
Notulen bijeenkomst BOL van dinsdag 16 april 2019 
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ruud Kamp, John Buitink, Abel Perdon, Inge Puyman, 
Geert de Jong, Maaike de Vos, Lia Oosterwaal, Leonard Kater, Maarten Brinkman (notulist) 
Afmelding: Ties Bressers 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder John Buitink die 
ons zal bijpraten over de stand van zaken met betrekking tot de verbreding van de A27 
 
Stand van zaken verbreding A27/A12 
John Buitink is actief in de Kerngroep Ring Utrecht (KRU). Aan de hand van een presentatie neemt hij de stand 
van zaken met ons door. 
. Juridisch: de KRU heft protest aangetekend tegen de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De verbreding 
van de snelwegen betekent een verslechtering van de situatie. De PAS biedt ruimte aan economische 
activiteiten  door een bepaalde mate stikstof toe te laten.  
Het Europees Hof heeft zich in november 2018 uitgesproken over de PAS. Het Hof stelt strenge eisen aan de 
inhoud van de PAS en de huidige PAS voldoet daar niet aan. De Raad van State moet nu aan de hand van deze 
uitspraak een finaal oordeel vellen over plannen en projecten, waaronder de verbreding van de snelwegen. 
De behandeling van de Ring Utrecht wordt verwacht in september 2019; de uitspraak volgt na ongeveer zes 
weken. 
. Politiek: wat de Raad van State ook beslist, het is uiteindelijk aan de politiek om te bepalen wat er gaat 
gebeuren. De gemeente Utrecht is tegen en in de provincie Utrecht is er in principe ook een meerderheid tegen 
verbreding. En in de Tweede Kamer wellicht ook. 
. Folie als risico: het werken boven de folieconstructie is zeer riskant. Een onderzoek naar  2 x 6 ‘binnen de bak’ 
loopt nog. 
. Acties:  ‘15 tegen 14’ is een financieel succes; ‘Bescherm het bos, adopteer een boom’. Met de opbrengst van 
deze actie wordt het onderzoek 2 x 6 gefinancierd; ‘Lunetten Gezond’ voert actie voor schone lucht. 
. Voorbereidende werkzaamheden: Rijkswaterstaat is intussen bezig met grondonderzoek langs de A27; er 
worden kabels verlegd; er is een website waarop je kunt zien met welke voorbereidende werkzaamheden 
Rijkswaterstaat bezig is. 
Gevolgen voor Park de Koppel: Lia laat aan de hand van een kaart zien wat er ten gevolge van de nodige 
watercompensatie gaat gebeuren. Er komt een grote duiker onder de snelweg, de bestaande kleine duiker gaat 
weg. De grote duiker kan het water met meer kracht wegzuigen. Het Inundatiekanaal wordt de 
hoofdafwatering van een groot deel van de wijk. Er komt ook een grote vispassage. Het peil in het water met 
de watervallen gaat omhoog, waardoor de watervallen zullen verdwijnen. 
Abel vraagt of er basisgegevens zijn over geluid en luchtkwaliteit in de wijk. John: in Nederland wordt niet 
gemeten, maar berekend. 
 
Modernisering Musketon 
Er zijn intussen twee inloopsessies geweest. Op 23 april is er weer een inloopmoment. Voor meer informatie:  
www.utrecht.nl/musketon 
Wat er allemaal gebeurt, wie waar mee bezig is, is, ook voor uw notulist, vrij ondoorzichtig. Op 8 april was er 
een overleg tussen de gebruikers  en Marije van Mierlo. Hein zal Marije vragen of haar verslag op de website 
van het BOL geplaatst mag worden. De huurders van de Musketon (bibliotheek, gezondheidscentrum, 
buurtteam) krijgen een eigen projectleider. ‘Welzijn’, dat met de ‘driehoek’ (UVO. Dock en Gebruikersraad) een 
eigen overleg heeft, streeft naar een nieuwe projectgroep onder leiding van een externe projectleider. Die 
nieuwe projectgroep zou een programma van eisen van welzijn moet en opstellen. Rick de Kogel (WMO 
gemeente Utrecht) wil zich daarvoor inzetten, maar de gemeente wil er geen extra geld in steken.  
Er is ook een vijfde groep voor de gemeenschappelijke ruimte, nu de theaterzaal. Deze groep wordt geleid door 
de UVO. 
Wethouder Everhardt heeft laten weten dat als het programma van eisen niet is te realiseren  er een nieuwe 
situatie ontstaat. Er volgt een verwarrende  discussie over participatie en de mate en inhoud van participatie. 
Maaike zal een stukje schrijven over de afspraken die intussen op dit punt zijn gemaakt.  
 
 
Aandachtsgebieden 

http://www.utrecht.nl/musketon


Het punt aandachtsgebieden komt in verband met het late tijdstip te vervallen. 
 
Rondvraag 
. Leonard Kater toont  het boek Draw down over methoden de CO2-uitstoot uit de lucht te halen. Hij wijst op 
de volgens hem juiste en onjuiste elementen in het boek. Leonard zal een stukje voor de website schrijven over 
wat Lunetten zou kunnen doen. 
. Lia was bij de bijeenkomst over 65+ in Lunetten. De opkomst was goed, 40 à 50  aanwezigen. Er was veel 
enthousiasme. Er zijn vervolgdata vastgesteld. Veel ouderen denken nog vaak dat de overheid alles wel zal 
regelen, ze denken niet zo snel dat ze zelf dingen kunnen doen. 
. Abel heeft de hele omgevingsvisie doorgenomen. Die omgevingsvisie is, zoals die nu is, volgens hem 
‘gevaarlijk voor Lunetten’. De opinie van enkelen wordt  gepresenteerd alsof heel Lunetten die mening heeft. 
Het groenbeheerplan ontbreekt, wat tot ongewenste situaties in de parken kan leiden. Er staan volgens hem 
onzinnige en elkaar tegensprekende opmerkingen in. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur. 
 
Actielijst 
. Hein zal Marije vragen of haar verslag van het overleg van 8 april op de website van het BOL gezet mag 
worden en dat dan verwerken in een stukje. 
. Maaike zal een stukje schrijven over de afspraken die over participatie van gebruikers bij het project  
‘modernisering van de Musketon’ zijn gemaakt. 


