
Notulen vergadering BOL van dinsdag  9 oktober 2018 

 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Ties Bressers, Ruud Kamp, Corine van Dun, Lou Gast, Abel Perdon, 

Inge Puyman, Martin van Lijf, David Verwer, Maarten Brinkman (notulist) 

Afmelding: Christien Bolt 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gast van 

vanavond, Corine van Dun.  

 

Gemeenteraad in de wijk 

Kennismaking met raadslid Corine van Dun (D66). Corine is de opvolger van Tim Schipper als raadslid met als 

aandachtsgebied de wijk Zuid. 

Corine woont in een van de walwoningen, net buiten Lunetten. Ze zit sinds maart in de gemeenteraad, verdiept 

zich vooral in wijk Zuid. Zo hoorde ze over Lunetten vooral dat er overlast van jongeren in het winkelcentrum is.  

De subsidie voor de wijkraden verdwijnt, het is de bedoeling op een andere manier in contact te komen met de 

wijken. Initiatief van D66: met 100 in plaats van 250 handtekeningen kun je uitgenodigd worden om in de 

gemeenteraad over een onderwerp te praten. D66 ziet daar meer in dan in de huidige situatie. 

Abel maakt enkele kritische opmerkingen ten aanzien van de wijkraad. Corine: we zoeken naar alternatieven.  

Corine hoorde op het wijkbureau dat Lunetten de eerste energieneutrale wijk wil worden. En ook dat er in 

Lunetten veel mensen met een psychiatrische achtergrond wonen. Martin bevestigt dat er relatief veel mensen 

met een psychiatrische achtergrond in Lunetten en Overvecht  geplaatst worden. Vervolgens worden enkele 

voorbeelden van overlast genoemd. 

Abel vraagt hoe het zit met het idee ‘fietsstad’. Hij ziet er nog niet veel van. Corine antwoordt dat er wel 

degelijk iets aan gedaan wordt; fietsen wordt bevorderd. 

Vervolgens komt het probleem van de verbreding van de snelwegen ter sprake. Corine beklemtoont dat D66 

tegen verbreding van de A27 is, maar dat de partij niets over Rijkswaterstaat heeft te zeggen. De gemeente 

moet ervoor zorgen dat de bewoners er zo min mogelijk last van hebben. 

Ook het punt ‘Musketon’ wordt genoemd. Martin vraagt Corine of zij in de gemeenteraad de vraag zou willen 

stellen in hoeverre de bewoners van Lunetten betrokken zullen worden bij de plannen voor de Musketon. Het 

in stand houden van de theaterzaal, beklemtoont hij,  is van groot belang voor de sociale samenhang in de wijk. 

De Musketon is toe aan vernieuwing, maar moet wel blijven.  

Ruud: de omgevingsvisie is opgesteld door bewoners en andere betrokkenen. Hoe gaat de raad hiermee om? 

Corine: voor D66 is heel belangrijk wat bewoners willen. Het college gaat hier heel serieus naar kijken en doet 

een voorstel. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit.  

 

Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid 

. Op 10 oktober is er een bijeenkomst van de Kerngroep Ring Utrecht in de Musketon over de extra 

bomenkap. Meer info: https://www.snelwegen-utrecht.nl/bijeenkomsten-kerngroepring-utrecht/ 

. Hein wijst op klachten van bewoners over de terugslag op de Waterlinie van de stremmingen op de ’t 

Goylaan. 

. Lou vindt de kaartjes van de werkzaamheden aan de ringweg, 12-15 oktober, niet duidelijk. 

 

Aandachtsgebied Veiligheid 

Abel zou de wijkagenten en toezichthouders graag eens in de vergadering zien. 

 

Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte 

https://www.snelwegen-utrecht.nl/bijeenkomsten-kerngroepring-utrecht/


Lou wijst op het probleem van het opkopen van appartementen die vervolgens worden omgezet naar kamers. 

Is dit een trend? De gemeente is aan zet bij het verlenen van een omzettingsvergunning.  

 

Aandachtsgebied Groen 

Op 13 oktober is de werkdag hooien van de Natuurgroep. Vanaf 10.00 uur. Verzamelen op Koppelsteede. 

 

Rondvraag 

. David Verwer, voor het eerst aanwezig op een vergadering van het BOL, is door informatie over de 

omgevingsvisie op de wijkdag geïnteresseerd geraakt. Vooral het onderwerp energietransitie heeft zijn 

belangstelling. Hein licht de doelstellingen en de structuur van het BOL toe.  

. Martin: er is geld beschikbaar voor wijkinitiatieven op het gebied van wijkinformatiepunten en 

buurtnetwerken. Kunnen we als wijk een aanvraag voor 15 november voor elkaar krijgen? Ruud vermoedt dat 

voor een informatiepunt meer tijd voor nodig is; 15 november is te vroeg. Lunetten Wil Wel doet toch al veel 

op het gebied van buurtnetwerk? Martin: partijen die al langer bestaan kunnen deze subsidie aanvragen. 

. Hein: het BOL is wat de wijkdag betreft binnen het budget gebleven. 

. Abel vraagt hoe de bijeenkomst van LSA over de omgevingsvisie was. Hein is er heel even geweest, op het 

eind van de middag. Verder was er niemand van het BOL. Martin: de opkomst was laag. 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 


