
Notulen vergadering BOL van dinsdag 17 april 2018  
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Joost Coffeng (GGZ in de wij), Martin Schulze (GGZ in 
de wijk), Abel Perdon, Lou Gast, Inge Puyman, Maarten van der Pol (Piratenpartij), Marijke Ahlrichs-Van der 
Veen 
Afmelding: Ruud Kamp 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van 
vanavond Joost Coffeng en Martin Schulze van GGZ en de wijk. 
 
GGZ in de wijk 
In januari 2017 zijn Joost Coffeng en Martin Schulze op bezoek geweest bij het BOL om kennis te maken en te 
vertellen over de pilot GGZ in de wijk. We zijn benieuwd hoe het nu gaat met de pilot.  
Joost schetst in het kort hoe de pilot is ontstaan. Lunetten was een van de vier ‘proeftuinen’ in de provincie 
Utrecht. De andere drie waren Overvecht, Woerden en Zeist. 
In Lunetten is het project vanaf 1 januari 2017 volledig operationeel. Altrecht, Lister, Wijk 3.0 (activering, 
dagbesteding) en Jellinek participeren daarin. Er is een nauwe samenwerking met de huisartsen en het 
buurtteam. Cliënten en het buurtteam zijn tevreden. Het project wordt nu over heel Utrecht uitgerold. Er 
komen acht gebiedsteams. Het team Lunetten wordt onderdeel van team Utrecht Zuid.  
Er zijn twee financieringsstromen: de zorgverzekering  (Altrecht) en de WMO (Lister) De huisarts moet een 
verwijzing geven voor behandeling (Altrecht) Het buurtteam moet een beschikking afgeven voor begeleid 
wonen (Lister) 
Zijn er veel klachten geweest? Martin: er zijn drie of vier mensen over wie veel klachten zijn binnengekomen. 
Soms komen klachten binnen via de woningcorporaties. Joost: er zijn twee bijeenkomsten geweest van de 
organisatie ‘Samen sterk zonder stigma’, één voor professionals en één voor vrijwilligers. Het aantal mensen 
met een psychiatrische achtergrond dat structureel voor overlast zorgt is klein. De vraag is hoe je het leefbaar 
kunt houden voor iedereen. Het scheelt veel tijd en geld dat het team in de buurt zit. Vroeger moesten de 
mensen naar ons toekomen, nu kunnen we ze behandelen op de plek waar ze wonen. Je kunt daardoor beter 
preventief te werk gaan, de samenwerking met de huisartsen en het buurtteam is intenser. 
Het team Zuid zal bestaan uit zo’n twintig medewerkers. In Zuid wonen ongeveer 200 cliënten. Het team is op 
zoek naar goede ideeën om de bewoners van Lunetten, mensen die ongerust zijn, goed te informeren. 
 
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid 
Inge wijst op de voorbereidingen voor het werk aan de A27. Er is een actie om bomen in Amelisweerd te 
adopteren. Hein: er zijn nog steeds geen resultaten van het onderzoek naar het folie onder de snelweg; er 
worden nog allerlei metingen gedaan. Christien zal John Buitink vragen naar de stand van zaken. Aanvulling: 
Alle informatie staat op https://www.snelwegen-utrecht.nl/actueel/ 
 
Aandachtsgebied Veiligheid 
Op 29 mei is het halfjaarlijkse veiligheidsoverleg BOL-wijkbureau.  
 
Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte 
. Omgevingsvisie: de vier workshops omgevingsvisie Lunetten zijn afgerond. De resultaten worden uitgewerkt. 
Op 28 mei is er een bijeenkomst voor de deelnemers, op 30 juni is er een bijeenkomst voor de wijk. 
Vervolgens wordt er nog wat doorgepraat over de burgertop van 4 november 2017 en de workshops over de 
omgevingsvisie. Abel zet kritische kanttekeningen bij de gang van zaken rond de omgevingsvisie. 
Maarten van der Pol: alles rond de omgevingsvisie wordt nu groot gebracht, maar straks blijkt er geen geld te 
zijn op de plannen te realiseren. 
Hein: in BOL-kern zullen we de legitimiteitsvraag bespreken en in een volgende vergadering zullen we hierop 
terugkomen. 
. Inge: Lunetten Wil Wel gaat door met de ’laatste zondag van de maand’ in de Musketon. 

 
Aandachtsgebied Groen 
Maarten B.: vanmiddag is het eerste bijenhotel in het Beatrixpark geplaatst. 
 
 

https://www.snelwegen-utrecht.nl/actueel/


 
Rondvraag 
. Abel vraagt wanneer vuilophaal op de agenda komt. Antwoord: wanneer Tom van Koppen (wijkbureau) in de 
BOL-vergadering aanwezig is. Hij was voor vandaag gevraagd, maar hij was verhinderd. 
. Abel: in de nieuwsbrief van het wijkbureau staat het een en ander over groen in plaats van stenen in  je tuin, 
maar de gemeente doet zelf niet anders. Zie het Furkaplateau. Antwoord: er is nu meer groen op het 
Furkaplateau dan in de oude situatie. Zie over deze kwestie ook:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=LF7GEd3RkDg 
. Abel: lunetten.nl ziet er treurig uit, wat is daar aan te doen? Marijke: het hangt af van vrijwilligers en die zijn 
er al een tijd niet. Hein: dat probleem is nu niet op te lossen. 
 
Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 
Actielijst 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=LF7GEd3RkDg

