
 
 

Activiteitenverslag 2009 van het Bewoners Overleg Lunetten 
 
 
Gastsprekers tijdens de maandelijkse plenaire vergaderingen (kleine thema-avonden) waren 
dit jaar:  

• Riet Lenting (Portes) over de op handen zijnde bezuinigingen bij welzijn. 
• Jur Boogaard (Dienst Stadswerken) over de reorganisatie bij Stadswerken. 
• Marieke Fleer (Recreatie Midden Nederland) over de ontwikkelingen rond de 

recreatieplas Laagraven.  
• Paul van Beijnum (Wijkbureau Zuid) over veiligheid in Lunetten. 
• Martine Sluijter e.a. (Kraag van Utrecht) over de ontwikkelingen rond de lunetten III 

en IV. 
• Trudy van den Berg (Wijkgezondheidscentrum Lunetten) over haar visie op de 

eerstelijns gezondheidszorg in Lunetten. 
 
Er is een thema-avond georganiseerd over de vervanging van de populieren aan de 
Koppeldijk. 
 
De focus van de werkgroep Lucht en Geluid lag dit jaar op de ontwikkelingen rond de Ring 
Utrecht. Er is ingesproken bij Raadsinformatieavonden en bij de commissie MME (Milieu, 
Mobiliteit en Economie) van Provinciale Staten. Informatiebijeenkomsten van projectbureau 
VERDER en bezocht en bijeenkomsten van de NMU (Natuur- en Milieufederatie Utrecht). 
Er zijn zienswijzen ingediend op de Startnotitie Ring Utrecht en het Ontwerp Actieplan 
Geluid. 
 
De werkgroep Leefbaarheid hield zich bezig met de gebiedsvisie De 4 lunetten op de 
Houtense laagvlakte (er werd een reactie geschreven op de definitieve gebiedsvisie), de 
sociale kaart, het wijkakkoord en Lunetten als bloemkoolwijk. 
 
De werkgroep Veiligheid heeft dit jaar incidenteel overleg gehad met de gebiedsmanager 
veiligheid van het wijkbureau. 
 
De schoonmaakactie Lunetjes werd dit jaar geopend door wijkwethouder De Bondt, die dat 
moest bekopen met een paar natte voeten omdat het visserspak lek bleek. De actie kon 
rekenen op ca. 60 deelnemers. 
 
De werkgroep Wilgenknotten heeft ook dit jaar weer een wilgenknotdag georganiseerd. 
 
Inzet van het BOL bij: 

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

- De Dag van het Park.  
- Onderhoud salamanderpoel. 
- Klankbordgroep Spoorverdubbeling. Het BOL heeft na het verschijnen van het 

Tracébesluit Sporen in Utrecht een beroepschrift ingediend bij de Raad van State. 
 
Voor meer informatie over de activiteiten van het BOL zie www.lunetten.nl/bol.  
 
 
februari 2010 CB 

http://www.lunetten.nl/bol

