
Notulen vergadering BOL van dinsdag 28 februari 2012 (concept)

Aanwezig: Christien Bolt, Ties Bressers, Leo Verbon, Wim van den Brink, Lou Gast, Micha Stolzenburg 
(wijkbureau Zuid), Jan Anderson (Dienst Stadswerken, Stedelijk Beheer, projecten), Gijs van Kranenburg 
(Dienst Stadswerken, Stedelijk Beheer, projecten), Ties Jansen, Betty Jansen, Ruud Kamp, Sjef van Hoof, John 
Buitink, Leonard Kater, Maarten Brinkman (notulist)

Afmeldingen: Hein van Kruysdijk, Gert-Jan Overdijkink

Opening
Christien Bolt opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van 
vanavond Jan Anderson en Gijs van Kranenburg van Stedelijk Beheer van de Dienst Stadswerken.

Projecten van Stedelijk Beheer in Lunetten in 2012
Jan Anderson licht de vier onderhoudsprojecten in en bij Lunetten toe:
1. Vervangen van asfalt en duikers op verkeersplein Laagraven. De werkzaamheden, die tussen mei en 
september 2012 zullen worden uitgevoerd, hebben geen gevolgen voor het fietsverkeer 
. John vraagt of er zoab komt (scheelt in geluidsoverlast). Volgens Jan Anderson heeft dat weinig zin, het gaat 
om een rotonde waar niet hard gereden wordt. Hij zal de vraag bij de beheerder neerleggen.
. Lou vraagt aandacht voor de moeilijke bocht richting de Waterlinieweg. Kan de wegmarkering worden 
aangepast? John zal deze problematiek met Ronald Tamse opnemen.
. Lou vraagt of er ook naar de straatverlichting wordt gekeken; die is vaak niet in orde. Nee, dat is niet de 
bedoeling, maar Jan zal dit als aandachtspunt meenemen.
2. Vervangen dam Inundatiekanaal door fiets-voetgangersbrug bij Oude Liesbosweg/Seychellen.
. John vraagt of er over het ontwerp van de brug contact is met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ja, dat contact 
is er.
. Lou dringt erop aan om wat betreft de planning te waken voor een herhaling van de problemen met de aanleg 
van de brug in het Beatrixpark. 
. John vraagt om een integrale aanpak van de vervanging van de bomen op deze locatie en verder weg aan de 
Oude Liesbosweg. John zal deze kwestie met Christiaan Sack opnemen.  
. John meent dat het goed zou zijn als bij de velaanvraag de reden wordt genoemd. Als mensen begrijpen 
waarom er geveld moet worden accepteren ze het eerder. Wim: dat kan via een wijkbericht of een bouwbord ter 
plaatse. Micha zal ervoor zorgen dat de informatievoorziening naar voren wordt gehaald.
Jan merkt op dat er vertraging zou kunnen ontstaan door het omleggen van kabels en leidingen. Daarvoor zijn de 
nutsbedrijven verantwoordelijk.
3. Vervangen dammetje Park de Koppel door voetgangersbruggetje bij Seychellen.
4. Vervangen duiker Oeral/Hondsrug.

Jetty Jansen meldt dat op het fietspad aan het begin van de Simplonbaan de tegels vaak inzakken. Zou daar niet 
zo’n nieuw fietspad als op de Furkabaan kunnen komen? Micha zal dit aan Christiaan Sack vragen en een 
afspraak maken om het probleem een keer met Jetty en Ties Jansen te bekijken.

Gaat het wel goed met het winkelcentrum?
Micha meldt dat het winkelcentrum vaak terugkomt in wijkanalyses. We hebben te maken met dertig 
verschillende eigenaren. Het vertrek van kleine winkels zie je overal in Nederland. Maar economisch gaat het 
niet slecht met het winkelcentrum, er is momenteel weinig leegstand. De uitbouw van de snackbar is niet aan te 
pakken.
Wim pleit voor een tweede plasticcontainer. Micha: die komt er.
Ruud vraagt of het zin heeft een wijkavond over het winkelcentrum te houden. Micha: alleen als de winkeliers 
en eigenaren meedoen. Sjef pleit ervoor toch eens te proberen alle betrokkenen bij elkaar te krijgen. Ruud stelt 
voor hierover met Sjef in BOL kern door te praten en te kijken of het haalbaar is.

Stand van zaken aandachtsgebieden 
Verkeer/Lucht/Geluid
. Wim doet verslag van de bijeenkomst van de klankbordgroep spoorverdubbeling van 27 februari. Zijn verslag 
staat op de website van het BOL. De volgende vergadering is op 28 mei. 
. ProRail nodigt de wijk uit voor een nachtelijk bezichtiging van het inrijden van het viaduct over de A 27 op 2 
en 3 maart. 
. Het is nog niet duidelijk of de prunus kan worden gespaard.



. De fietsroute hangt af van het besluit van de gemeenteraad, maar voorlopig wordt vastgehouden aan de route 
aan de oostzijde van de Brennerbaan. Ruud en Christien hebben ingesproken op de RIA over de fietsroute, 
waarbij ze hebben betoogd dat de aanleg van twee routes geen goed plan is. Er komt nog een 
commissievergadering over de kwestie. 
. Vertegenwoordigers van LNNS en andere groepen uit Utrecht-Oost participeren nu in het zg. Delfiteam en het 
Kwaliteitsteam over de gevolgen van de snelwegverbreding. Ook waren er gesprekken met Frits Lintmeijer en 
Martine van Rijn over het invullen van de plannen voor Utrecht-Oost. Er komen nog meer 
‘participatiemomenten’. 

Groen
. Christiaan Sack is bereid om de uitvoering van het beheerplan te evalueren door middel van een schouw. 
Christien zal Herman van den Bijtel hiervoor uitnodigen. Waarschijnlijk vindt de schouw plaats in mei.
. De gemeente heeft plannen om een aantal (voornamelijk) populieren te gaan vervangen (Oude Liesbosweg, 
Hebriden). Christien zal Christiaan uitnodigen om op BOL plenair van 27 maart om hierover te komen praten.
.De vraag is opgekomen of de poelgroep de broeihoop voor ringslangen wil beheren. Er wordt gepleit voor de 
(her)oprichting van een werkgroep Groenbeheer. BOL kern zal hierover een besluit nemen.

Leefbaarheid
Op maandag 16 april is er een schouw naar aanleiding van de vorig jaar gepresenteerde studie Woonerven  
Lunetten. De schrijver, Willemijn Lofvers, gaat dan op een aantal plekken in overgangszones tussen privé en 
openbaar en in de openbare ruimte plekken laten zien die verbeterd zouden kunnen worden. Gedacht moet 
worden aan kleine aanpassingen of ander beheer.  Frank van der Zanden van de gemeente, wijkopzichter 
Christian Sack en Rien Ultee van Portaal hebben inmiddels toegezegd mee te zullen lopen. De wandeling begint 
om 13.30 uur bij de Musketon. Ook bewoners worden van harte uitgenodigd.

Rondvraag 
. Leonard vraagt hoe het zit met de voorrangsregel voor doorschuiven binnen een appartementencomplex. Hij zal 
documentatie hierover  - ter behandeling in BOL kern - naar Christien sturen.
. Leonard meldt dat de financiering het hoofdprobleem is bij het groene dakenplan. Een hervorming van het 
geldwezen is nodig om het plan verder te brengen.
. Lou meldt dat ’t Goyplein al een tijd een afvalvat aan het worden is. Christien zal Bert van der Worm van de 
gemeente hierover een bericht sturen.
. Wim heeft foto’s van Zweedse groene daken gestuurd.
. Ruud: donderdag 1 maart is er een ledenvergadering van VNL.  Aan de orde is dan o.a. een plan om tot een 
goede website voor het BOL te komen.

Sluiting
Ruud sluit de vergadering om 22.15 uur.

Actielijst
. John zal de problematiek van de moeilijke bochten bij verkeersplein Laagraven met Ronald Tamse opnemen.
. Christien zal Herman van den Bijtel uitnodigen voor een schouw van het groen.
. Christien zal Christiaan Sack uitnodigen om op BOL plenair van 27 maart een toelichting te komen geven over 
het vellen van de populieren.
. Christien zal vervuiling groenstrook Lunettenbaan melden bij Bert van der Worm.
. Leonard zal documentatie over voorrangsregels bij doorschuiven binnen appartementencomplexen  - ter 
behandeling in BOL kern - naar Christien sturen.
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