
Notulen bijeenkomst BOL van dinsdag 10 december 2019  
 

Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Lia Oosterwaal, Ewold Gussenhoven, 

Maaike de Vos, Inge Puyman, Willem Stokkers,, Lous Brouwer, Leonard Kater, Maarten Brinkman (notulist) 

Afmelding: Ruud Kamp 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.10. 

 

Inventarisatie punten rondvraag 

Willem: kassaruimte receptie Musketon 

Maaike: procesbegeleider Musketon 

Inge: stand van zaken Musketon 

Maarten: veiligheidsoverleg 

Leonard: energietransitie (biogas) 

Ties: vertegenwoordiging BOL 12 december 

Lia: wijkplatform 

 

Dock 

Hein schets de voorgeschiedenis. Dick Haaksman is vertrokken en niet vervangen. 

Lous: het is zorgelijk dat het aantal uren flink is teruggebracht, er is sprake van een ‘dramatische teruggang’. 

Het totaal aantal uren in augustus 2018 was 92 (sociaal beheer en sociaal makelschap), nu is het 32. En dat lijkt 

zo te blijven. Dat heeft consequenties voor de mensen die hier moeten werken en voor de bezoekers. 

Volgens Ewold heeft het in belangrijke mate te maken met het beleid van aanbesteden van het sociaal 

makelschap. Deze opvatting vindt instemming onder de aanwezigen. 

Dick Haaksman is niet vervangen omdat, volgens Anne Slingerland, het team Zuid in een te ruim jasje zit. 

Christien: we constateren dat er te weinig uren voor welzijnswerk zijn. Wat missen we? Willem: vrijwilligers 

doen steeds meer. De rolluiken zijn vaak naar beneden. Er is minder geld voor activiteiten en te weinig 

personeel voor begeleiding. Lia: het resterend personeel is te zwaar belast. Ewold: de eettafel van 

maandagavond is – voorlopig – geschrapt. Lous: de visie van Dock op vernieuwend welzijn is anders dan die van 

Vooruit: de sociaal beheerder moet alles doen in het gebouw, de sociaal makelaar werkt buiten het gebouw. 

Wie is verantwoordelijk? Wanneer gaan de luiken dicht? Er is niemand van Dock, er is geen BHV. 

Hoe nu verder? Er volgt een discussie over de vraag hoe we dit probleem het beste kunnen aanpakken. 

Lous: misschien moeten we eerst een afspraak maken met de directeur van Dock,  voor we, eventueel, naar de 

wethouder gaan. Hein: volgende week is de raad in Zuid en daarbij is Dock één van de onderwerpen. Lia: we 

moeten die kans aangrijpen. Hein en Lous gaan, na een gesprek met Frits Velthuijs, naar de bijeenkomst met de 

raad. Een uitnodiging naar de directeur van Dock, namens Lunetten Wil Wel, BOL en Gebruikersraad, gaat 

daarvóór de deur uit. 

 

Rondvraag 

. Lia: op 19 december is er weer een bijeenkomst over de vorming van een wijkplatform. 

. Willem: bij de kassaruimte – receptie – is ruimte van het BOL, wat moet daarmee? Christien zal er naar kijken. 

. Maaike: zal het probleem Dock ook bij de procesbegeleider gebruikersparticipatie modernisering Musketon 

ter sprake brengen. 

. Maarten en Hein doen kort verslag van het halfjaarlijks veiligheidsoverleg op het wijkbureau. Begin december 

komt er weer een veiligheidskrant, waarin deze keer o.a. aandacht voor vuurwerkoverlast en vuurwerkvrije 

zones tijdens de jaarwisseling. Ook het Beatrixpark en Park de Koppel zijn vuurwerkvrije zones. Het aantal 

inbraken in woningen auto’s is min of meer gelijk gebleven. Het aantal fietsendiefstallen is afgenomen. Het 



stelen van fietsen is niet meer zo interessant. Elektrische fietsen zijn voorzien van chips – track and trace – en 

kunnen gelokaliseerd worden. Er zijn weinig meldingen van overlast in het winkelcentrum. 

Drugscriminaliteit en ondermijning nemen toe, maar daarbij gaat het om een Lunetten overstijgende 

problematiek. 

. Leonard: wil dat er meer biomassa in de wijk komt. Dat kan worden omgevormd tot groen gas (zie: 

www.groengas.nl) Hij zal hierover contact opnemen met de werkgroep Energietransitie. 

. Christien: op 16 januari is er een raadsinformatieavond over de omgevingsvisie Lunetten. 

. Hein: Maaike, Maarten en hij zijn op bezoek geweest bij Frans van Eck en Yvonne Pijnacker van het 

Wijkgezondheidscentrum. 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur. 

 

Actielijst  

. Hein en Lous gaan naar de bijeenkomst van de raad in Zuid. Vóór die bijeenkomst gaat een uitnodiging naar 

de directeur van Dock, namens LWW, BOL en Gebruikersraad, de deur uit. 

. Christien zal kijken naar de ruimte van het BOL bij de receptie. 

. Maaike zal de problemen bij Dock ter sprake brengen bij de procesbegeleider modernisering Musketon. 

. Leonard zal contact opnemen met de werkgroep Energietransitie. 

 

http://www.groengas.nl/

