
Notulen vergadering BOL van dinsdag 13 november 2018 
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ruud Kamp, Kumari den Ouden (wijkbureau), Sara 
Geerken (wijkbureau), Lou Gast, Abel Perdon, Inge Puyman, Maarten Brinkman (notulist) 
Afmelding: Ties Bressers 

 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van 
vanavond Kumari den Ouden en Sara Geerken 
 
Kennismaking met de wijkadviseurs 
Kumari den Ouden en Sara Geerken van wijkbureau Zuid stellen zich voor. Beiden zijn als wijkadviseur 
betrokken bij Lunetten. Ze zijn wijkadviseur voor heel Zuid en niet, zoals hun voorgangers, voor Lunetten of 
Hoograven. Ze houden zich vooral bezig met het sociale domein, hun collega’s Tom van Koppen en Nick te 
Brake vooral met de openbare ruimte. Kumari heeft onder andere communicatie, waaronder de eindredactie 
van de wijkberichten, in haar portefeuille. Ook brengt ze adviezen uit  ten aanzien van aanvragen voor het 
initiatievenfonds. Ze werkt in principe voor heel Zuid, maar ze heeft ‘wel iets meer met Lunetten’. Sara vult 
aan: het is de taak van Kumari en haar taak om van het beleid van het stadkantoor ‘invulling te geven in de 
wijk’ en om initiatieven uit de wijk en opvattingen van bewoners over te brengen naar de gemeente.  Hun taak 
is ‘vooral verbinden en bemiddelen’; ze zijn de vertegenwoordigers van de bewoners en van de gemeente. 
Sara is weliswaar wijkadviseur voor heel Zuid, maar haar kennis ligt ‘vooral in de wijk Hoograven’. Ze gaat zich 
de komende tijd ook meer verdiepen in Lunetten. Daarnaast werkt ze ook bij het projectmanagementbureau 
van de gemeente. 
Vervolgens ontspint zich in de vergadering een discussie over de participatiemaatschappij.  
Abel vraagt hoe het komt dat de toekomstverwachting in Lunetten relatief negatief is. Wat brengt mensen tot 
die negatieve gedachten? Kan dat onderzocht worden? Kumari: Wij kunnen niet beloven dat er volgend jaar 
doorgevraagd gaat worden op de negatieve toekomstverwachting in de bewoners-enquête. We kunnen wel 
aangeven dat dit de wens vanuit de wijk/het BOL is. Kumari zal ons op de hoogte houden van de resultaten van 
deze afspraak. 
Vervolgens vraagt Kumari of  wij op sociaal gebied in de wijk dingen zien die de aandacht van het wijkbureau 
verdienen. Lou noemt een voorbeeld van overlast. Kumari zal het met de collega’s van veiligheid opnemen. 
Inge noemt eenzame mensen; het is heel moeilijk die te bereiken.  
Abel wijst op rondhangende jongerengroepen op bepaalde plaatsen, op het VAVO-terrein en omgeving. Kumari 
heeft gehoord over overlast en veel troep op straat in het weekend op het terrein van de VAVO. Ze heeft dit 
doorgegeven aan Handhaving. Ze zal doorgeven dat de overlast ook in de omgeving plaatsvindt. 
Tenslotte is er een voorstelrondje van de aanwezigen. 
 
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid 
. Bij werkzaamheden op de Betuwe zijn parkeerplaatsen verdwenen. De bewoners waren hierover niet 
ingelicht. 
. Het Europees Hof heeft zich uitgesproken over het beleid van Nederland inzake uitstoot van stikstof. Dit 
beleid is volgens het Hof op een aantal punten niet in overeenstemming met de Europese Habitatrichtlijn, die 
leefgebieden in de natuur moet beschermen. De Raad van State had vorig jaar vragen over het stikstofbeleid 
gesteld aan het Europese Hof. In afwachting van de antwoorden had de Raad de behandeling van enkele zaken, 
waaronder de verbreding van de A 27, opgeschort.  
 
Aandachtsgebied Veiligheid 
. Op 20 november is het  halfjaarlijkse veiligheidsoverleg op het wijkbureau. 
. Op 27 november is er een bijeenkomst over veiligheid tijdens de feestdagen. 
 
Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte 
. De pasjes voor de ondergrondse containers worden afgeschaft. Kumari: de oude containers registreren en dat 
mag niet in verband met de privacy. De nieuwe containers registreren niet. 

 
Aandachtsgebied Groen 
Op 3 november was het natuurwerkdag. Lou: de Natuurgroep heeft toen flink gesnoeid in het Beatrixpark, 
maar de gemeente heeft later nog veel meer weggehaald.  



 
 
Rondvraag 
Inge: op 4 januari is er een nieuwjaarsborrel van Lunetten Wil Wel. Doet het BOL mee? Ja. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 
 


