
Notulen vergadering BOL van dinsdag 22 januari 2019 
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ruud Kamp, Abel Perdon, Maarten Brinkman (notulist) 
Afmeldingen: Inge Puyman, Martin van Lijf 

 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom. 
 
Mededelingen 
. Het BOL doet mee aan de landelijke opschoondag op 23 maart. Christien zal Levi de Block, van wie de oproep 
hebben gekregen, laten weten dat Lunetten meedoet.  
. We hebben een mapje met papieren met betrekking tot de website uit de nalatenschap van Gerda Bolhuis 
ontvangen. 
 
Brainstorm 
. Terugblik en evaluatie 2018  op basis van het  activiteitenverslag 2018 en discussie over mogelijke actiepunten 
2019. 
Abel heeft op basis van de bezoekcijfers van de afgelopen vijf jaar vastgesteld dat er gemiddeld in 2018 het 
laagste aantal bezoekers waren. Hierover wordt doorgepraat. Hoe zou het komen dat het aantal bezoekers zo 
is teruggelopen? Zou het te maken kunnen hebben met het bestaan van andere groepen als Lunetten Wil Wel 
en Buurtbudgetten? Zijn we voldoende bekend bij de bewoners? Bij organisaties zijn we wel bekend. Christien 
oppert een intensiever gebruik van sociale media, Hein het houden van een wijkenquête. 
Abel vindt het raar dat er weinig contact met raadsleden is; jaren geleden was dat contact er wel. 
Ruud: belangrijk is de faciliterende rol. En we moeten sprekers uitnodigen op belangrijke onderwerpen, 
sprekers die mensen aantrekken. We moeten niet koste wat kost sprekers uitnodigen. 
Hein stelt voor om de komende drie keer meer ruchtbaarheid te geven aan de vergaderingen te kijken of dat 
iets heeft opgeleverd. Dit punt komt op de agenda van BOL-kern. Ruud stelt voor Musketon Bruist op de lijst 
van uitnodigingen te zetten.   
  
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid 
Geen nieuws. 
 
Aandachtsgebied Veiligheid 
Maarten zal Jeroen van der Linde en de wijkagenten uitnodigen voor de BOL-vergadering van 19 februari. 

 
Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte 
. Op 23 januari is er een bewonersavond over de modernisering van de Musketon. Vanaf 19.30 uur.  
Iedereen is nogal overvallen door deze plotseling aangekondigde avond. 
. Er is een nieuwe, verbeterde versie van de concept-omgevingsvisie. Het stuk wordt gereedgemaakt voor 
aanbieding aan het college. 
 
Aandachtsgebied Groen 
. Op 2 februari wilgen knotten (verzamelen om 10.00 uur op Koppelsteede) 
. Op 9 februari ophogen van de takkenril rond de Koppelpoel en aanleg van een pad door de natuurtuin. 

 
Rondvraag 
. Hein heeft nog niemand kunnen bereiken die zou kunnen weten onder welke organisatie Fort Luna valt. 
. Abel kan nog niet inschatten wat er allemaal aan vast zit, maar in principe is hij bereid de taak van Gerda 
Bolhuis over te nemen. Christien en Abel zullen over enige tijd naar de website kijken. 
. Het is Abel opgevallen dat er in het Beatrixpark flink gesnoeid is. Het lijkt vrij willekeurig gedaan te zijn. Er 
liggen al weken hopen takken. 
. Abel was bij de bijeenkomst over het snoeien van de rij populieren achter Zwarte Woud. Alles wordt gekapt, 
het gaat er heel anders uitzien. Abel zal over deze punten (snoeien Beatrixpark, kap populieren achter Zwarte 
Woud) een mail naar Christien sturen. Christien zal het bericht doorsturen naar de Natuurgroep. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 



Actielijst 
. Christien zal Levi de Block laten weten dat Lunetten meedoet aan de landelijke opschoondag op 23 maart. 
. Maarten zal Jeroen van der Linde en de wijkagenten uitnodigen voor de BOL-vergadering van 19 februari. 
. Christien en Abel zullen over enige tijd naar de website kijken. Abel is in principe bereid de taken van Gerda 
over te nemen. 
. Abel zal over het snoeien Beatrixpark en de kap van populieren achter Zwarte Woud een mail naar Christien 
sturen. Christien zal het bericht doorsturen naar de Natuurgroep. 


