
Notulen bijeenkomst BOL van dinsdag 18 februari 2020  
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ruud Kamp, Jan van Gameren, Martin van Lijf, Wim 
Ahlrichs, Cees van den Brink, Inge Puyman, Lia Oosterwaal, Hester Noort, Leonard Kater, Maarten Brinkman 
(notulist) 
Afmeldingen: Ties Bressers, Corine van Dun 
 
Opening 
De voorzitter de vergadering om 20.005 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder Jan van Gameren. 

 
Inventarisatie punten voor de rondvraag 
Hester: training voor bewoners 
Leonard: boek over klimaatverandering 
Lia: verhuizing 
 
Buurtteam Lunetten 
Jan van Gameren is in 2015 begonnen als buurtondernemer (leider buurtteam) en is nu programmaregisseur 
van de overkoepelende Buurtteamorganisatie Sociaal. In Lunetten zijn nu twee nieuwe teamleiders, die een 
andere keer graag komen kennismaken. Jan spreekt namens het buurtteam sociaal, dat zich richt op 
huishoudens zonder inwonende kinderen. Daarnaast is er het buurtteam jeugd en gezin. 
Aan de hand van een presentatie neemt Jan de cijfers en de stand van zaken met ons door 
Het aantal aanmeldingen bedroeg in 2016: 357, in 2017: 365, in 2018: 371 en in 2019: 347. Het aantal lopende 
casussen bedroeg in 2016: 655, in 2017: 683, in 2018: 723, en in 2019: 833. In Lunetten zijn er wat meer 
cliënten met een langdurige begeleiding dan gemiddeld in Utrecht; het bereik onder ouderen is iets hoger dan 
gemiddeld. 
Bij hulpvragen gaat het vaak om meervoudige problematiek. Het gaat relatief vaak over schulden en psychische 
kwetsbaarheid. In vergelijking met andere buurten wordt er in Lunetten veel en goed samengewerkt met 
andere  instellingen en organisaties. Belangrijk was de komst van ‘GGZ in de wijk’, die leidde tot betere zorg 
aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Er is een goedlopende samenwerking in de driehoek 
gebiedsteam GGZ in de wijk – huisartsen – buurtteam. Ook de samenwerking met Lunetten Wil Wel en 
Burennetwerk Zuid en andere vrijwilligersorganisaties is goed. Maar er is ook een vrij lange lijst van 
knelpunten: wachtlijsten hulp bij het huishouden; wachtlijsten maatwerk geïndiceerde zorg; 
personeelstekorten wijkverpleging; de onderbemensing bij Dock; wachtlijsten verzorgingstehuizen, tekort aan 
vrijwilligers voor complexe klanten. 
Het algemene beeld van Lunetten is hetzelfde gebleven, maar er is wel iets meer diversiteit onder de cliënten, 
er is een toename van langdurige begeleidingen en de samenwerking met Dock is minder (dan met Vooruit)
   
Rondvraag 
. Hester vraagt aandacht voor een training ‘Mental Health First Aid’, een EHBO-cursus op het gebied van 
psychische klachten, over het kunnen signaleren, kennis vergroten, stigma wegnemen. De gemeente verleent 
subsidie om zoveel mogelijk mensen te bereiken, in verband met het belang van vroeg signaleren, het 
doorverwijzen naar professionele hulp, het aanmoedigen hulp te zoeken. De informatie staat op lunetten.nl. 
Twee van de vier trainingen zijn specifiek gericht op jeugd. Deelnemen aan de cursus is gratis. 
. Leonard wijst ons op het boek Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering van Bart Verheggen. 
Het gaat in de kern om de noodzaak van ‘global cooling’ te bereiken door overschakeling op waterstof. 
. Lia deelt mee dat ze gaat verhuizen en Lunetten gaat verlaten. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 


