
Notulen bijeenkomst BOL van dinsdag 19 februari 2019 

 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Ties Bressers, Jeroen van der Linde (wijkbureau Zuid), Dennis 

Doorson (wijkagent), Inge Puyman, Gerrit Jan van Barneveld (Scouting Salwega), Ewold Gussenhoven, Henk van 

den Berg (Stichting Pro-Respect i.o.), Martin van Lijf, Maarten Meuldijk, Lou Gast, Abel Perdon, Maarten 

Brinkman (notulist) Vanaf 21.15: Ruud Kamp, Robert Jan de Boer, Pieter van der Zouwen. Vanaf 21.40: Marijke 

Ahlrichs-Van der Veen, Wim Ahlrichs. 

Afmelding: Christien Bolt 

 

Opening 

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

vanavond, Jeroen van der Linde, wijkadviseur veiligheid en Dennis Doorson, wijkagent Lunetten 

 

Veiligheid in Lunetten 

Aan de hand van een presentatie neemt Jeroen de veiligheidscijfers van Lunetten in 2018, vergeleken met die 

van 2016 en 2017, met ons door . Telkens zijn de cijfers voor Lunetten vergeleken met die van Zuid als geheel 

en  die van de stad Utrecht. Het gaat daarbij om het aantal aangiften. Het aantal fietsendiefstallen is iets 

gestegen ten opzichte van 2017, het aantal woninginbraken, autokraken en het aantal meldingen van 

jeugdoverlast zijn gedaald. Vooral de daling van het aantal woninginbraken valt op. Jeroen en Dennis wijzen op 

de effectiviteit van een tijdschakelaar voor verlichting.  

Dennis: de plegers van winkeldiefstal zijn vrij vaak mensen met een psychiatrische stoornis, het zijn vaak 

zorgmijders. De politie meldt dat bij GGZ in de Wijk en het buurtteam. Het heeft te maken met bezuinigingen 

op ggz.  

Jeroen: in april verschijnt het Integraal Veiligheidsplan, een overzicht van de geregistreerde criminaliteit in 

Zuid. Daarin staan de cijfers die vanavond zijn gepresenteerd. 

Maarten M. maakt naar aanleiding van de problematiek rond mensen met een psychiatrische achtergrond 

kritische opmerkingen over het optreden van de politie. De voorzitter meent dat deze bijeenkomst niet de 

geschikte gelegenheid is om dit zo naar voren te brengen. Jeroen nodigt Maarten uit hierover op het 

wijkbureau te komen praten. 

Jeroen wijst op de veiligheidskrant die in december is verspreid, waarin de app Slim Melden, de nieuwe 

meldkaart, de fietskar in de wijk (bevalt goed) aan de orde komen. Voor het beveiligen van woningen (PKVW) is 

subsidie beschikbaar. 

Ties: oudere mensen, mensen in een rolstoel, met een rollator, durven ’s avonds de straat niet op. 

Jeroen: het veiligheidsgevoel is iets afgenomen, dit gevoel van onveiligheid betreft vooral het winkelcentrum, 

groepjes die daar zitten te drinken. Dennis: het gaat meestal om mensen die geen dagbesteding hebben. We 

proberen ze toch in dagbesteding te krijgen. De verlichting in het winkelcentrum is intussen wel verbeterd. 

Abel vraagt of er niet vaker toezichthouders kunnen rondlopen. Jeroen: er zijn er twee in wijk Zuid. Abel: dat is 

veel te weinig. Abel vraagt vervolgens naar het percentage meldingen, dat wordt opgelost. Dennis: de 

afwikkeling van aangiften ligt bij Justitie. Hij kan er wel cijfers over sturen. 

Ewold pleit ervoor slachtoffers te betrekken bij het strafproces. Er zou moeten worden nagedacht over 

afwikkeling van kleinere vergrijpen in de wijk, openbare zittingen, waarbij de partijen met elkaar worden 

geconfronteerd. 

Henk van den Berg: in Overvecht zijn er ‘wijkverbinders’, in witte jasjes, die in contact staan met allerlei 

partijen. Hij zou dit voor Lunetten ook willen. Jeroen nodigt hem uit hierover op het wijkbureau te komen 

praten. 

Inge zou het probleem dat mensen die eigenlijk begeleid zouden moeten wonen geen begeleiding hebben aan 

de orde willen stellen. 

Jeroen meldt tenslotte dat de cijfers in het Integraal Veiligheids Plan in april op de website komen. 

 



Modernisering Musketon 

Op woensdag 23 januari was er een bewonersavond over de voorgenomen modernisering van de 

Musketon(www.utrecht.nl/musketon). Inmiddels is de eerste van de twee inloopbijeenkomsten achter de rug. 

Woensdag 20 februari is er ‘s ochtends een tweede bijeenkomst, waarbij de gemeente aanwezig is. De 

voorzitter schets in het kort wat vooraf is gegaan. Er zijn vier huurders en ongeveer 40 gebruikers, er is een 

gebruikersraad en er is overleg in de ‘driehoek’ tussen een afvaardiging van de gebruikers, UVO en Dock 

(opvolger van Vooruit) 

Robert Jan, lid van de gebruikersraad: op 23 januari is een concept-vlekkenplan gepresenteerd. De vraag is nu 

hoe we als gebruikers verder gaan met de ons toegemeten ruimte. De driehoek probeert een projectgroep – 

die zich met deze vraag gaat bezighouden – op te richten. Martin wijst erop dat het van belang is niet alleen de 

gebruikers van nu er bij te betrekken, maar ook toekomstige gebruikers, mensen die nu weinig of geen gebruik 

maken van de Musketon. 

Er bestaat, zo blijkt, nogal wat verwarring  over al die begrippen: gebruikersraad, driehoek, projectgroep. Ruud 

legt uit: er is een gemeentelijke projectgroep onder leiding van Marije van Mierlo en daarnaast is er nu een 

bewonersprojectgroep in oprichting, ondersteund door de driehoek. Aan de gemeente is gevraagd om een 

onafhankelijke projectcoördinator voor de bewonersprojectgroep aan te stellen. 

 

Met het oog op de tijd wordt besloten het agendapunt ‘aandachtsgebieden’ te schrappen. 

 

Rondvraag 

. Abel: komt er een nieuwe architect voor de modernisering van de Musketon? Robert Jan: misschien. 

. Abel: waarom wil het gezondheidscentrum naar de Musketon? Hein: dat heeft te maken met leegstand van 

een groot deel van de Musketon na het vertrek van Ludens. Het gezondheidscentrum is door de gemeente 

uitgenodigd in verband met de leegstand in de Musketon. 

. Abel: er is een pad verdwenen in Park de Koppel. Niemand heeft dit gemeld. We zullen dit aan de gemeente 

vragen. 

. Maarten M.: het racen op de Simplonbaan blijft bestaan. Hein: dit komt op de agenda van BOL-kern. 

. Maarten M.: hoort vaak dat de wijkagent niet terugbelt bij meldingen. Gerrit Jan heeft een andere ervaring. 

.Ewold: wil ervoor pleiten dat vooral jongeren in de bewonersprojectgroep Musketon vertegenwoordigd zullen 

zijn. 

. Inge: het is belangrijk dat de theaterzaal in de Musketon kan blijven bestaan. 

. Pieter: Ladder Lunetten is zo succesvol dat hij gesplitst is. Er komen dit jaar drie ladders. 

. Pieter is gevraagd deel te nemen aan de projectgroep. Hij denkt er nog over na. 

. Pieter: vanaf vandaag is Radio HKL in de lucht. 

 

Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50. 

http://www.utrecht.nl/musketon

