
Notulen vergadering BOL van dinsdag 27 maart 2012

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Steve Monsanto (jongerenwerker), 
Wim van den Brink, Leo Verbon, Lou Gast, Sytse Koopmans (raadslid PvdA), Inge Puyman, Marion Stelten, 
Roy Maintz, Maarten Brinkman (notulist)

Afmelding: Ruud Kamp

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gastspreker van 
vanavond, Steve Monsanto.

De toekomst van jongerencentrum Muskieto
Steve schetst de  nieuwe situatie. Het jongerenwerk in Utrecht valt niet langer onder de verschillende 
welzijnsorganisaties. Er is een nieuwe organisatie van stedelijk jongerenwerk, Jongerenwerk Utrecht (JoU). 
Steve denkt dat deze organisatie slagvaardiger kan zijn, met een sterkere administratie. Een van de voordelen is 
dat men bij elkaar kan invallen. In het kader van Vernieuwend Welzijn gaat het welzijnswerk aanbesteed worden. 
Steve gaat ervan uit dat JoU daarbij een goede kans maakt. 
In de loop van de jaren is het aantal banen verminderd en zijn bijna alle activiteiten wegbezuinigd. Ouders 
hebben noodgedwongen de kinderdisco overgenomen. Alles bij elkaar is er weinig aanbod voor kinderen. Voor 
jongeren staat Muskieto op vrijdag- en zondagavond open en is er de muziekstudio. Als ambulant 
jongerenwerker is Steve op straat in de wijk voor het bevorderen van de veiligheid, het voorkomen van overlast. 
Hij kent de ouders van de jongeren, hij werkt nauw samen met de politie en hulpverleners.
Muskieto wordt, als gevolg van het wegbezuinigen van activiteiten, weinig gebruikt. Een totale sluiting zou de 
problemen, zoals het extreme alcoholgebruik, flink doen toenemen. Bij sluiting van Muskieto blijft voor 
bepaalde jongeren alleen de drank over. Het probleem van drinkende jongeren is groot in Lunetten. Het gaat 
daarbij ook om jonge kinderen. Het jongerenwerk doet aan voorlichting op scholen, kinderen uit groep 7 en 8 en 
ouders worden benaderd. Het aantal comazuipers neemt toe. Sluiting van Muskieto zou betekenen dat een hele 
groep jongeren op straat komt te staan, met alcoholoverlast en confrontaties met de politie als gevolg.
Sytse Koopmans:  we hebben te maken met een bezuinigingstaakstelling van de gemeente. Waar halen we het 
geld vandaan? Sluiting van Muskieto is een voorstel. De vraag is hoe we met minder rond kunnen komen.
Marion Stelten wijst erop dat saamhorigheid onder kinderen en jongeren van groot belang is voor de wijk. 
Muskieto moet blijven in het belang van de wijk.
Steve: Muskieto draaide destijds heel goed, maar het geld verdween in de grote pot van Portes. 
Sytse doet de suggestie dat Muskieto eventueel een stichting zou kunnen worden.
Inge: wat zou die groep jongeren wel niet kosten aan overlast zonder het jongerencentrum. Openhouden is 
waarschijnlijk goedkoper.
Sytse gaat  het onderwerp agenderen voor een raadsinformatieavond (RIA), waar ook het BOL zou kunnen 
inspreken.
Christien: via Arjan Driessen is een uitnodiging van Rick de Kogel binnengekomen voor een gebruikersoverleg 
over ‘Veranderingen voor welzijnsaccommodaties in uw buurt’ op 3 april. Het gaat o.a. over het beter benutten 
van buurthuizen. Steve laat weten dat Arjan Muskieto al vrij vaak verhuurd.
Christien zal, na overleg met Arjan, zorgen voor verspreiding van de uitnodiging. 

Stand van zaken aandachtsgebieden
Verkeer, lucht, geluid
Op 24 april is er weer een meedenksessie met Rijkswaterstaat. Er is dan ook een BOL vergadering.
Op stedelijk niveau is de klankbordgroep Schone Lucht actief.

Groen
. BOL kern heeft de ‘Werkgroep Natuur’ in het leven geroepen.
. Lou, Ewold, John en Jan zijn met Christiaan Sack gaan praten over de vervanging van populieren langs o.a. de 
Oude Liesbosweg. Lou doet verslag: periodiek wordt er gekeken naar bomengroepen. Op basis van zo’n 
onderzoek (Visual Tree Assesment) kan, zoals in het geval van de populieren aan de Oude Liesbosweg, besloten 
worden tot vervanging. Lou had de indruk dat men er serieus over heeft nagedacht. Men wil de bewoners er in 
een vroeg stadium bij betrekken. Het advies van de groep luidde: kom niet meteen oplossing bij de bewoners, 
maar informeer ze eerst over het probleem.



Leefbaarheid
Op 16 april vindt de schouw naar aanleiding van de studie Woonerven Lunetten, een  onderzoek  in opdracht van 
architectuurcentrum  Aorta plaats. De gemeente en alle corporaties zijn vertegenwoordigd. Begin: 13.30 uur in 
de Musketon. Ook bewoners worden van harte uitgenodigd om mee te gaan.

In verband met de Raadsinformatieavond over de wijkambities zal Hein het verslag van het BOL hierover met 
de uiteindelijke versie vergelijken. Op basis hiervan zal hij een – eventueel instemmende - brief sturen.

Rondvraag
. Hein meldt dat kapper Duyveman aan iedere bewoner van Lunetten een euro wil vragen voor 
Sinterklaasactiviteiten. De BOL vergadering vindt een dergelijke actie geen taak van het BOL.
Inge zal dit idee doorgeven aan Sandra Rigter (Lunetten Organiseert).

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

Actielijst
. Christien zal, na overleg met Arjan, zorgen voor verspreiding van de uitnodiging voor het gebruikersoverleg 
over het beter benutten van welzijnsaccommodaties op 3 april.
. In verband met de RIA over de wijkambities zal Hein het verslag van het BOL hierover met de uiteindelijke 
versie vergelijken. Op basis hiervan zal hij een – eventueel instemmende - brief sturen.
. Inge zal Sandra Rigter doorgeven dat kapper Duyveman het plan heeft gelanceerd om iedere inwoner van 
Lunetten een euro te vragen voor Sinterklaasactiviteiten.

Hieronder de reacties op twee vragen uit de vergadering van 28 februari

.  De reactie van Jan Anderson op de nog openstaande vraag over ZOAB op verkeersplein Laagraven:
 
In het kader van Actieplan Geluid Utrecht (AGU) is het verkeersplein Laagraven niet aangemerkt als knelpunt.  
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat geluid geen probleem is in Lunetten; het geluid van met name de rijkswegen is  
goed te horen . Maar naar onze inschatting is het geluid van alleen het verkeersplein Laagraven niet relevant  
t.o.v. geluid van de rijkswegen in Lunetten en daardoor niet effectief om daar zeer stil asfalt aan te leggen. 
Een bijkomend probleem van zeer stil asfalt (bijvoorbeeld ZOAB) zijn de hoge onderhoudskosten. Zeker op 
rotondes/verkeerspleinen is zeer stil asfalt, vanwege open structuur, ongewenst. Door het wringend verkeer zal  
veel eerder schade optreden (loskomende steentjes). 
Het is niet zo dat wij helemaal niets doen om het geluid te verminderen. Wij zullen asfalt aanbrengen dat  
geluid reduceert ten opzichte van het gebruikelijke dichte asfalt en tevens minder onderhoud vraagt dan zeer stil  
asfalt.
 
=============================================================================

. De reactie  van Joost Verhoeven (wijkadviseur Verkeer Oost en Zuid) op vraag over knikken in de 
rijstroken bij verkeersplein Laagraven.  

De constatering dat er op het verkeersplein onder de A12 knikken in de rijstroken zitten is correct. Ooit was dit  
een 'normaal' verkeersplein, waarbij een aantal rijstroken in keurige cirkels lag. Door te weven (van rijstrook te  
wisselen) moesten automobilisten zelf de goede rijstrook kiezen. 
Alweer jaren geleden is de rijstrookindeling zodanig veranderd dat het weven niet meer nodig is. Eenmaal op de 
juiste rijstrook wordt het verkeer vanzelf weer van het verkeersplein af geleid. De rijstroken op het verkeersplein  
liggen daarbij niet meer in cirkels maar in een soort spiraal. Ook de verkeerslichten zijn hierop afgestemd, de 
verschillende rijrichtingen op het verkeersplein hebben elk hun eigen lantaarn. De 'knikken' in de rijstroken zijn 
een gevolg van deze andere rijstrookindeling. 
De nadelen van die 'knikken' zijn veel kleiner dan de nadelen van het weven in het verleden. Zonder zeer  
grootschalige ingreep in de vormgeving is dat niet te veranderen . Het onderhoud aan het wegdek biedt hiertoe 
geen mogelijkheden.  
 
Als daar prijs op wordt gesteld, kan ik een en ander aan de hand van een belijningstekening nader toelichten. 
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