
 

 
 
 

Activiteitenverslag 2012 van het Bewoners Overleg Lunetten 
 
 
 
Ook dit jaar werden de maandelijkse plenaire vergaderingen (kleine thema-avonden) weer 
goed bezocht:  
 

 In januari hebben we gesproken over de voornemens voor 2012. 
 

 In februari kwam Jan Anderson, projectleider Stedelijk Beheer van de gemeente 
Utrecht, een toelichting geven op een aantal projecten, die in 2012 uitgevoerd gaan 
worden. 
 

 In maart praatte jongerenwerker Steve Monsanto ons bij over de toekomst van 
jongerencentrum Muskieto. 
 

 In april kwam Sylvia Meintser, beleidsmedewerker van de Dienst Stadswerken, een 
toelichting geven op het voornemen van de Gemeente om in Lunetten een proef te 
houden met een andere manier van huisvuil inzamelen. 

 

 In mei maakten we kennis met de nieuw opgerichte Natuurgroep Lunetten. Het BOL 
had hiertoe het initiatief genomen om de activiteiten weer wat meer te stroomlijnen. 

 

 In juni presenteerde projectmanager Stadswerken Peter van Sterkenburg het 
voorontwerp van het voorplein bij station Lunetten en de fietsverbinding tussen de 
rails.  

 

 In september vertelden Marieke Ploeg (directeur Jeugdparticipatie bij Portes) en 
Mark Verhoef (teammanager Jeugdparticipatie bij Portes) over Het Nieuwe Welzijn. 
Wat betekenen termen als burgerinitiatief, sociaal ondernemerschap en sociaal 
makelaarschap voor de toekomst van welzijn in Lunetten.  

 

 In oktober maakten we (opnieuw) kennis met de nieuwe gebiedsmanager 
wijkonderhoud Fred Nuwenhuis. 

 

 In november presenteerden 3 studenten Commercieel Vastgoed van de Hogeschool 
Utrecht hun onderzoek naar de toekomst van Winkelcentrum Lunetten. Namens de  
winkeliersvereniging waren penningmeester Piet Bronkhorst en bestuurslid a.i. Erik 
Verboom aanwezig. 

 

 In december kwamen Anouk Teuns, projectleider van het Nieuwe Inzamelen, en 
haar collega Gijs Langeveld vertellen over de ervaringen tot nu toe met het nieuwe 
inzamelen en de invoering in andere delen van de wijk.  

 
Verslagen van de vergaderingen zijn terug te vinden op www.lunetten.nl/bol/verslagen.  



Werkgroepen: 
De focus van de werkgroep Verkeer, Lucht en Geluid en de door het BOL gefaciliteerde 
burgerinitiatief lag ook dit jaar op de ontwikkelingen rond de Ring Utrecht. 
 
Op 16 april organiseerde de werkgroep Leefbaarheid/Openbare Ruimte een schouw door 
de wijk met vertegenwoordigers van gemeente en corporaties naar aanleiding van de vorig 
jaar gepresenteerde Studie Woonerven Lunetten. Voornaamste vraag: Welke kleine 
ingrepen in de openbare ruimte zijn er mogelijk om de overgangszones tussen privé en 
publiek domein te verbeteren. 
 
De werkgroep Veiligheid heeft dit jaar incidenteel overleg gehad met de gebiedsmanager 
veiligheid van het wijkbureau en de wijkagent. 
 
De schoonmaakactie door de werkgroep Lunetjes kon dit jaar rekenen op ca. 40 
deelnemers en medewerking van de scoutinggroep Salwega, die traditiegetrouw het 
Beatrixpark onderhanden nam.  
 
De werkgroep Wilgenknotten heeft ook dit jaar weer een wilgenknotdag georganiseerd.  
 
De werkgroep Groen is in juni dit jaar omgevormd tot de Natuurgroep Lunetten. De 
poelgroep, die twee salamanderpoelen onderhoudt, is opgegaan in deze nieuwe groep. Er 
was en is vooral aandacht voor het bomenbeleid. Er staan forse ingrepen op stapel.  
 
Activiteiten: 
 
Inzet van het BOL bij: 

 Wijkdag. Samen met de winkeliersvereniging en de stadsboerderij organiseert het 
Bewonersoverleg de jaarlijkse wijkdag.  

 De Dag van het Park.  

 Klankbordgroep Spoorverdubbeling.  

 De activiteiten van Lumineus Lunetten. Lumineus Lunetten is opgericht om op 
wijkniveau invulling te geven aan de viering van de Vrede van Utrecht in 2013. 

 
Zienswijzen zijn dit jaar ingediend over: 

 Evenementen in de parken 

 Efficiënt omgaan met welzijnsaccommodaties 

 De nieuwe dienstregeling van het GVU (opheffing van lijn 1 in Lunetten) 

 De hoofdfietsroute langs de Brennerbaan 
 
Voor meer informatie over de activiteiten van het BOL zie www.lunetten.nl/bol.  
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