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Activiteitenverslag 2021/2022 van het Bewoners Overleg Lunetten. 
 
 
Behorend bij dossiernummer 8477711 
 
 
De kerngroep van het BOL kwam maandelijks bij elkaar om ontwikkelingen in de gaten 
houden. Met name op het gebied van verkeer, veiligheid en het groen. Speciale aandacht 
was er voor de ontwikkelen rondom de forten 3 en 4 en het plan, om een trambaan langs 
park De Koppel aan te leggen.  
Maandelijkse openbare bijeenkomsten zijn er nauwelijks geweest i.v.m. beperkende corona 
maatregelen en, later, gebrek aan belangstelling en onderwerpen. 
Op 27 april 2022 overleed onze penningmeester Ties Bressers na een kort ziekbed. 
We zijn op zoek gegaan naar uitbreiding / verjonging van de kerngroep 
 
 

Aandachtsgebieden 
 
 
Verkeer, Lucht en Geluid 
Lunetten is vertegenwoordigd in de Kerngroep Ring Utrecht. 
 
Veiligheid 
Er is ook in 2021 en 2022 weer structureel overleg geweest met de gebiedsmanager 
veiligheid van het  
wijkbureau en de wijkagenten 
 
Groen 
De schoonmaakactie door de werkgroep Lunetjes is in 2021 en 2022 op de eerste zaterdag 
van oktober gehouden 
De werkgroep Natuur kwam regelmatig bij elkaar en heeft weer een aantal 
natuurwerkdagen gehouden, o.a. gericht op het onderhoud van de salamanderpoelen.  
 
Leefbaarheid/welzijn 
Een vertegenwoordiger van het BOL neemt deel aan de Samen Musketon groep om mee te 
denken over de modernisering van de Musketon.  
De Rommelroute Lunetten werkt sinds 2021 samen met het BOL. De organisatoren hadden 
behoefte aan een “paraplu”.  
 
 

Activiteiten 
 
In 2022 zijn we begonnen met de organisatie van een verkiezingsavond, samen met de 
Wijkcoöperatie Lunetten en Buurtbudgetten Lunetten. Vanwege coronamaatregelen kon de 
avond uiteindelijk niet doorgaan.  
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Inzet van het BOL bij: 
 

• Wijkdag. Samen met de winkeliersvereniging organiseert het Bewonersoverleg de  
jaarlijkse wijkdag. Vast onderdeel: de BOL-loop.  
In 2021 is er geen wijkdag gehouden. In 2022 wel. Voor de organisatie van de BOL 
loop hebben zich 4 nieuwe vrijwilligers gemeld. De BOL loop is voor de eerste keer 
gezamenlijk met atletiekvereniging U-track georganiseerd. 

• Draagvlakmeting AED’s in de wijk. 

• Budgetbeheer Groen Ontwikkelplan Lunetten (GOL) 
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