
Notulen vergadering BOL van dinsdag 11 december 2018 (concept) 
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Ruud Kamp, Ursula Engel (Utrecht Natuurlijk), Tamira de Pijper 
(Utrecht Natuurlijk), Inge Puyman, Abel Perdon, Maarten Brinkman (notulist) 
Afmeldingen: Christien Bolt, Ties Bressers, Martin van Lijf 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van 
vanavond Ursula Engel en Tamira de Pijper van stadsboerderij Koppelsteede (Utrecht Natuurlijk) 
 
Kennismaking met Ursula Engel, adviseur duurzaamheid 
Ursula Engel is de nieuwe adviseur duurzaamheid op stadsboerderij Koppelsteede voor de wijken Zuid en Oost. 
Ze heeft milieu en maatschappijwetenschappen gestudeerd en heeft bij de Natuur- en Milieu Federatie 
gewerkt.    
Ze vindt het leuk om in Lunetten te zijn Ze is er om groene en duurzame initiatieven te ondersteunen. Wat kan 
zij initiatiefnemers bieden? Bijvoorbeeld hulp bij verschillende stappen in het proces: scherpe doelen stellen, 
een realistisch stappenplan maken, contact met de gemeente faciliteren en hulp bij het vinden van draagvlak 
en financiering.  Haar specialiteit is: groen in de stad, zoals buurttuinen, groene schoolpleinen en speeltuinen, 
maar ze is er ook voor andere initiatieven. Ursula denkt ook mee over de programmering van Koppelsteede, 
over een nieuw leslokaal. 
In 2019 staat bij Utrecht Natuurlijk stadsnatuur centraal. Ruud suggereert om een project te maken  van tegels 
uit de tuin. 
Inge vraagt hoe het zit met grote aantallen populieren in de wijk. Antwoord: dat heef te maken met de 
ouderdom van de bomen, een en ander is afgestemd met de Natuurgroep. 
Voorjaar 2019 komt er een kudde schapen met een herder in de wijk. 
 
Mededelingen 
. Dock heeft alle sociaal makelaars van o.a. Vooruit overgenomen. 
. Op 2 januari is er een nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente. 
 
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid 
. Het project We drive solar komt ook in Lunetten. Dit project, begonnen in Lombok, betreft het gezamenlijk 
leasen van auto’s, die zijn opgeladen met zonne-energie. Dit project is destijds in Lunetten niet van de grond 
gekomen, maar nu is er toch een initiatief. Er komen over enkele maanden twee laadpalen bij de 
Wageningseberg.  
. Hein vraagt of iemand iets weet van ‘station Lunetten-Koningsweg’. Ruud: dat gaat over een eventueel 
tweede intercity station in Utrecht en een spoor ten zuiden van Utrecht. Er zijn ook andere ideeën; ook 
Leidsche Rijn wordt als mogelijkheid genoemd.  

 
Aandachtsgebied Veiligheid 
Hein en Maarten doen verslag van het veiligheidsoverleg van 20 november op het wijkbureau. 
. Het wijkbureau is gestopt met de nieuwbrief Waaks; die werd niet meer gelezen. 
. Het wijkbureau heeft een fietskar aangeschaft. Daarmee gaat een stagiaire de wijk in  om, met koffie, thee en 
de nieuwe meldkaart, het gesprek aan te gaan over veiligheid. Het is de bedoeling dat iedereen nog dit jaar 
deze kaart in de bus krijgt. 
. In december komt er weer een veiligheidskrant uit, met o.a. informatie over vuurwerkvrije zones in Zuid en 
over de Slim Melden app. 
. Er is een lichtplan voor het winkelcentrum, voor het verlichten van donkere plekken; er zijn betonblokken 
geplaatst om ramkraken te bemoeilijken; Toezicht en Handhaving treedt op tegen fietsen en alcoholgebruik in 
het winkelcentrum. 
. Het wijkbureau en de brandweer stonden tijdens de streekmarkt op het winkelcentrum. 
. Vanaf 29 mei (vorige veiligheidsoverleg) is het aantal woninginbraken is flink gedaald: 2 
Aantal autokraken en pogingen daartoe (50); meldingen van overlast (43); meldingen verwarde personen (42);   
meldingen zwervers (16) en fietsendiefstal zijn min of meer stabiel. 
Tamira meldt dat er op de parkeerplaats van Koppelsteede vaak wordt gedeald, tijdens en de openingsuren. 
Inge: op 5 december was er in de Musketon een informatiebijeenkomst over babbeltrucs. 
 



Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte 
. Ruud vertelt het een en ander over de stand van zaken van de omgevingsvisie. Het is de bedoeling dat er  een 
raadsinformatieavond in Lunetten komt.  
Ruud zal Kika Aalberts bellen over onze reacties op het concept. 
. Ruud: Christien, Jeanet Bouw en hij waren op 21 november bij een bijeenkomst over zwerfvuil. Uitgenodigd 
waren vrijwilligers die iets met zwerfvuil doen. De bijeenkomst was door de gemeente bedoeld om ideeën op 
te doen. 

 
Aandachtsgebied Groen 
Geen nieuws 
 
Rondvraag 
. Inge: in januari  komt er een bewonersavond over de Musketon, georganiseerd door de UVO. Er is een 
vlekkenplan. 
. Abel heeft problemen met het bomenkappen door de gemeente; er wordt slecht gecommuniceerd. Je moet 
er wel erg achteraan zitten om er achter te komen. Tamira: er is een wijkbericht uitgegaan. Abel: maar wel met 
een beperkte verspreiding. Hein: betere verspreiding van wijkberichten een actiepunt. 
. Abel: de communicatie binnen het BOL zint hem niet helemaal. Hij noemt drie voorbeelden. Ruud meent dat 
Abel gelijk heeft; daar moet beter op gelet worden. Van vragen die in de vergadering aan de orde komen 
worden de antwoorden niet altijd gemeld. 
. Tenslotte komt de vraag op onder welke organisatie het beheer van Fort Luna valt. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 


