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Activiteitenverslag 2018 van het Bewoners Overleg Lunetten. 
 
Behorend bij dossiernummer 5196556 
 
 
Ook dit jaar organiseerde het BOL maandelijks een openbare vergadering (kleine thema-
avond): 
 
In januari informeert Kika Aalberts van het Projectmanagementbureau ons over de Pilot 
Omgevingsvisie Lunetten 
 
De vergadering van februari wordt afgelast i.v.m. de voorbereiding van de verkiezingsavond, 
die plaats vindt op 21 februari. 
 
In maart komen de bestuursleden Lous Brouwer en Hans Harmsen van het Knooppunt 
vertellen over het inloophuis. Wat is de betekenis van het Knooppunt voor de wijk, wie zijn de 
doelgroepen, wat doen de vrijwilligers.  
 
In april is Joost Coffeng, projectleider van de pilot GGZ voor de 2e keer te gast om ons op 
de hoogte te brengen van de voortgang van de pilot GGZ in de wijk.  
 
In mei  laten Joop ten  Dam en Janine Mariën zien wat de Natuurgroep Lunetten het 
afgelopen jaar allemaal gedaan heeft. 
 
In juni licht wijkadviseur Tom van Koppen van Wijkbureau Zuid de Wijkopgave Zuid 2019 
(plan van aanpak) toe. Hij komt samen met Jaco Brobbel Dorsman, wijkopzichter Zuid van 
Stadsbedrijven, die met ons in gesprek gaat over aanpak en werkwijze om bijplaatsingen bij 
de ondergrondse containers zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
In september  worden we door Jan Anderson, projectleider Stadsbedrijven en zijn collega 
Willem Addink op de hoogte gebracht van twee groot onderhoudsprojecten in Lunetten, te 
weten de brug Ravelijnpad en het vervangen van het asfalt op de Brennerbaan en de 
Stelviobaan. 
 
In oktober komt raadslid Corine van Dun (D66) zich voorstellen. Corine is de opvolger van 
Tim Schipper als raadslid met als aandachtsgebied de wijk Zuid.  
 
In november maken we kennis met Kumari den Ouden en Sara Geerken van wijkbureau 
Zuid. Beiden zijn als wijkadviseur betrokken bij Lunetten. 
 
In december is het de beurt aan Ursula Engel, de nieuwe adviseur duurzaamheid op 
stadsboerderij Koppelsteede.  
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Aandachtsgebieden 
 
 
Verkeer, Lucht en Geluid 
Lunetten is vertegenwoordigd in de Kerngroep Ring Utrecht. 
 
Veiligheid 
Er is dit jaar weer structureel overleg geweest met de gebiedsmanager veiligheid van het  
wijkbureau en de wijkagenten 
 
Groen 
De schoonmaakactie door de werkgroep Lunetjes kon dit jaar weer rekenen op ca. 50 
deelnemers en medewerking van de scoutinggroep Salwega, die traditiegetrouw het  
Beatrixpark onderhanden nam.  
De werkgroep Wilgenknotten heeft ook dit jaar weer een wilgenknotdag georganiseerd.  
De werkgroep Natuur kwam regelmatig bij elkaar en heeft weer een aantal 
natuurwerkdagen gehouden, o.a. gericht op het onderhoud van de salamanderpoelen.  
 
Leefbaarheid/welzijn 
Een vertegenwoordiger van het BOL neemt deel aan de gebruikersraad om mee te denken  
over de toekomst van de Musketon. 
In 2016 is de werkgroep Historische Kring Lunetten opgericht, die door het BOL wordt 
gefaciliteerd. De werkgroep heeft in 2018 2 exposities ingericht in de hal van de Musketon. 
 
 

Activiteiten 
 
Het BOL heeft op 21 februari 2018 een verkiezingsavond georganiseerd in de aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. 
 
Dit jaar zijn 2 activiteitenladders uitgebracht en huis-aan-huis verspreid. Het idee voor een 
activiteitenladder kwam voort uit de werkgroep Lunetten 40 jaar, die in 2017 activiteiten 
organiseerde in het kader van het 40 jarig bestaan van de wijk. Het bleek een goed PR 
middel. 
 
Inzet van het BOL bij: 

 Wijkdag. Samen met de winkeliersvereniging organiseert het Bewonersoverleg de  
jaarlijkse wijkdag. Vast onderdeel: de BOL-loop. 

 De Dag van het Park. 

 Overleggen en themabijeenkomsten op het wijkbureau, waaronder Broodje Zuid. 
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