
Notulen bijeenkomst BOL van dinsdag 17 september 2019 
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ruud Kamp, Lou Gast, Lia Oosterwaal, Theo Blom, 
John Buitink, Geert de Jong, Ewold Gussenhoven, Inge Puyman, Jan Berno van Lochem, Ruud Bos (School voor 
Journalistiek), Maarten Brinkman (notulist) 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom. Na een voorstelrondje licht Ruud 
Bos het project toe, waarbij studenten van de School voor Journalistiek actiever bewoners in Lunetten 
interviewen 
 
Geen verbreding A27 / wél nieuwe geluidsschermen 
De Raad van State heeft het Tracé Besluit (TB) verbreding A27 Ring Utrecht vernietigd. Rijkswaterstaat wilde de 
geluidsmuren, die nu al niet meer voldoen, tegelijk met de verbreding in één keer op de goede hoogte 
brengen. Wat gebeurt er nu de verbreding (voorlopig?) niet doorgaat? Is de Minister bereid om de wettelijk 
verplichte geluidsanering nu al uit te voeren of gaat ze tijd rekken? En wat kunnen de inwoners van Lunetten 
en Hoograven doen om deze besluitvorming te beïnvloeden.  
John licht de ontwikkelingen toe. De Raad van State heeft het Programma Aanpak Stikstof (PAS) afgekeurd, 
waardoor de uitvoering heel veel projecten op losse schroeven is komen te staan. De Wet Milieubeheer 
bepaalt dat geluid een bepaald niveau mag hebben. Als dat niveau wordt overschreden moet  de beheerder (in 
dit geval Rijkswaterstaat) de geluidsbelasting omlaag brengen. Door de verbreding van de snelwegen zouden 
de grenzen zeker worden overschreden. Op de A27 was het geluid door zoab al gereduceerd, maar op de A12 
ligt geen zoab. Het aanbrengen van zoab op de A12 zou al veel uitmaken. Langs de A12 – Lunetten, Hoograven, 
Kanaleneiland -  moet zeker wat gebeuren. De maatregelenzijn opgenomen in de verbreding van de weg, maar 
nu de verbreding niet doorgaat is niet duidelijk wat er aan geluidsreductie gaat gebeuren. We zouden volgens 
John moeten eisen dat de geluidssanering wordt losgekoppeld van de verbreding. We moeten afwachten waar 
de commissie-Remkes mee komt. Daar kunnen we als Lunetten op reageren. Zoab op en geluidsmuren langs de 
A12 zijn nodig om binnen de normen te vallen. John zal een voorzet doen voor een stuk vanuit 
Lunetten/Hoograven/Kanaleneiland. Er wordt gedacht aan een paginagrote advertentie in de krant. 
 
Het nieuwe seizoen 
We hebben Lunetten Wil Wel en de Musketon Bruist. Er zijn werkgroepen actief vanuit het initiatief 
Buurtbudgetten en op de wijkdag wordt een vernieuwde wijkwebsite gelanceerd. De wijkraad wordt vervangen 
door een wijkplatform. 
Wat gebeurt er allemaal in Lunetten en wat zijn de verwachtingen van het BOL in relatie tot alles wat er 
gebeurt in de wijk?. 
Theo en Lia  lichten toe wat het wijkplatform inhoudt. Er ontstaat enige discussie over wijkraad en wijkplatform 
en het probleem van de representativiteit. Volgens Hein gaat het erom hoe de groepen in Lunetten met elkaar 
omgaan. Het platform werkt alleen als iedereen het als legitiem ziet. Het is de bedoeling dat het BOL het 
wijkplatform blijft volgen. 
  
Musketon 
Er zijn drie inloopdagen: 19 september, 3 oktober en  17 oktober. Inge: het gaat op die dagen niet over de 
theaterzaal. Volgens de plannen zijn er op het podium twee vergaderruimtes gepland. Ruud: in de nieuwe 
cultuurnota staat dat cultuur naar de wijk moet. John: de zaal voor Zuid komt in Hoograven.  
Ruud: er ligt wel een veel grotere eis van ‘welzijn’ op de ‘ontmoetingsruimte’ dan van de andere huurders van 
de Musketon. De wethouder heeft toegezegd dat de wensen van de huidige gebruikers gehonoreerd moeten 
worden. 
 
Aandachtsgebieden 
De behandeling van de aandachtsgebieden komt in verband met de tijd te vervallen.  
 
Rondvraag 
. Ewold vraagt of we een stofzuiger voor sigarettenpeuken voor Lunetjes zouden kunnen gebruiken. Christien 
zal het bij de gemeente vragen. 
. Lou wijst erop dat het  op 21 september landelijke schoonmaakdag is. Vanuit de gemeente wordt deze dag 
sterk gepropageerd. 



 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 
Actielijst 
. Christien zal bij de gemeente vragen of we voor Lunetjes een stofzuiger voor sigarettenpeuken zouden 
kunnen gebruiken. 
. John zal een voorzet doen voor een stuk vanuit Lunetten/Hoograven/Kanaleneiland over geluidsreductie langs 
de A12. 


