
Notulen vergadering BOL van dinsdag 22 mei 2018 (concept) 
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Ruud Kamp, Joop ten Dam, Janine 
Mariën, Marijke Ahlrichs-Van der Veen, Frans Willems, Karin Mensing, Gert Voerman en enkele andere 
bewoners van het Zwarte Woud, Maarten Brinkman (notulist) 
Afmeldingen: Lou Gast, Inge Puyman, Martin van Lijf 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de sprekers van 
vanavond Joop ten Dam en Janine Mariën van de Natuurgroep. 
 
Jaarverslag Natuurgroep 
Joop ten  Dam en Janine Mariën vertellen aan de hand van een presentatie wat de Natuurgroep het afgelopen 
jaar allemaal gedaan heeft: o.a. werkdagen poelen en natuurtuin, wilgenknotten, overleg met de gemeente, 
een lezing en de uitgave van het boekje Zwerven door Lunetten 
De presentatie is te zien via: https://bollunetten.nl/jaarverslag-natuurgroep/ 
Vervolgens komt de kwestie van de bomenkap in de omgeving van Zwarte Woud aan de orde. Bewoners van 
Zwarte Woud hebben  laten weten dat ze overlast van die bomen ondervinden door pluizen en afbrekende 
takken. Ze hebben een bericht van de gemeente ontvangen waarin stond dat de Natuurgroep en het BOL de 
bomenkap tegenhouden. Joop verzekert de bewoners van Zwarte Woud dat de Natuurgroep geen kap 
tegenhoudt, maar dat ze er op let dat de bewoners erbij betrokken worden en dat ze worden gehoord over de 
vervanging. Joop zal de kwestie met Jaco Brobbel Dorsman bespreken; de inspraak moet op gang komen. Met 
de e-mail van de gemeente kan de Natuurgroep actie ondernemen. De Bewoners van Zwarte Woud en de 
Natuurgroep zullen hierover contact houden 
 
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid 
Hein: het beroep bij de Raad van State om de aanleg van de verbreding tegen te houden in verband met de 
milieueffecten is afgewezen. Rijkswaterstaat kan beginnen. Zie  https://www.snelwegen-utrecht.nl/ voor de 
actuele stand van zaken rondom de A27. 
 
Aandachtsgebied Veiligheid 
Op 29 mei heeft het BOL weer een overleg met het wijkbureau. Zijn er nog punten, die volgens de aanwezigen 
aan de orde moeten komen? Nee, die zijn er niet. 

 
Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte 
. 3 juni Dag van het Park (van 13.00 tot 17.00 uur) 
. 15 september Wijkdag Lunetten. 
. 29 september Lunetjes (van 09.30 tot 14.00 uur) 
. Ook na de zomer komt er weer een activiteitenladder uit. 

 
Aandachtsgebied Groen 
Geen nieuws. 

 
Rondvraag 
. Frans: op de website van het BOL staan te veel oude berichten, dat is storend. Christien: op de vernieuwde 
website staan de berichten prominenter; als er geen nieuwe berichten komen blijven de oude langer zichtbaar. 
. Christien vraagt hoe het zit met de link naar de website van De Koppel. Frans: die website bestaat niet meer. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur 
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