
Notulen bijeenkomst BOL van dinsdag 19 maart 2019 
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Ruud Kamp, Inge Puyman, Paul Oomen, 
Martin van Lijf, Abel Perdon, Ewold Gussenhoven, Lou Gast, Willem Stokkers, Ersin Bölükbaş, Maarten 
Brinkman (notulist) 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom. 
Ersin Bölükbaş stelt zich voor. Hij is kandidaat voor de Provinciale Staten (PvdA), hij is van plan Lunetten te 
adopteren vanuit de Provinciale Staten en wil zoveel mogelijk over de wijk te weten komen. 
 
Ontwerp Omgevingsvisie 
De projectleider: In 2018 zijn wijkbewoners, ondernemers, verenigingen en vele andere partijen uit Lunetten 
betrokken geweest bij het maken van een toekomstvisie voor de wijk. We spraken met elkaar over hoe Lunetten 
er over 20 jaar uit kan zien. Alle workshops, bijeenkomsten en gesprekken leverden mooie ideeën op om samen 
aan te werken. De resultaten van een participatietraject heeft de gemeente verwerkt in de Omgevingsvisie 
Lunetten. Het participatietraject met alle genoemde betrokkenen heeft de volgende  drie ambities opgeleverd: 
1. Lunetten wil een voorbeeldwijk zijn op het gebied van duurzaamheid in Utrecht 
2. Lunetten wil wonen in het park Lunetten 
3. Levendigheid, verbinden en ontmoeten staan in het hart van Lunetten 
De ontwerp- Omgevingsvisie Lunetten ligt sinds vrijdag 8 maart gedurende 6 weken ter inzage. Van alle 
inspraakreacties wordt een inspraaknota gemaakt. Via deze inspraaknota kan de raad zien welke reacties 
binnengekomen zijn er met deze reacties rekening houden bij hun besluit om de ontwerp omgevingsvisie 
Lunetten al dan niet vast te stellen. 
 
Ruud laat, als inleiding in het onderwerp, een deel van het filmpje zien dat aan het begin van het proces is 
gemaakt. Hij ligt vervolgens een en ander over het begrip ‘omgevingsvisie’ toe. Hoe burger s actief deelnemen 
aan het proces. Onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeente, vult Martin aan. De onderwerpen van 
de burgertop in 2017 waren het startpunt voor de omgevingsvisie, die onderwerpen zijn getoetst tijdens het 
proces. Paul vult aan: het project buurtbudgetten was een initiatief van burgers, de omgevingsvisie komt van 
de gemeente. 
Inge was eerst wat sceptisch, maar ze vindt de uiteindelijke tekst toch ‘vrij neutraal’ en is er niet ontevreden 
over. Ze ziet overigens niet gebeuren dat de gemeente de plannen in de Omgevingsvisie voor het 
winkelcentrum en de Musketon gaat uitvoeren. Ewold vraagt waarom een en ander niet op een openbare 
avond is besproken. 
Paul herkent veel in de omgevingsvisie, maar vindt de wijze van presenteren niet juist: alsof het de visie van dé 
bewoners van Lunetten is. Dat klopt niet, er waren in totaal 130 mensen bij betrokken, niet alleen bewoners, 
maar ook corporaties, winkeliers, het waterschap. Die mensen vormden een aselecte  groep. Bij de burgertop 
en de latere sessies over de omgevingsvisie is niet een representatieve vertegenwoordiging van de wijk 
aanwezig. 
Abel: het is de visie van een deel van de bewoners. Abel zag ook innerlijke tegenspraken in de tekst (zoals over 
isolatie van woningen). Hij stelt voor een klein groepje te vormen dat de tekst gaat doornemen. 
Hein: BOL-kern heeft de mening van BOL-kern geformuleerd, dat in de concept-omgevingsvisie veel 
overeenkomsten te vinden zijn met de lange termijnwensen en –plannen van het BOL. De punten van het BOL 
zijn in het stuk voor een belang rijk deel terug te vinden. 
Paul vindt dat er in de inleiding duidelijk gesteld moet worden dat de opvattingen in het stuk niet 
representatief zijn. Lou meent dat we wel een onderscheid moeten maken tussen het proces en de inhoud. 
Naast het voorstel van Abel om een groepje te vormen om de tekst door te nemen, zijn er nog drie andere 
voorstellen gedaan: Lou en Paul zullen reageren op het onderwerp ‘energietransitie’; Willem zal reageren op  
het onderwerp ‘ontmoeten’ en Paul zal reageren op het niet-representatieve karakter van de Omgevingsvisie 
en het vervolgtraject. De kerngroep van het BOL zal deze punten intern bespreken. 
 
Modernisering Musketon  
Hein en Inge zijn, naast enkele anderen, lid van de gebruikersraad van de Musketon en van de driehoek 
(overleg tussen vertegenwoordigers van de gemeente, de welzijnsorganisatie en de gebruikers) Vanuit de 
driehoek  is gevraagd om een onafhankelijke projectleider. De aanvraag voor het geld voor deze projectleider 
ligt nu bij Welzijn (Rick de Kogel) 



Er ligt een stuk dat deels is ingediend door bewoners, op basis van 52 vragen. Dit stuk wordt gepubliceerd op 
de website (www.utrecht.nl/musketon) Willem: dit stuk geeft een vrij compleet beeld. Hein is het daarmee 
eens, het dekt de vragen van de bewoners. 
Inge maakt zich zorgen over de theaterzaal. Het wachten is nu op het besluit van Welzijn. Na een positief 
bericht van Welzijn kan de projectgroep beginnen.. En wat het totale project betreft is het wachten op het 
besluit van B&W. 
 
Rondvraag 
. Christien: zaterdag 23 maart is de landelijke opschoondag. Ook Lunetten doet mee. Vanaf 10.00 uur. 
Materiaal verkrijgbaar in de Musketon. 
. Abel: het rapport van Van de Bijtel komt niet terug in de Omgevingsvisie. Hoe zit het daarmee? Antwoord: 
BOL-kern gaat hier achteraan. 
. Ewold: hoe is de relatie BOL-Buurtbudgetten? Antwoord: het zijn twee gescheiden groepen. Het BOL kan bij 
een subsidieaanvraag faciliteren. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 
. 
 

http://www.utrecht.nl/musketon

