
Notulen vergadering BOL van dinsdag 20 maart 2018  
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Abel Perdon, Hans Harmsen 
(Knooppunt), Lous Brouwer (Knooppunt, LWW ), Maarten van den Pol (Piratenpartij), Arnout Schaap, Marieke 
van den Berg, Anna Huijnen, Lou Gast (notulist) 
 
Afmelding: Maarten Brinkman, Ruud Kamp 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 
 
Het Knooppunt 
Bestuursleden Lous Brouwer en Hans Harmsen vertellen over inloophuis Het Knooppunt. 
Wat is de betekenis van het Knooppunt voor de wijk, wie zijn de doelgroepen, wat doen de vrijwilligers. Hans 
Harmsen is tevens coördinator van het inloophuis. Hans stelt zich voor, hij was vanaf 1991 pastor in Hoograven 
en is nu met pensioen. Tot de jaren 60 verzorgden (en betaalden) de kerken in een nieuwe wijk ook een 
ontmoetingscentrum. Daar kwamen vaak (zo’n 50-60) persoenen uit de wijk die buiten de gebruikelijke 
doelgroepen van sociale instellingen e.d. vielen. Zo hadden deze centra hun eigen, heel specifieke functie en 
voorzagen ze in een behoefte die ook door andere instellingen werd herkend en onderschreven. Hieruit is in 
Lunetten het Inloophuis ontstaan (vroeger gehuisvest ‘achter’ Albert Heijn). Inmiddels is het Inloophuis 
verhuisd naar De Musketon. Daar ontvangen gastvrouwen/-heren een aantal dagen in de week hun gasten. 
Sommige dagen ’s ochtends voor een kopje koffie onder het motto “koffie en aandacht schenken”. En andere 
contactmomenten voor een andersoortige activiteit. Er zijn zo’n 12-15 vrijwilligers aan het Inloophuis 
verbonden en gemiddeld ontvangen twee van hen zo’n 10-15 gasten. Zie ook 
http://www.lunetten.nl/knooppunt/, o.a. de voedselbank Zuid valt ook onder de activiteiten (zo’n 10 
vrijwilligers en 40 pakketten). Lous vertegenwoordigt het Knooppunt in het project ‘Samen Lunetten’, een 
netwerk voor ouderenzorg en andere kwetsbare groepen. 
 

Aandachtsgebieden 

• Verkeer, lucht en geluid 
Geen bijzonderheden te melden. 

• Veiligheid 
Door sociaal makelaar Dick Haaksman is gevraagd  of er (weer) behoefte is aan een avond over Veiligheid, 
dat bleek niet zo en dat is aan hem doorgegeven. 

• Leefbaarheid en openbare ruimte 
‘De Musketon bruist’ had van 5-11 maart een actieweek. Deze was zeer succesvol en goed bezocht, 
gemiddeld zo’n 40 personen. 
De ‘Activiteitenkalender Lunetten’ is (op papier) verspreid in het kader van ‘Lunetten 40 jaar’, dit om te 
laten zien wat er zoals in Lunetten te beleven valt. 
De derde workshop (Water, groen, beheer en verkeer) in het kader van de Omgevingsvisie is door Abel 
bezocht. Er zijn veel ideeën voorbij gekomen, waaronder het dempen van de gracht voor het 
winkelcentrum. Abel vraagt zich af hoe straks de besluitvorming plaatsheeft. Christien vraagt dit na. 
In het kader van een studentenprojectweek willen studenten bestuurskunde Marieke en Anna een aantal 
bewoners wat dingen vragen over initiatieven in openbaar groen en criminaliteit. Daarnaast willen ze ook 
de vraag stellen aan bewoners wat zij zelf graag zouden willen oppakken in hun buurt. Ook willen zij ze 
vragen wat de gemeente beter zou kunnen oppakken bij de aanpak van openbaar groen en de aanpak van 
criminaliteit. De onderwerpen kwamen uit de peiling door de Wijkraad in november 2017. Hiervoor lichten 
zij e.e.a. toe en afgesproken wordt dat hun enquêteformulier via de mailinglijst van het BOL verspreid zal 
worden. 
Gescheiden inzamelen: er zijn (te) veel storingen met de ondergrondse containers, Christien zal dit namens 
het BOL nog extra onder de aandacht van het Wijkbureau brengen. 
De heer Schaap vraagt aandacht voor het ‘op een hoger peil brengen van het gescheiden inzamelen in 
Lunetten’, hij heeft een voorstel gedaan aan de gemeente en om een budget van €50.000,- gevraagd. Het 
gaat om het beter scheiden en ophalen van afval, bijv. luiers en koffiedik. De gemeente heeft hem naar het 
BOL verwezen, hij licht e.e.a. toe en afgesproken wordt dat BOL-Kern zich hierover zal buigen. 

http://www.lunetten.nl/knooppunt/


• Groen. 
Aan Lia zal gevraagd worden om in de volgende vergadering het Jaarverslag van de Natuurgroep te komen 
toelichten. 

 
WVTTK / Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt, Maarten bedankt de vergadering voor het bijwonen. 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 
 
Actielijst 
. Afgesproken wordt dat het enquêteformulier via de mailing-lijst van het BOL verspreid zal worden. 
. Christien vraagt na hoe de besluitvorming rondom de omgevingsvisie plaatsheeft. 
. Christien zal de storingen aan de ondergrondse containers namens het BOL nog extra onder de aandacht van 
het Wijkbureau brengen. 
. Afgesproken wordt dat BOL-Kern zich over het voorstel m.b.t. beter scheiden en ophalen van afval zal buigen. 


