
Notulen vergadering BOL van dinsdag 19 juni 2018 
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt (notulen), Ties Bressers, Ruud Kamp, Frans Willems, 
Alfred Kleijn, Inge Puyman, Paul Oomen, Abel Perdon, Maarten Brinkman  
Namens het wijkbureau: Tom van Koppen, Jaco Brobbel Dorsman, Nick te Brohe 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de sprekers van 
vanavond Tom van Koppen en Jaco Brobbel Dorsman. 
 
Wijkopgave 2019 
Wijkopgaven volgen in alle wijken de wijkambities (2014-2018) op. Wijkambities waren gemaakt voor 4 jaar, 
met daarbij elk jaar een wijkactieprogramma. De wijkopgaven vervangen de wijkambities en de 
wijkactieprogramma’s. Wijkopgaven zijn van en voor inwoners, werkenden en ondernemers uit de wijk en 
worden minstens 1 keer per jaar bijgewerkt. (https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-
invloed/participatie/wijkambities-en-wijkactieprogrammas/) 
 
Wijkadviseur Tom van Koppen geeft aan dat de oude wijkambitie een meer flexibele wijkopgave wordt. Wat 
zijn de thema’s voor de komende jaren en waarop leggen we in 2019 het accent. De thema’s uit het 
wijkactieprogramma 2018 (o.a. participatie en gezondheid) zijn niet van tafel, maar hebben een eigen 
dynamiek. 
Input voor de wijkopgave Zuid zijn de omgevingsvisie Lunetten, die inmiddels in concept klaar is, en de 
wijkpeiling, die de wijkraad in het najaar in Hoograven gaat uitvoeren. De wijkpeiling bestaat uit een aantal 
buurtdebatten. 
Daarnaast wordt informatie opgehaald bij de sociale partners (professionals in de wijk en 
vrijwilligersorganisaties, waaronder het BOL) en input gevraagd van de vakdiensten. 
Naar verwachting is de wijkopgave 2019 pas aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 klaar. Er moet 
gewacht worden op de uitkomst van de wijkpeiling. De wijkopgave maakt onderdeel uit van de 
programmabegroting (= raadsvoorstel) en toont alleen het gemeentelijke deel van de uitvoering van de 
wijkopgave. Voor de negatieve toekomstverwachting in het wijkactieprogramma is geen eenduidige verklaring 
te geven omdat bij dit onderzoek geen verdiepende vragen zijn gesteld. 
 
Illegale bijplaatsingen 
Hiermee wordt het plaatsen van afval naast de ondergrondse containers bedoeld. Jaco geeft aan dat er nu 7 
dagen per week tussen 07.00 tot 21.00 uur wordt rondgereden om bijplaatsingen/afval dat naast de containers 
is geplaatst zoveel mogelijk weg te halen. ’s Ochtends wordt de route gereden en ’s avonds rijden de 
medewerkers langs de hotspots. Het blijft symptoombestrijding en je beloont hiermee in feite ongewenst 
gedrag. Want het wordt toch wel weggehaald. Het heeft te maken met houding en gedrag. Er is inzet van 
Toezicht & Handhaving en er wordt ook opgespoord. Er worden regelmatig boetes uitgedeeld. Er wordt 
nagedacht over oplossingen om het bijplaatsen zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld het zichtbaar 
maken dat er een boete is uitgedeeld. Op de containers zitten inmiddels stickers met een waarschuwende 
tekst. Er is op dit moment een breed onderzoek gaande hoe hiermee om te gaan. 
De restafvalcontainers worden eind van het jaar voorzien van sensoren, die aangeven wanneer de bak (bijna) 
vol of kapot is. Op die manier kan er gericht geleegd worden. 
Oorzaken bijplaatsingen volgens Abel Perdon: 

- Pasje vergeten 
- Storing 
- Het afval past er niet in, is te groot. 

Graag aandacht van de chauffeurs voor het correct terugplaatsen van de containers. Soms zit de klep aan de 
verkeerde kant en kunnen mensen met een beperking er niet bij. 
Abel Perdon vraagt zich af waarom flatbewoners evenveel afvalstoffenheffing betalen als mensen in een 
eengezinswoning. Zij moeten alle afval zelf wegbrengen, want hebben geen containers, die ze aan de weg 
kunnen zetten. Abel vindt het discriminatie, Jaco kan er niet veel mee. 
Waarom bordjes Verboden voor voetgangers in het oerbos in Park De Koppel. Jaco geeft aan dat de veiligheid 
van de wandelaars op dit moment niet voor 100% gegarandeerd kan worden i.v.m. takbreuk. Er wordt aan 
gewerkt. 



Van Prikbord Lunetten: wel nieuwe picknicktafels in park De Koppel, geen prullenbakken. Jaco geeft aan dat dat 
geen beleid is. De prullenbak is in bestelling, opvallend is dat er al een picknickset stond en dat er geen nieuwe 
is bijgeplaatst maar dat hierdoor er behoefte ontstaat om een bak bij deze locatie te plaatsen. Ze worden zo 
snel mogelijk geplaatst. 
 

 
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid 
Geen opmerkingen 
 
Aandachtsgebied Veiligheid 
Op 29 mei heeft het BOL het halfjaarlijks overleg met het wijkbureau gehad. 

- Toename van de diefstal van kentekens resulteerde in de actie Zet mij vast. 
- Er zijn geen overlastmeldingen meer m.b.t. alleenstaande minderjarige asielzoekers/statushouders. 

Eén opvanghuis is gesloten en er zijn buddy’s ingezet om de jongeren te begeleiden via de Stichting 
New Dutch Connections. 

- Bij het station heeft een tekstkar gestaan met de waarschuwing je fiets goed op slot te zetten. 
- Het aantal woninginbraken is gedaald. Het spel Boef in de wijk komt terug. En dan blijken er altijd 

fietsen niet op slot te staan en ramen open, terwijl er niemand thuis is. 
- Er wordt geacteerd op meldingen, daarom blijft melden belangrijk! 

 
Na de ramkraken, waarvan de opticien het slachtoffer was, zijn er paaltjes geplaatst aan het begin van de 
doorgangen.  
Krijgen we een extra wijkagent nu de regering geld heeft vrijgemaakt voor o.a. meer blauw op straat?   

 
Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte 
. 15 september Wijkdag Lunetten. 
. Een aantal mensen is bezig met een plan voor verzelfstandiging van Fort Luna. 

 
Aandachtsgebied Groen 
Paul Oomen is deelnemer aan de werkgroep Groen van het project Buurtbudgetten. Deze werkgroep zoekt 
verbinding tussen cultuur, natuur en recreatie en bestaat naast de  Natuurgroep. Paul heeft de werkgroep een 
projectvoorstel gedaan om enkele ijsvogelwanden te plaatsen langs waterlopen. 

 
Rondvraag 
. de 3e tentoonstelling van de Historisch Kring Lunetten wordt 21 juni geopend. 
. Maarten v.d. Pol vertelt dat het nieuwe college het budget van de wijkraden met 200.000 euro wil korten. 
. Inge vertelt dat LWW na de zomer meer zondagmiddagactiviteiten gaat organiseren. Te denken valt aan films 
en muziekoptredens. Bedoeld voor alle wijkbewoners. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur 
 


