
Notulen vergadering BOL van dinsdag 16 september 2014 

 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Ruud Kamp, Inge Puyman, Gerda 

Bultstra, Martine Sluijter, Signe Sordam, Maarten Meuldijk, Hessel Sikkema, Ewold Gussenhoven, John Buitink, 

twee studenten journalistiek, Maarten Brinkman (notulist) 

 

Opening 

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

vanavond, Martine Sluijter en Signe Sordam van Wijkbureau Zuid. 

 

Kennismaking met Martine Sluijter en Signe Sordam 

Signe Sordam is sinds enkele maanden de nieuwe wijkadviseur voor Lunetten. Ze vindt Lunetten een prettige 

wijk, maar er zijn wel enkele punten van zorg. Ze ziet het als haar taak te werken aan die zorgpunten. Martine 

Sluijter is sinds enkele maanden de nieuwe wijkregisseur voor wijk Zuid. Na de reorganisatie binnen de 

gemeente is er een nieuw team in Zuid. Martine geeft leiding aan het wijkbureau, ze zorgt voor afstemming 

met andere wijkregisseurs. Ze vindt Lunetten een mooie, groene wijk, al zijn er knelpunten. 

Signe: de wijkadviseur is aanspreekpunt voor de vakdiensten en partners in de wijk, onderhoudt contacten, 

participeert in netwerken, adviseert bij kansrijke ontwikkelingen, signaleert knelpunten, adviseert de 

wijkwethouder, houdt het overzicht van projecten in de wijk, legt de verbinding tussen bewoners en 

vakdiensten en zorgt ervoor dat de bewoners op de juiste manier worden geïnformeerd en dat ze van hun 

inspraakrechten gebruik kunnen maken. 

Aan de orde komt vervolgens het Wijk Actie Plan (WAP) 2014-2018, ‘Lunetten op de kaart’. Aan de hand van 

een hand out discussiëren we over de, door bewoners aangedragen punten en projecten die in het WAP 

genoemd worden.  

1.Lunetten 2017 

1.1 demografische ontwikkeling/ouderenbeleid: de gemeente heeft onderzoek gedaan naar 

ouderenvoorziening en demografische ontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in het Werkprogramma 2014-2019 

‘wonen en zorg verbonden’. Programmamanager Sandra Beenen wil op uitnodiging het programma toelichten. 

Een probleem is dat de gemeente qua woningen niets kan opleggen. Er volgt enige discussie over  woningen en 

ouderenvoorzieningen, de rol van de gemeente, de rol van de woningcorporaties en het initiatief Lunetten Wil 

Wel. 

 1.2 kwaliteitsniveau openbare ruimte: de gemeente heeft een norm vastgesteld voor het niveau van het 

onderhoud. Fred Nuwenhuis wil hierover, als het nodig is, komen praten.  

1.3 effecten verkoop huurwoningen: Signe gaat hierover binnenkort met Mitros overleggen. 

2. Optimaliseren gebruik Musketon: de Musketon heeft de aandacht. Binnenkort evalueert de politiek de 

situatie. Vanuit het wijkbureau worden de ontwikkelingen gevolgd. 

3. Extra stimulans winkelcentrum: er is geld beschikbaar om de openbare ruimte in het winkelcentrum op te 

waarderen. Doel is de uitstraling van het winkelcentrum te verbeteren. Maar de gemeente kan er niets aan 

doen dat er steeds meer winkels verdwijnen. Er volgt enige discussie. Heeft opwaardering wel zin als het 

aanbod steeds verder verschraald? En kunnen  bij het bedenken van opties/mogelijkheden bewoners 

betrokken worden.   

  

4. Versterken speeltuin Fort Luna: het wijkbureau blijft volgen hoe het met Vooruit gaat. 

5.Fietsverbinding Lunetten-Maarschalkerweerd. 

6. Ontwikkelingen A27/A12 

Het wijkbureau zal contact hebben met de ‘buurtteams’. Er komt een buurtteam voor Hoograven en een 

buurtteam voor Lunetten. 

 



Mededelingen 

20 september: wijkdag Lunetten. Het volledige programma staat op de website. 

4 oktober: Lunetjes. Vanaf 9.30 uur met afsluitende lunch om 13.00 uur 

11 oktober: officiële start repair café. Lot van Hooijdonk komt de officiële opening verrichten 

 

Aandachtsgebied Lucht, Verkeer, Geluid 

. Op de website is gemeld dat er een laag frequent geluid is te horen. Maarten M kan dat bevestigen. Het is 

onduidelijk waar het geluid vandaan komt. 

. In oktober wordt begonnen met de herinrichting van Texel, de aanleg van het fietspad Texel en een deel 

Ravelijnpad. De fietsbruggen worden vervangen. 

. Verbreding snelwegen: John meent dat er politiek nog wel wat te halen valt. Bouwtechnisch zijn er veel 

problemen. De bedoeling is dat er nog een bewonersavond komt om te discussiëren over de vraag hoe we het 

beste verder kunnen gaan.. Daarnaast gaat A Living Wall door met onderzoek naar mogelijkheden. 

. Maarten M wijst op gevaarlijke situaties bij de bussluis op de Furkabaan door de bevoorrading van de 

snackbar. Signe vraagt Maarten hierover een berichtje te sturen. 

Ruud meldt dat de resultaten van het onderzoek naar de Veiliger Fietsroute zijn gepresenteerd. De gemeente 

gaat ernaar kijken en zal eventueel maatregelen nemen. 

 

Aandachtsgebied Veiligheid 

Op 30 september is er op het Wijkbureau regulier overleg over veiligheid. Gert-Jan en Inge gaan hiernaar toe. 

 

Aandachtsgebied Groen 

Er is ca. 130.000 euro beschikbaar voor vergroening van de As Musketon, het stuk tussen Gaasterland en 

Oldambt. Een project uit het wijkgroenplan. Er is een schouw geweest. 

 

Rondvraag 

. Christien: er is een dankwoord van Ans Loeffen ingekomen in verband met haar afscheid. 

. Christien: Op 29 september is er een netwerkbijeenkomst van Vooruit. De onderwerpen zijn: ‘jeugd en 

opvoeding’ en ‘grote wijkactiviteiten’. 

. Ruud meldt over de stand van zaken tarieven Musketon: er zijn twee consultatieronden geweest. Er zijn en 

blijven drie tarieven. Activiteiten, waarmee iemand geld verdient vallen niet in het 0% tarief. De verwachting is 

dat eind van het jaar een besluit wordt genomen. 

. John: Signe komt bij het platform ALW. 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 

 

Actielijst 

. Maarten M zal Signe een berichtje sturen over de gevaarlijke situaties bij de bussluis op de Furkabaan. 

. Gert-Jan en Inge gaan op 30 september naar het Wijkbureau voor overleg over veiligheid. 


