
Notulen bijeenkomst BOL van dinsdag 18 juni 2019 
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Dick Haaksman (Dock), Anne Slingerland 
(Dock), Margje de Vries, Bea Steenkamer, Lous Brouwer, Inge Puyman, Gerda Driesser, Hans van Doorn, Abel 
Perdon, Wim Ahlrichs, Leonard Kater, Ewold Gussenhoven, Annemiek van den Berg, Jennifer Ehlich, Dick Kroon, 
Jorrit Fast, Martin Kind, Robert Jan de Boer 

 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van 
vanavond, sociaal makelaar Dick Haaksman en teamleider Anne Slingerland van Dock. 
 
Kennismaking met Dock  
Anne Slingerland, teamleider Vleuten-De Meer, Leidsche Rijn en Zuid: Dock verzorgt sinds 1 januari 2019 het 
sociaal makelaarschap voor de gehele gemeente Utrecht. Alle medewerkers van Vooruit zijn overgenomen. 
Hoe gaat het verder? Dock is bezig de krachten te bundelen, er zijn werkplannen gemaakt. Op 28 mei zijn de 
concept-werkplannen gepresenteerd. Anne zal het werkplan voor Zuid doorsturen. 
Ewold maakt enkele kritische opmerkingen over het feit dat er een aanbesteding is in het welzijnswerk, dat 
Dock ineens komt, dat bewoners niet kunnen participeren. Anne verzekert dat samenwerking met bewoners en 
bewonersgroepen belangrijk is. 
Dick Haaksman is sociaal makelaar, hij bemiddelt in vragen van bewoners, biedt ondersteuning bij activiteiten, 
springt bij in het beheer van de Musketon, faciliteert en verwijst. 
Jennifer vindt het belangrijk dat andere groepen, zoals mensen met een ggz- en migratieachtergrond, 
betrokken worden. Anne: het is wel de bedoeling hier actiever te zijn. Dick vult aan: er gebeurt al het een en 
ander op dit gebied. Anne: op dock.nl zullen binnenkort alle activiteiten te zien zijn. Het werkplan is voor het 
komende anderhalve jaar. 
Hans: er staat veel op papier, maar gebeurt het ook of komt het allemaal op vrijwilligers neer? Lous: hoe 
kunnen we meewerken om die plannen te realiseren? Dick Kroon: hoe voorkom je dat Dock en het wijkbureau 
dezelfde dingen gaan doen? Anne en Dick laten weten dat er al veel wordt samengewerkt. Dock wil het 
definitieve plan aan de bewoners voorleggen. Lous meent je dat niet van de bewoners kunt vragen; het is te 
kort tijd voor een gedegen reactie. Martin merkt op dat Lunetten Wil Wel heeft laten weten dat Lunetten er in 
het werkplan veel te bekaaid af komt. Er is te weinig mogelijkheid geweest om te reageren. Anne erkent dat de 
bewoners van Lunetten er niet voldoende bij zijn betrokken; dat moet voortaan beter. 
Lous vraagt welke rol Dock heeft bij de modernisering van de Musketon. Anne: Dock is daarbij betrokken, heeft 
er groot belang bij hier te kunnen blijven werken. Lous vraagt of er in het werkplan iets kan worden 
opgenomen over bewonersparticipatie. Jennifer vult aan: en over het betrekken van andere groepen. Margje: 
zijn wij de eersten die hierom vragen? Anne: ja. 
Abel vraagt waarom Dock Dock heet. Anne: dat heeft met Rotterdam te maken (Crooswijk-Kralingen) 
Abel vraagt hoe het komt dat het begin van Dock niet gelukkig was ten aanzien van Lunetten. Had dat met de 
nadruk op Hoograven te maken? Nee, daar had het volgens Anne niet mee te maken.  
Anne zal het werkplan naar het BOL sturen. 
 
Mededelingen 
. Op 24 juni is er de bijeenkomst ‘Meedenken over buitenlocaties voor evenementen’ . In Lunetten gaat het om 
het Beatrixpark en Park de Koppel. Hart van Hoograven 19.30 uur. 
. Dick Haaksman gaat binnenkort weg bij Dock .  
 
Wijkportal 
Wim: het loopt, er komt binnenkort een verslag van hoe het gaat. Op de wijkdag, 21 september, wordt de 
wijkportal gelanceerd 
 
Modernisering Musketon  
Hein: de Musketon is ingedeeld in vier ‘vlekken’, die zullen worden ingevuld door de vier huurders: 
Wijkgezondheidscentrum, bibliotheek, Buurtteam en welzijn. Er zijn vijf projectgroepen: vier voor de vier 
vlekken en één voor  de centrale ‘ontmoetingsruimte’. Er komen vijf projectleiders. 
In juni besluit het college over het project Musketon.   
 



Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid 
De uitspraak van de Raad van State ten aanzien van de uitstoot van stikstof kan gevolgen hebben voor de 
verbreding van de A 27. 
 
 Aandachtsgebied Veiligheid 
Maarten doet verslag van het overleg op het wijkbureau over de veiligheid in het afgelopen half jaar. 
De cijfers van woninginbraak, autokraak, fietsendiefstal en jongerenoverlast zijn, min of meer, over de hele 
linie gedaald vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In de wijk Zuid is de aanpak van ondermijning in 
betekenis toegenomen. 
Het BOL ontving een bericht van bewoners Zwarte Woud, die zich zorgen maken over de komst van de 
Reclassering Nederland naar het Zwarte Woud. Het lijkt de bedoeling dat hier ex gedetineerden cursussen e.d. 
gaan volgen. Maarten heeft dit bericht  in het veiligheidsoverleg ter sprake  gebracht. Jeroen van der Linde 
heeft toegezegd uit te zoeken hoe het zit. 
 
Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte 
Geen nieuws. 
 
Aandachtsgebied Groen 
Geen nieuws. 
 
Rondvraag 
. Abel: tijdens de BOL-bijeenkomst van 19 februari heeft de wijkagent toegezegd het percentage opgeloste 
zaken op te zoeken. Maarten zal het op het wijkbureau navragen. 
. Abel: in de bijeenkomst van 13 november 2018 is door Tom van Koppen gesproken over de negatieve 
toekomstverwachting in Lunetten. Hoe zit dat? Christien: daar is op gereageerd, daar was geen antwoord op, 
we zullen dit een keer agenderen. 
. Abel gaat op 25 juni naar een bijeenkomst van de Natuurgroep over de actualisering van het rapport Van de 
Bijtel. 
. Abel vraagt Leonard naar het stuk over waterstof dat hij zou schrijven. Leonard: dat komt nog. 
. Leonard heeft een gesprek met de wethouder over vervanging van aardgas door biogas, waarbij de bestaande 
infrastructuur niet vervangen hoeft te worden. 
. Christien: bij de asfaltering van het tweede deel van de rondweg (Furkabaan, Simplonbaan) wordt rekening 
gehouden met de BOL-loop. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 
Actielijst 
. Maarten zal bij het wijkbureau/wijkagent vragen naar het percentage opgeloste zaken. 
 
 
 

 


