
 

AGENDA OPENBARE VERGADERING  BOL dinsdag 23 oktober 2012 
 

 

 

Plaats: Musketon, A 24 
 

 

Tijd   : 20.00 uur 

 

Vanaf 19.45 inzage in en vragen over de postlijst en op- en aanmerkingen op de 

notulen van 18 september 2012 
 

 

20.00-20.05 Opening 
 

20.05-20.45 Kennismaking met de nieuwe gebiedsmanager wijkonderhoud  
  (Hernieuwde) kennismaking met Fred Nuwenhuis. Hij is weer terug in Zuid als  

  gebiedsmanager wijkonderhoud en service Zuid/Zuidwest van de Dienst Stadswerken.  

  Wie is hij en wat zijn de plannen voor de komende tijd in Lunetten. 

 

  

20.45-21.20 Stand van zaken aandachtsgebieden: 
- Verkeer, lucht en geluid  

Vorige week woensdag was er een spoeddebat in de Tweede Kamer over de keuze van minister 

Schultz-Van Haegen om de A27 te verbreden naar 2x7 rijstroken. Het debat werd o.a. gevolgd 

door een aantal mensen van LLNS.  

Resultaat: 

- Er komt een onafhankelijk onderzoek naar oplossing binnen de bak  met 80 km p/u;   

- De minister mag doorgaan met inpassingsonderzoeken voor 2x7 banen; 

- Geen besluit totdat de resultaten van het onafhankelijk onderzoek bekend zijn; 

- Als blijkt dat een andere oplossing dan 2x7 een betere oplossing is, dan gaat de minister 

daarmee akkoord. 

Voor meer informatie zie: www.laatlunetten.nl. 

 

- Veiligheid 

De politie is een campagne begonnen om meer mensen te werven voor deelname aan burgernet 

(www.burgernet.nl). 

 

- Groen 

9 oktober was er een Raadsinformatieavond over Evenementen in de parken. De raad wilde 

geïnformeerd worden over de spreiding en overlast van evenementen. De raad wilde verder 

weten hoe eventuele overlast te voorkomen is en wat de gevolgen zijn voor flora en fauna. John 

Buitink was aanwezig (zie bijlage onderaan de agenda). 

 

- Leefbaarheid 

Op 9 oktober kwam ook de voorgenomen sluiting van Muskieto aan de orde. Zie 

http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=379163 voor een verslag. 
 
 

21.20-21.30 WVTTK / Rondvraag 

 

 



Verslag John Buitink van de raadsinformatieavond Evenementen in de parken: 

 
Als inleiding was er een presentatie van twee ambtenaren over hoe één en ander in Utrecht is geregeld. 

Het laat duidelijk zien hoe het werkt en hoe je bijvoorbeeld tijdig op de hoogte kunt zijn van eventuele 

plannen. In oktober komt er al een lijst met opties die organisatoren indienen en waartegen de 

burgemeester geen bezwaar maakt. (dit is nog geen vergunning!). 

 

De meeste insprekers brachten de hinder van geluid in, muziek die slechts door een beperkte groep 

mensen als aangenaam wordt gevonden. In de meeste van die gevallen ging het om grote 

evenementen,  sommige van meerdere dagen. 

Een tweede punt was de verdeling en de frequentie van overlastgevende evenementen: deze moeten 

meer door de stad rouleren zodat niet steeds dezelfde groep bewoners de last hebben. 

Een volgende punt was dat er wel veel evenementen in de stad worden gehouden. 

Tot slot de keuze van het terrein. Dat lijkt soms tegenstrijdig met andere kenmerken van het terrein: 

stilte gebied, ecologisch beheer. 

 

Mijn beeld is dat Lunetten slechts een zeer beperkt aandeel heeft in het 'gastheer / -vrouw' zijn van 

evenementen.  Zeker als het gaat om grootschalige, waar de wijk zelf niet bij betrokken is.  

In het geval van het Kleurenblindfestival is er in eerste instantie geen vergunning afgegeven, omdat de 

organisatie het festival in het voorjaar wilde houden. De vergunning is toen niet verleend, omdat dat 

de groei- en bloeiperiode van grassen, kruiden en andere gewassen is. 

In het najaar is dit niet aan de orde, waarbij ook kans op regen relatief klein is. Dus september is per 

saldo de minst schadelijke periode. 

 

Tijdens de bijeenkomst ben ik nog ingegaan op de tegenstrijdige kenmerken van een gebied, wat voor 

verwarring zorgt. En verder dat vooral samen met omwonenden besproken moet worden of een terrein 

geschikt is voor een evenement, welk soort evenement, omvang en welke voorwaarden je verder kunt 

stellen: dus op maat. 

  

N.B. De presentatie en de inspreekteksten zijn terug te vinden op de site van de gemeente Utrecht. 

(http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=379163). 


