
Notulen bijeenkomst BOL van dinsdag 21 januari 2020  

 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Ties Bressers, Ruud Kamp, Maaike de Vos, Inge Puyman, Lous 

Brouwer, Ewold Gussenhoven, Willem Stokkers, Maarten Brinkman (notulist) 

Afmelding: Christien Bolt 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom. 

 

Mededelingen 

. Christien is in verband met een gebroken been een tijd uit de running. 

. Op www.lunetten.nl staan documenten over de OV-plannen die Lunetten raken. 

 

Inventarisatie punten voor de rondvraag 

. Maarten: de avond over de omgevingsvisie. 

. Lous: 1. het gesprek met Dock en 2. het wijkplatform. 

 

Musketon 

Maaike doet verslag van het eerste overleg met alle huurderspartijen. Ze begint met een tijdlijn van de 

belangrijkste momenten sinds de eerste wijkavond over de Musketon, nu een jaar geleden. Op 14 januari was 

de eerste bijeenkomst met de huurders, Marije van Mierlo, de UVO en de architect.  

Marije heeft de vastliggende kaders geformuleerd. Samen Musketon heeft gesteld dat het, als 

vertegenwoordiging van de gebruikers/bewoners, ook over het geheel wil meepraten. Het vlekkenplan ligt min 

of meer vast. Het Buurtteam blijft waar het is, de bibliotheek gaat naar beneden, het gezondheidscentrum 

komt boven. De ingang komt in het midden. Vervolgens ontstaat er een uitgebreide discussie over de locatie 

van de ingang. 

Lous merkt op dat het program van eisen van de gebruikers/bewoners helemaal niet is terug te vinden in de 

tekeningen. Maaike wijst erop dat er juist is gevraagd om draagvlak. Ewold vraagt zich af hoe serieus de 

bewonersvertegenwoordiging wordt genomen. Ruud meent dat de discussie over de ingang opnieuw moet 

worden gevoerd, maar dat eerst de grote zaal, aan de hand van het program van eisen, aan de orde moet 

komen. In de grote zaal ligt de grootste zorg van de bewoners. Hein meent ook dat de vier huurders het eerst 

eens moeten worden over de grote zaal. Een probleem is dat we het program van eisen van de andere 

huurders niet kennen. Volgens Lous zou Samen Musketon eerst moeten praten met Rick de Kogel over de 

vraag of alles van welzijn wel ion het ontwerp past. Daarna zouden we moeten inbrengen eerst de grote zaal te 

bespreken. De aanwezigen zijn het hiermee eens. 

 

Rondvraag 

. Omgevingsvisie: op 16 januari was er een raadsinformatiebijeenkomst over de Omgevingsvisie Lunetten. 

Maarten doet kort verslag van de avond. Aan de orde kwamen o.a. de representativiteit (in de omgevingsvisie 

is voortdurend sprake van  ‘Lunetten wil…’, ‘Lunetten vindt…’ e.d.), de nieuwe OV-plannen, het nieuw op te 

stellen groenplan en de burgertop die daarover gehouden wordt. Maarten heeft namens het BOL gesproken 

over het ontbreken in de Omgevingsvisie van het groenbeheerplan uit 2004. Het nieuwe groenplan komt op de 

agenda van BOL-kern, daarna komt het op de agenda van de volgende BOL-bijeenkomst. 

. Dock: op 16 januari hadden Hein en Cees van den Brink een gesprek met de directeur van Dock en Anne 

Slingerland. Hein doet verslag. Er komt voor 28 uur een vervanger van Dyon. Jeanet Peters werkt nu 16 uur, 

vooral voor de sociale eettafels. Tamara Leguit gaat binnenkort verder met Samen Lunetten. Tamara is ook 

verantwoordelijk voor de bezetting van de bar. We moeten afwachten of Dock inderdaad de samenwerking 

gaat zoeken. 

http://www.lunetten.nl/


. Wijkplatform: op 19 december was de tweede bijeenkomst. Ruud doet verslag. Het aantal aanwezigen was 

klein: van het wijkbureau waren Frits Velthuijs en Tom van Koppen aanwezig. Uit Lunetten waren Hein, Maaike, 

Ruud, Dick Kroon, Fidel Vernooy en Lia Oosterwaal aanwezig. Er was niemand uit Hoograven.  

Frits heeft en oproep gedaan in de wijkbrief, waarop zes mensen hebben gereageerd. Hoe het verder gaat is 

nog niet duidelijk. Het is wel duidelijk dat er een platform voor Lunetten kan komen; het hoeft niet per se een 

platform voor heel Zuid te zijn. 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur 


