
Notulen vergadering BOL van dinsdag 15 september 2015 
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Ruud Kamp, Marijke Ahlrichs-Van der 
Veen, Maarten Meuldijk, Jorrit Fast, Bouke van der Spoel, Maarten Brinkman (notulist) 
Afmeldingen: Inge Puyman, Gerrit-Jan Overdijkink 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gast van 
vanavond Jorrit Fast van wijkraad Zuid 
 
Wijkraad en wijkraadpleging 
Jorrit Fast is lid (sinds 12 september voorzitter) van de Wijkraad Zuid. Hij vertelt over de wijkraad en de op 
handen zijnde wijkraadpleging.  
De wijkraad is een adviesorgaan van B&W, ‘ogen en oren van de wijk’, en kan gevraagd en ongevraagd advies 
geven. Maar B&W kunnen dit advies naast zich neerleggen. De wijkraad moet meer een platformfunctie gaan 
vervullen, voor alle groepen in Zuid. Het is de bedoeling dat de wijkraad beter zichtbaar wordt in de wijk.  
Elk jaar is er 16.000 euro voor de wijkraad beschikbaar om een onderzoek, een wijkraadpleging te doen. 
Dit jaar zal de wijkraadpleging gaan over hoe de overheid, sociaal makelaars en andere partijen vrijwilligers 
beter van dienst kunnen zijn. Hoe kunnen de partners beter samenwerken. In dit kader is de wijkraad op zoek 
naar drie projecten in Zuid waar de samenwerking tussen vrijwilligers en organisaties niet soepel verloopt. 
Ieder gekozen project zal vervolgens kwalitatief worden onderzocht, waarbij aan de hand van interviews met 
alle betrokken partijen wordt achterhaald waar de knelpunten liggen en hoe die kunnen worden opgelost. 
Het doel is te komen tot een advies aan de gemeenteraad op basis waarvan de gemeente vrijwilligers beter kan 
ondersteunen. 
Er is al een project geselecteerd: de speeltuin in Hoograven. Jorrit vraagt vervolgens welke projecten in 
Lunetten niet goed lopen. Christien adviseert hierover contact op te nemen met Martin van Lijf van Lunetten 
Wil Wel. Daarnaast zouden de knelpunten bij de inzet van vrijwilligers in de Musketon onderzocht kunnen 
worden. 
Jorrit vraagt eventuele projecten voor het eind van de maand door te geven. 
De bedoeling is dat er beter wordt samengewerkt (platformfunctie van de wijkraad), zodat we ervoor kunnen 
zorgen dat er iets nuttigs met de wijkraadpleging wordt gedaan. 
Jorrit zal het vergaderschema van de wijkraad aan het BOL sturen. 
     
Mededelingen  
. Op 28 september is de startbijeenkomst van het Nationaal Ouderenfonds. In de week van de eenzaamheid wil 
het komen tot een platform tegen de eenzaamheid. Alex en Marieke Bos gaan hiernaar toe. Christien zal hen 
vragen om namens het BOL te gaan. 
. Vanaf 28 september: Ouderenvak FC Utrecht. Loopt via Lunetten Wil Wel.  
. Op 30 september is er ’s-Middags in de Janskerk een ouderen informatiemarkt.  
. Op 1 oktober is er een inloopbijeenkomst Slim (duurzaam) wonen in Hoograven en Lunetten, van 17.00-tot 
21.00 uur in de Musketon. Bouke van der Spoel licht toe: de bijeenkomst is georganiseerd door Energie-U, in 
samenwerking met de gemeente Utrecht, die wil dat de gemeente energie neutraal wordt. Energie-U zoekt 
collectieve inkopers van zonnepanelen, een project dat in februari begint. Bouke zal een persbericht voor de 
website schrijven.  
. Op 13 oktober is er een avond over veiligheid, met medewerking van een ex-inbreker. Om 19.30 uur in De 
Passie. De vergadering van het BOL gaat die avond niet door. 
. Op 21 november is er een activiteiten/initiatievenmarkt in de Musketon. Overdag is er een markt en ’s avonds 
een ‘prikbord Lunetten live’. Het gaat om activiteiten en initiatieven die een bijdrage leveren aan de wijk. 
 
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid 
. Op 10 september was er een bijeenkomst over ’t Goylaan. Gert-Jan is hiernaar toe geweest. Hij was er niet 
enthousiast over. De antwoorden op de vragen van het BOL ten aanzien van de gevolgen voor ’t Goyplein zijn 
tot nu toe niet overtuigend geweest. 
Maarten M. vraagt zich af of er niet een calamiteitenstrook zou kunnen komen. 
. Er is een bericht van Stadswerken binnengekomen over werkzaamheden aan de Lunettenbaan, waardoor het 
autoverkeer op de Lunettenbaan in beide richtingen over één baan zal worden geleid. Christien zal laten weten 



dat we hierover graag een wijkbericht willen hebben. 
 
Aandachtsgebied Veiligheid 
Zie hierboven avond over veiligheid. 
 
Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte 
Zie hierboven bij de mededelingen. 
 
Aandachtsgebied Groen 
. Op 3 oktober vindt de jaarlijkse Lunetjes plaats. 
. Maarten M. vraagt of de parken wel eens worden geïnspecteerd. Er is veel stormschade. Antwoord: melden 
aan het wijkbureau. 

 
Rondvraag 
. Ruud meldt dat een kerngroep van 19 leden zich gaat bezighouden met budgetmonitoring. Uiteindelijk 
moeten de werkzaamheden van deze groep leiden tot een stuk voor de Voorjaarsnota van 2016. 
. Marijke meldt dat het nieuwe wijkblad Hallo Lunetten volgende week wordt bezorgd. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur. 
 
Actielijst 
. Christien zal Alex en Marieke Bos vragen om namens het BOL naar de startbijeenkomst van het Nationaal 
Ouderenfonds te gaan. 
. Bouke van der Poel zal een persbericht over het project van Energie-U voor de website schrijven. 
. Christien zal laten weten dat we over de werkzaamheden aan de Lunettenbaan graag een wijkbericht willen 
hebben. 
. Jorrit zal het vergaderschema van de wijkraad aan het BOL sturen. 


