
- over de openbare ruimte. Lunetten een bloemkoolwijk. Presentaties van het SEV en 
Bureau Middelkoop. In aanwezigheid van wijkwethouder Giesberts.

Er was dit jaar o.a. aandacht voor het achterstallig onderhoud van de openbare ruimte, 
geluidsoverlast , slechte luchtkwaliteit.

De eind 2006 opgerichte werkgroep Lucht en Geluid is bezig geweest met het verzamelen 
van data rond luchtkwaliteit en geluidsoverlast in Lunetten. In december 2008 worden de 
Startnotities voor de Pakketstudies, waaronder die van de Ring Utrecht vrijgegeven.

De werkgroep Veiligheid organiseert:
- inloopspreekuur voorafgaand aan de openbare BOL-vergaderingen
- Hotspots fietsactie

De schoonmaakactie Lunetjes werd dit jaar geopend door D66 statenlid Jacqueline 
Versteeg.

De werkgroep Wilgenknotten heeft ook dit jaar weer een wilgenknotdag georganiseerd.

Inzet van het BOL bij:
- Overleg wijkdag. Samen met Portes, de winkeliersvereniging, het milieupunt Zuid en 

de stadsboerderij organiseert het Bewonersoverleg de jaarlijkse wijkdag. 
- De Dag van het Park. 
- Het wijkakkoord Lunetten. Het BOL heeft geparticipeerd in een aantal werkateliers.
- Onderhoud salamanderpoel.

Tenslotte was er ook nog aandacht voor:
- De ontwikkelingen rond de recreatieplas Laagraven.
- De voorgenomen nieuwbouw van kinderdagverblijf Jolie.
- De uitvoering van het Groenbeheerplan.

Voor meer informatie zie www.lunetten.nl/bol. 
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