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Activiteitenverslag 2017 van het Bewoners Overleg Lunetten 
 
 
 
Ook dit jaar werden de maandelijkse plenaire vergaderingen (kleine thema-avonden) weer 
goed bezocht:  
 
 
In januari komt proeftuinleider Joost Coffeng, werkzaam bij Lister, kennis maken en 
vertellen over de pilot GGZ in de wijk. Wat is zijn opdracht en wat is hij aan het doen?  

 
In februari maken we kennis met Natalie Specken en Jaco Brobbel Dorsman, de 
opvolgers van Fred Nuwenhuis en Cees Hoogendoorn. 
 
In maart komt wijkregisseur Frits Velthuijs een toelichting geven op de notitie Al doende 
vernieuwen, over vernieuwing van de wijkparticipatie. 
 
In april vragen 2 leden van het bestuur van de Stichting Sporthal Lunetten, Erika van der 
Zanden en Tale Meester, de vergadering hoe ze bewoners uit Lunetten naar de hal en de 
kantine kunnen krijgen om hal en wijk meer met elkaar te verbinden. Denk daarbij aan 
vergaderingen, klaverjasavonden,sportclinics, spelmiddagen voor kinderen enzovoort. Waar 
is behoefte aan. 
 
De vergadering van mei wordt afgelast, omdat een aantal kerngroepleden afwezig is en er 
geen vergadering kan worden voorbereid 
 
In juni volgt een gesprek met Jeroen van der Linde en Dennis Doorson over overlast en 
veiligheid in de wijk en, meer specifiek, in het winkelcentrum (geluidsoverlast, alcoholgebruik 
en intimiderend gedrag). Dan worden ook de meest recente wijkveiligheidscijfers over 
woninginbraak, autokraak en fietsendiefstal gepresenteerd. 
 

In september zouden we kennis maken met Kumari den Ouden, maar ze moet zich 
verontschuldigen. 

 
In oktober Ruud Kamp praat ons bij over Buurtbudgetten 
 
In november maken we kennis met de nieuwe wijkadviseur Tom van Koppen aan de hand 
van het Wijkactieprogramma 2018.  

 
In december presenteert Tamira de Pijper het jaarprogramma 2018 van Koppelsteede. 

 
Verslagen van de vergaderingen zijn terug te vinden op www.bollunetten.nl.  
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Aandachtsgebieden: 
 
Verkeer, Lucht en Geluid  
Het BOL trad op als budgetbeheerder van het burgerinitiatief Laat Lunetten Niet Stikken. In 
juni 2017 is het laatste geld, dat door crowdfunding was opgehaald, op verzoek van LLNS 
overgemaakt naar de Kerngroep Ring Utrecht. 
 
Veiligheid  
Er is dit jaar weer structureel overleg geweest met de gebiedsmanager veiligheid van het 
wijkbureau en de wijkagenten. 
 
Groen 
De schoonmaakactie door de werkgroep Lunetjes kon dit jaar weer rekenen op ca. 50 
deelnemers en medewerking van de scoutinggroep Salwega, die traditiegetrouw het 
Beatrixpark onderhanden nam.  
 
De werkgroep Wilgenknotten heeft ook dit jaar weer een wilgenknotdag georganiseerd.  
 
De werkgroep Natuur kwam regelmatig bij elkaar en heeft weer een aantal natuurdagen 
gehouden, vooral gericht op het onderhoud van de salamanderpoelen.  
 
Leefbaarheid/welzijn 
Een vertegenwoordiger van het BOL neemt deel aan de gebruikersraad om mee te denken 
over de toekomst van de Musketon. 
 
In 2016 is de Historische Kring Lunetten opgericht, die door het BOL wordt gefaciliteerd. In 
2017 is budget aangevraagd en toegekend voor de inrichting van een expositieruimte in de 
Musketon. 
 
Activiteiten: 
 
Inzet van het BOL bij: 

• Wijkdag. Samen met de winkeliersvereniging organiseert het Bewonersoverleg de 
jaarlijkse wijkdag. Vast onderdeel: de BOL-loop. Dit jaar voor de 22ste keer! 

• De Dag van het Park.  

• Overleggen en themabijeenkomsten op het wijkbureau, waaronder Broodje Zuid 

• Viering van Lunetten 40 jaar!. Het BOL was betrokken bij de organisatie van een 
aantal activiteiten en heeft opgetreden als budgethouder voor de aanvraag uit het 
Initiatievenfonds. 

• Op de valreep is een kleine financiële bijdrage geleverd aan een nieuw 
bewonersinitiatatief, te weten KrijgdeKleertjes. Het BOL ontving op 28 december 
2017 onderstaande mail: 
 
Op 20 januari gaan we in de Koppelsteede met een paar moeders starten met een 
ruilpunt van KrijgdeKleertjes. Het is de bedoeling om twee keer per maand een 
ruilmoment te organiseren waarbij ouders kleertjes van hun kinderen met elkaar 
kunnen ruilen. Je neemt zelf een voorraad kleren mee en gaat met iets anders weer 
naar huis. Duurzaam, handig en goedkoop de kinderen in het nieuw steken en je  
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eigen kasten legen, dat is de gedachte achter KrijgdeKleertjes (...) En is het mogelijk 
om een klein startbedrag bij jullie te krijgen om te kunnen voorzien in de  
opstartkosten? We moeten bijvoorbeeld een aantal bakken aanschaffen om de 
kleding tussendoor in op te slaan en we willen graag een paar kledingrekken kopen 
om de kleding op te kunnen hangen tijdens het ruilen. Het gaat dan om 80-100 euro 
ongeveer. 
 
Het BOL heeft gemeend dit initiatief te kunnen steunen onder de noemer faciliteren 
nieuwe initiatieven, onder verwijzing naar het Initiatievenfonds voor eventuele 
vervolgaanvragen. 
 
 

Voor meer informatie over de activiteiten van het BOL zie www.bollunetten.nl/  
 
 
januari 2018 CB 
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