
Notulen vergadering BOL van dinsdag 10 oktober 2017  
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Ruud Kamp, Lous Brouwer, Inge 
Puyman, Lou Gast, Tamira de Pijper, Pieter van der Zouwen, Maarten Meuldijk, Jan Hamminga (Wijkraad Zuid), 
Maarten Brinkman (notulist) 
Afmeldingen: Willem Stokkers, Paul van Gulik 

 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur.  
 
Buurtbudgetten 
Ruud schetst het ontstaan van het project buurtbudgetten, hoe het verder ging, waar de werkgroepen nu mee 
bezig zijn en hij licht toe hoe staat het met de burgertop. 
 
Begin: ideeën van enkele Lunettenaren over meer invloed van bewoners op besteding geld van de overheid 
kwamen samen met  ideeën van het college van B&W over participatie, Het college besloot tot een pilot in 
Lombok en Lunetten. Er kwam een oproep voor een eerste bijeenkomst. Daar werden prioriteiten vastgesteld 
en er werd een kerngroep van bewoners en ambtenaren (ondersteunend) gevormd. Ook was er ondersteuning 
van externen met ervaring in soortgelijke processen. Voor de deelnemers betekende het een flinke investering 
in tijd; het ging om een ingewikkelde materie. Onderzocht werd welk geld waaraan in Lunetten werd besteed, 
maar het bleek dat er geen budget specifiek voor Lunetten was. Er waren een paar wijkbrede bijeenkomsten en 
er was een enquête onder de bewoners.  
Begin 2016 bood de groep het eindrapport aan het college aan. Bij de evaluatie liet de groep weten door te 
willen gaan met geld uit het initiatievenfonds. Het college ging daarmee akkoord. 
 
Vervolg: in het vervolg van het project zou het niet zozeer gaan over de budgetten, maar over visie. Wat wil je 
met de wijk, hoe zou die er over twintig jaar uit moeten zien. Dat zou gemeentebeleid moeten worden en 
daarmee zouden veranderingen gestuurd en beoordeeld moeten worden, met de bijbehorende budgetten. 
Er kwamen een kerngroep van bewoners en ambtenaren, vier werkgroepen en drie taakgroepen. 
Werkgroepen: Beatrixpark, Musketon en winkelcentrum, Sociaal domein en woningen, Visie. 
. Beatrixpark: onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden van het Beatrixpark in opdracht van de werkgroep 
buurtbudgetten, Ludens, Zomo en Salwega. Het werk van deze groep ligt momenteel stil.  
. Musketon en winkelcentrum: wat het winkelcentrum betreft gaat het om leegstand, uitstraling en overlast. Er 
is contract met de winkeliersvereniging (op dit moment slapend), HISA, gemeente en vastgoedeigenaren. 
Er is geprobeerd of  de werkgroep buurtbudgetten de regie kon voeren over de toekomst van de Musketon, 
maar dat is niet gelukt. Het contact van buurtbudgetten met de Musketon loopt nu via de driehoek 
(Stadsbedrijven, Vooruit, gebruikers) Er is een onderzoek naar de wensen van de huurders (bibliotheek, 
Buurtteam, Ludens, MO) en er is een vlekkenplan met drie scenario’s: likje verf, opknappen of 
sloop/nieuwbouw. 
. Sociaal domein en woningen: buurtbudgetten neemt deel aan gesprekken over het levensloopbestendig 
maken van de wijk en neemt deel  in het innovatievoorstel samen met Austerlitz en de Stichting Omzien. Het 
gaat om het innovatietraject Proeftuin levensloopbestendig dorp/levensloopbestendige wijk. De 
initiatiefnemers willen van beide locaties, Austerlitz en Lunetten, een proeftuin maken. Doel is om de 
levensloopbestendigheid van de woningvoorraad van het dorp/de wijk  en van de wijk zelf op een 
gestandaardiseerde wijze vast te stellen; de wensen en behoeften van de bewoners in kaart te brengen; een 
stappenplan te ontwikkelen dat in heel Nederland gebruikt kan worden bij het stap voor stap realiseren van 
een levensloopbestendige wijk of van een levensloop bestendig dorp. Daarnaast zijn er gesprekken met de 
woningcorporaties over de levensloopbestendigheid van woningen. 
. Visie: hoe moet Lunetten eruit zien over enkele tientallen jaren. 
De drie taakgroepenzijn: inclusie, financiën, PR. 
 
Burgertop: via loting hebben 1200 personen van boven de 18 een uitnodiging gekregen om deel te nemen vaan 
de burgertop van 4 november. Er zal gediscussieerd worden over de vraag: hoe zie je Lunetten over twintig 
jaar? De uitkomst is input voor de omgevingsvisie en de verkiezingsavond in februari. De omgevingsvisie komt 
in de plaats van het bestemmingsplan. Lunetten is de tweede wijk waarvoor zo’n omgevingsvisie wordt 
opgesteld. De projectleiders van de omgevingsvisie zijn betrokken bij buurtbudgetten. 



Christien vraagt of er een relatie is tussen de enquête van de wijkraad over de wijk en de burgertop. Ruud: nee 
er is geen relatie. 
 
Na burgertop gaat de kerngroep verder. 
Zie ook: www.utrecht.nl/buurtbudgetten 
  
Lijsttrekkersdebat 2018 
Het lijsttrekkersdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen vindt plaats op 21 februari 2018. Inge heeft de 
uitnodigingen aan de fracties verstuurd en heeft ze gevraagd voor half december te reageren. Er zijn nog geen 
reacties binnengekomen. Pieter zal het affiche ontwerpen. Christien zal binnenkort de begroting opstellen.  
 
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid 
. Hein heeft gehoord dat de verbreding van de A 27 en de A 12 gewoon doorgaat. 
. Maarten Meuldijk heeft opgevangen dat het fietspad bij de Seychellen weer een wandelpad wordt. Christien: 
daar wordt inderdaad over gesproken. De kwestie ligt bij het wijkbureau. 
 
Aandachtsgebied Veiligheid 
. Hein en Maarten B. hebben op 24 oktober het halfjaarlijks veiligheidsoverleg op het wijkbureau. 

 
Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte 
. Ruud: de opkomst bij Lunetjes  was, waarschijnlijk in verband met het weer, niet groot. 
. Ruud over de Musketon: de UVO heeft de wensen van de huurders geïnventariseerd. De driehoek 
(Stadsbedrijven, Vooruit, gebruikers) denkt mee met MO. Vorige week is er gebruikersoverleg geweest over het 
concept- welzijnsdeel. Hoe gaat het verder? Morgen is er terugkoppeling naar MO, inbreng naar project, 
Stuurgroep, Advies naar college, dan volgt het collegebesluit en een vervolgopdracht,  projectdefinitie en start 
van het project. Nadrukkelijk wordt gekeken naar participatie. 
. Pieter: de Historische Kring Lunetten heeft in overleg met ‘Lunetten in the picture’ en ‘Lunetten got talent’ 
besloten dat de nieuwe expositie op 11 november om 17.15 wordt geopend. Kan het BOL de koffie betalen? 
Christien: ja, dat is goed. 

 
Aandachtsgebied Groen 
. Christien: de verkoop van het boekje van de Natuurgroep loopt heel goed. 
 
Rondvraag 
. Inge: Lunetten Wil Wel is bezig met het opzetten van een digitale klussendienst; het koppelen van vraag en 
aanbod. Het moet nog van de grond komen. 
. Lous is bezig met bijeenkomsten voor mantelzorgers. Op 12 november zijn er optredens in de Musketon.  
. Jan vond het interessant de avond bij te wonen. 
. Maarten M.: wanneer komt de opvolger van Signe Sordam? Antwoord: volgende maand. 
. Tamira: kunnen we het jaarplan van Koppelsteede presenteren? Antwoord: ja, in december. 
Binnenkort komt er een vacature voor adviseur voor de Koppelsteede. Het gaat om extra uren. 
. Ruud: was bij een voorlichtingsbijeenkomst over Domstad Polis. Iedere vrijwilliger en mantelzorger valt onder 
deze verzekering voor schade krijgen en veroorzaken. Zie website Vrijwilligers Centrale. 
. Lou wijst erop dat op de Waterlinieweg de uitvoegstrook naar Lunetten als vluchtstrook is verlengd. Hij zal 
informatie over deze vluchtstrook vragen bij het wijkbureau. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur. 

http://www.utrecht.nl/buurtbudgetten

