
Notulen vergadering BOL van dinsdag 12 november 2013 
 

Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Ruud Kamp, F.E. Willems, W.F. Friskorn, 

Maarten Meuldijk, Inge Puyman, Berber Schrijver, Lou Gast, Maurice van Peursem, Anouk Teuns, Ewold 

Gussenhoven, Hessel Sikkema, Maarten Brinkman (notulist) 

Afmelding: Gert-Jan Overdijkink 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gastspreker 

van vanavond, Anouk Teuns. 

 

Het Nieuwe Inzamelen 

Anouk Teuns geeft aan de hand van een presentatie een overzicht van de achtergrond van het Nieuwe 

Inzamelen, de pilot in Lunetten en de bevindingen van de invoering. In het algemeen is de pilot een succes . 

Vooral de hoeveelheid plastic, die wordt gescheiden is veel groter dan voorheen. Ook wordt er nu meer papier 

gescheiden (papier in kliko’s en ondergrondse containers bij elkaar opgeteld). De resultaten van 

bewonersonderzoeken en sorteeranalyses worden aan het college aangeboden. De politiek besluit vervolgens 

hoe het verder gaat. Na de presentatie aan het college komt er een nieuwsbrief. 

Na de presentatie gaat Anouk in op vragen en opmerkingen. 

. Zit er een weegtoestel in de containers voor restafval? Nee 

. Waarom moet het restafval worden weggebracht? De motivatie om te scheiden is dan groter; anders zou alles 

in de grijze kliko verdwijnen. 

. Rond De Koppel is een aantal specifieke problemen. 

. Kan het plastic niet vaker worden opgehaald?  Nee, de ophaalfrequentie opvoeren is te duur. 

. Hoe kunnen storingen worden gemeld? Via www.utrecht.nl. 

 

 Verkiezingsdebat 

Inge en Berber doen verslag van de voorbereidingen voor het verkiezingsdebat van 19 februari.  

Een van de ideeën is om mensen die kennis of belangstelling hebben voor bepaalde zaken een korte inleiding 

te laten houden over wat er op hun terrein speelt in Lunetten. 

Het gesprek met Elisabeth van den Hoogen, die de avond zal leiden, was heel goed. Zij is geïnteresseerd in de 

vorm en de inhoud van de avond.  Zij heeft een draaiboek gestuurd. Het is van belang dat de lijsttrekkers van te 

voren weten waar we het over gaan hebben. Het is de bedoeling dat zij ons gaan vertellen wat zij met Lunetten 

willen. Voor Kerstmis moet helder zijn wat de onderwerpen zijn. Aan de orde zouden kunnen komen: WMO, 

groen, veiligheid, voorzieningen in Lunetten (Musketon!!!!) 

De vergadering verzoekt Inge en Berber op de ingeslagen weg voort te gaan.  

Is een terugblik op de afgelopen raadsperiode – wat is er terechtgekomen van beloftes – zinnig? Eventueel zou 

er een korte inleiding over het debat van 2010 kunnen worden gegeven. 

Maarten B. zal de verkiezingsprogramma’s – die nu nog niet in definitieve vorm beschikbaar zijn – scannen op 
punten die van belang zijn voor Lunetten. Christien zoekt het verslag van de verkiezingen 2010 op. 
Inge en Berber roepen iedereen op om suggesties bij hen te melden. 

Ter vergadering genoemd: 

veiligheid:  
spreekuur politie terug in de wijk 
leefbaarheid/welzijn 

 transitie AWBZ naar WMO. 

 lunetten het stiefkindje van Hoograven op gebied van welzijnsvoorzieningen 
 

 



Beheer Musketon 
Het eerstvolgende gebruikersoverleg 19 november wordt voorbereid door een kleine groep 
(agendacommissie). Op 19 november zijn ook UVO en Vooruit aanwezig. Er is meer begrip voor de problemen 
van gebruikers. 
Aan de orde: doel, organisatievorm (per gebruikersruimte of een groep met portefeuilles beleid en gebruik), 
bespreking klachtenlijst. 
Wie in de raad? Ook mensen, die hier alleen een cursus komen geven of alleen Lunettenaren? 
Rol BOL: belang van de wijk bewaken bij het gebruik van het buurthuis. Het moet wel een buurtcentrum 
blijven. 
Hein heeft Tim Schippers (raadslid SP en voorzitter van de raadscommissie Zuid) rondgeleid in de Musketon.  
Hein en Ruud hebben overleg gehad met Vooruit. Ze bereiden een brainstorm voor met een paar professionals 
uit de wijk. 
Ewold: de mogelijkheid om de 3e avond van de eetgroep weer terug te laten keren wordt serieus onderzocht. 
 
 
Aandachtsgebieden 
. Fietsstraat 
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen in de vergadering van 15 oktober: 
Er komt een parkeerverbodzone rond de Hondsrug; auto's mogen dan alleen in de vakken parkeren. Een 
wijkbericht is in de maak door de afdeling die erover gaat. Zolang er geen sprake in van handhaving heeft dat 
weinig zin.  
Wat betreft voorrang bij de paddenstoel en weggehaalde paaltjes. Christien heeft hierover een mail naar het 
wijkbureau gestuurd. E.e.a. wordt besproken in het verkeersoverleg. Christien vraagt de stand van zaken na bij 
Marinka de Boer van het wijkbureau. 
Berber pleit voor meer fietsklemmen bij het gezondheidscentrum. Ze stuurt hierover een mail naar het 
wijkbureau. 
 
. Groen 
De populieren moeten vervangen worden, waaronder een paar gezichtsbepalende. Reden: einde levensduur. 
Hierover komt nog een bewonersavond voor omwonenden. Ze worden ook betrokken bij de keuze voor een 
andere boomsoort. Zie de procedure die gevolgd is bij het vervangen van bomen op de Koppeldijk. 
Bewoners in Lunetten Zuid ontvingen een wijkbericht betreffende groot onderhoud van het groen. Er worden 
een aantal plantvakken vervangen. Op de informatieavond hierover bleek e.e.a. nogal rigoureus uit te pakken. 
Een aantal bewoners van de Simplonbaan wil groen in zelfbeheer. 
 
 
Rondvraag 
. Dierenwinkel weg vanwege uitbreiding Blokker? Hein vraagt het na wij de voorzitter van de 
winkeliersvereniging Arjan Kleuver. 
. Maandag 18 november is er een verkennende bijeenkomst om te komen tot een wijkonderneming rond 
wonen, zorg en welzijn. Christien gaat erheen. 
. Voorbereiding voor de Dag van het Park op 25 mei 2014 is gisterenavond van start gegaan. 10 -jarig jubileum. 
Ewold zou ter gelegenheid hiervan een CD willen opnemen met artiesten uit de wijk. Advies: Voor de aanvraag 
uit het LBB meenemen in de begroting van de Dag van het Park. 
 

 

Actielijst 

. Maarten B. zal de verkiezingsprogramma’s – die nu nog niet in definitieve vorm beschikbaar zijn – scannen op 

punten die van belang zijn voor Lunetten 

. Christien zorgt voor een korte samenvatting van het verkiezingsdebat 2010 

. Berber stuurt mail over meer fietsklemmen naar het wijkbureau 

. Christien vraagt de stand van zaken problemen fietsstraat Hondsrug na bij het wijkbureau 

. Hein vraagt bij Arjan Kleuver na of Blokker wordt uitgebreid 

. Christien gaat naar de startbijeenkomst over het opzetten van een wijkonderneming wonen, zorg en welzijn 


