
Activiteitenverslag 2010 van het Bewoners Overleg Lunetten

Gastsprekers tijdens de maandelijkse plenaire vergaderingen (kleine thema-avonden) waren 
dit jaar: 

• Reinier Verkaik en Peter van Sterkenburg   over de herinrichting van het Furkaplateau 
en de route van het fietspad Houten-Utrecht CS

• Niek van der Linden en Rick de Kogel   (DMO) over vernieuwend welzijn.
• Hans Bonfrèr   (adviseur forten bij de gemeente) over de toekomst van Lunet IV.
• De straatcoaches van Lunetten  
• Rob Nillezen   (oprichter stichting Goede Grond) over de potentie van Muskieto als 

jongerencultuurhuis
• Micha Stolzenburg   (assistent wijkmanager Wijkbureau Zuid) over de gevolgen van de 

reorganisaties bij de Dienst Wijken en DMO
• Het bestuur van winkelcentrum Lunetten   over ontwikkelingen en toekomst van het 

winkelcentrum.

Bewonersavonden
• Op 11 januari een informatieavond over de Ring Utrecht.
• Op 3 februari een verkiezingsdebat in de aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen.

Werkgroepen:
De focus van de werkgroep Lucht en Geluid lag dit jaar op de ontwikkelingen rond de Ring 
Utrecht. Na de informatieavond op 11 januari ontstond het burgerinitiatief Laat Lunetten Niet  
Stikken. Deze groep wordt gefaciliteerd door het BOL en organiseerde onder meer een 
lawaai-optocht en een discussieavond met wethouder Lintmeijer naar aanleiding de 
besluitvorming rond de Ring. Er is ingesproken bij Raadsinformatieavonden en bij de 
commissie MME (Milieu, Mobiliteit en Economie) van Provinciale Staten. 
Informatiebijeenkomsten van projectbureau VERDER en bezocht en bijeenkomsten van de 
NMU (Natuur- en Milieufederatie Utrecht).
Er zijn zienswijzen ingediend op MER 1e fase Ring Utrecht (consultatieronde) en het Ontwerp 
Tracé-besluit A27 Lunetten-Rijnsweerd

De werkgroep Leefbaarheid. Er is leefbaarheidsbudget aangevraagd voor de 
(deel)financiering van het onderzoeksproject Woonerven Lunetten, uitgevoerd door 
Architectuurcentrum Aorta. Presentatie van de resultaten vindt plaats op 24 januari 2011.
Er was aandacht voor de problemen rond de wijktuin Hermanshof. Door het wegvallen van 
professionele ondersteuning blijven mensen weg.
Er is contact geweest met het beheer van supermarkt Hoogvliet over de winkelwagenvang 
(dubbele rij) en het afplakken van alle winkelruiten.

De werkgroep Veiligheid heeft dit jaar incidenteel overleg gehad met de gebiedsmanager 
veiligheid van het wijkbureau.



De schoonmaakactie door de werkgroepLunetjes kon ook dit jaar weer rekenen op ca. 60 
deelnemers en medewerking van de scoutinggroep Salwega, die traditiegetrouw het 
Beatrixpark onderhanden nam.

De werkgroep Wilgenknotten heeft ook dit jaar weer een wilgenknotdag georganiseerd. 

Activiteiten:
Herinrichting Furkaplateau: het BOL deed een oproep voor deelname aan twee 
ontwerpsessies en vond 6 mensen bereid om deel te nemen. Het resultaat (voorlopig 
ontwerp) werd gepresenteerd in de BOL-bijeenkomst van 16 november 2010

Inzet van het BOL bij:
• Wijkdag. Samen met Portes, de winkeliersvereniging en de stadsboerderij 

organiseert het Bewonersoverleg de jaarlijkse wijkdag. 
• De Dag van het Park. 
• Onderhoud salamanderpoel.
• Klankbordgroep Spoorverdubbeling. Het BOL wacht nog steeds op de 

behandeling van het beroepschrift bij de Raad van State.

Voor meer informatie over de activiteiten van het BOL zie www.lunetten.nl/bol. 
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