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Notulen vergadering BOL 17-3-2015  
 
Aanwezig: Ruud Kamp (voorzitter), Ties Bressers, Hein van Kruysdijk, Christien Bolt, 

Inge Puijman, Marijke van der Veen, Joke Nijhuis, Lisette Geraerts, 

Maurice van Peursem, Willem Stokkers, Laurens Mekel, Frank de Bont, 

Lia Oosterwaal, Lou Gast (notulist). 

Afmeldingen: Maarten Brinkman, Gert-Jan Overdijkink 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

 

Jaarverslag Natuurgroep Lunetten  

Lia Oosterwaal, coördinator van de Natuurgroep, doet verslag van de activiteiten van het 

afgelopen jaar en kijkt vooruit. 

 

Zij loopt de activiteiten langs aan de hand van het jaarverslag, dat als bijlage aan dit verslag is 

gehecht. 

 

Mededelingen 

- gebiedsopzichter Christiaan Sack van de gemeente Utrecht is verhuisd naar een andere 

wijk. Zijn opvolger is Cees Hoogendoorn; 

- de Dag van het Park valt dit jaar op 31 mei; 

- we organiseren dit jaar de Wijkdag op 19 september; 

- alle groepen die gebruik maakten van het LeefBaarheidsBudget zijn bij het Wijkbureau 

uitgenodigd geweest om geïnformeerd te worden over de nieuwe situatie. Er is daarbij 

geïnventariseerd waar de behoeften liggen en is toegelicht hoe de herverdeling van de 

gelden heeft plaatsgehad op basis van de grootte van een wijk en het aantal inwoners. 

 

Aandachtsgebieden 

Verkeer, lucht en geluid 

Mobiel Lunetten is van start gegaan. Lees alle informatie op www.mywheels.nl/auto-

huren/lunetten, kijk op de Facebookpagina van Mobiel Lunetten 

(https://www.facebook.com/groups/mobiellunetten/) of neem contact op via 

mobiellunetten@gmail.com 

 

Veiligheid 

Geen specifieke meldingen. 

 

Leefbaarheid en openbare ruimte 

- Lunetten Wil Wel heeft inmiddels een formele status en organiseerde op zondag 15 maart 

van 13.00-16.00 uur in de Musketon een meezing middag voor bewoners van Lunetten. 

De middag werd door ongeveer 40 personen bezocht. Er is geïnventariseerd welke 

behoeftes er leven en er komt een vervolg; 

-  
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- op maandag 6 april organiseert Lunetten Wil Wel een paasbrunch. Voor meer info zie 

t.z.t: www.lunettenwilwel.nl, er komt mogelijk een uitbreiding van de site met een door 

leerlingen van de Passie (Zwarte Woud) ontwikkelde site en/of Wijkconnect;  

- op donderdag 23 april a.s. komt er een informatieavond over formele en informele zorg-

zaken in brede zin met WMO-ambtenaren en het Buurt-team. 

 

Groen 

- Utrecht Natuurlijk (de voormalige afdeling Natuur- en Milieucommunicatie van de 

gemeente Utrecht) organiseert op donderdag2 april een Initiatievencafé op het gebied van 

natuur, milieu en duurzaamheid. Stadsboerderij Koppelsteede, vanaf 15.45 uur; 

- gisteren (16 maart) heeft de natuurgroep overleg gehad met Cees Hoogendoorn, daarbij is 

o.a. gesproken over de populieren aan de achterzijde van de Elzas. Deze zijn in het najaar 

aan de beurt om vervangen te worden (de keuze voor de terug te plaatsen boomsoorten 

wordt afgestemd met omwonenden, er komt een bewonersavond); 

- het verjongingsprogramma heeft plaats aan de hand van de bomenkaart, daarop is met een 

nummering de (voorlopige) prioritering aangegeven en deze wordt afgewerkt indien er 

geld beschikbaar is (waarbij ook afgestemd wordt als het mogelijk is om werk met werk te 

combineren, dus uit efficiëntie); 

- in 2015 staan ongeveer 40 bomen op de nominatie om vervangen te worden. De vraag was 

dus welke, daar is de ‘Elzas’ uitgekomen met een –door omstandigheden- iets verhoogde 

prioriteit. 

 

WVTTK / Rondvraag 

- Christien: op 14 april a.s. is er in BOL-plenair een presentatie over het Bestemmingsplan 

Lunetten (consolidatie) door Tessa Tijbosch; 

- Christien: er ligt een voorstel/aanvraag om een ‘VoorjaarsLunetjes’ te organiseren, is er 

iemand die gelegenheid heeft om dit op te pakken? Helaas is er in deze vergadering geen 

aanwezige, die daarvoor tijd beschikbaar heeft; 

- Inge: volgend jaar zou de Wijkraad een wijkonderzoek initiëren, is daar nog iets over 

bekend? Ruud antwoordt dat dit (nog) niet aan de orde geweest is; 

- Marijke: vorige week woensdag was er een Stadsgesprek over het functioneren van de 

Sociaal Makelaars. Het viel haar op dat er op een relatief gering aantal deelnemende 

bewoners een tiental professionals aanwezig waren. 

http://www.lunettenwilwel.nl/

