
Notulen vergadering BOL van dinsdag 16 februari 2016  
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Myrna Schultze (Spelenderwijs), Marijke 
Ahlrichs-Van der Veen, Maarten Brinkman (notulist) 
 
Afmeldingen: Ruud Kamp, Inge Puyman 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gast van 
vanavond, Myrna Schultze 
 
Spelenderwijs 
Myrna Schultze, gebiedsmanager Binnenstad, Zuid, Oost en Noordoost van Spelenderwijs Utrecht vertelt  over 
de organisatie, de doelstellingen en de activiteiten in Lunetten. De missie van Spelenderwijs: Spelenderwijs 
Utrecht wil kinderen in Utrecht zonder achterstand laten starten in het basisonderwijs. Wij bieden kinderen in 
groepsverband optimale mogelijkheden om in hun eigen tempo, al spelend, eigen kwaliteiten te ontwikkelen.  
Spelenderwijs is gericht op 2½ tot 4-jarigen, op de voorschoolse periode, is ontstaan in 2011. De gemeente is 
opdrachtgever.  Alle peuterspeelzalen in Utrecht vallen onder Spelenderwijs. Spelenderwijs  voert de 
voorschoolse educatie uit, in nauwe samenwerking met de consultatiebureaus. Het consultatiebureau geeft  de 
Indicering voor de voorschoolse educatie.  
In Lunetten zijn er vier dagdelen per week  voorschoolgroep en twee dagdelen per week speelleergroep. Er is 
een samenwerkingsverband met Ludens. Ook zijn er contacten met de basisscholen. Het gaat erom kinderen 
de kans te geven op de basisschool goed te starten. De ouders in Lunetten zijn erg betrokken.   
 
Mededelingen 
. Uitnodiging van een bijeenkomst in De Meern van Young Innovators, een initiatief van studenten, gericht op 
het verduurzamen van de provincie. Christien zal de uitnodiging rondsturen. 
. Marijke is bij drie bijeenkomsten geweest: bij een bijeenkomst van Right to Challenge,  bij een bijeenkomst 
van LSA in Zwolle en bij een internationale bijeenkomst van City Makers,  die o.a. over budgetmonitoring ging. 
Ze zal een verslagje over de bijeenkomst van LSA schrijven.  
. De aanvraag bij het initiatievenfonds is goedgekeurd, evenals de afrekening 2015. 
   
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid 
. Er is een overleg geweest met wijkverkeerskundige Robert Hoenselaar over de mogelijke herinrichting van de 
afritten om de toegankelijkheid van Lunetten beter te waarborgen. Alleen de noordelijke afrit (vanaf 
Galgenwaard) wordt opnieuw ingericht. De busbaan komt weer terug in het midden. Tijdens het overleg is ook 
de wens geuit om betrokken te worden bij de plannen rond de A27/A12 in relatie tot de gevolgen voor de 
Waterlinieweg. Signe Sordam heeft de notulen van het gesprek opgestuurd. We zullen dit onderwerp verder 
bespreken wanneer Lou en Ruud aanwezig zijn. 
. De werkzaamheden aan de Lunettenbaan zijn afgerond. 
. De lantaarnpalen aan het Houtensepad staan er weer. 

 
Aandachtsgebied Veiligheid 
Christien zal een afspraak maken voor het halfjaarlijkse overleg op het wijkbureau. 
 
Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte 
. Winkelcentrum: de Vruchtenboom gaat verhuizen naar het pand van Van der Linden; het lijkt erop dat de Luie 
Lackei (onder een andere naam?) weer open gaat. 
 
Aandachtsgebied Groen 
Het aantal deelnemers aan het wilgenknotten was groot dit jaar. Een succesvolle dag. 

   
Rondvraag 
. Hein is gaan kijken bij de bruggen bij Goeree, maar zag daar geen achterstallig onderhoud. 
. Hein vraagt hoe het zit met de sporthal. Christien meldt dat de volleyballers een brief naar de gemeenteraad 
hebben gestuurd. 
 



Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur. 
 
Actielijst 
. Christien zal de uitnodiging voor de bijeenkomst van Young Innovators rondsturen. 
. Marijke zal ten behoeve van de website een verslagje over de bijeenkomst van LSA schrijven.  
. Christien zal een afspraak maken voor het halfjaarlijkse veiligheidsoverleg  op het wijkbureau. 
 
 


