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Beantwoording extra vragen contactcommissie Lage
Vuursche

Geachte !eden van de contactcommissie,

Op 30 juni jl. hebben wij per mail drie vragen van u ontvangen. In het bestuurlijk overleg is toegezegd
dat deze vragen schriftelijk afgehandeld worden. Hierbij ontvangt u de antwoorden op uw gestelde
vragen.
I.

Is de gemeente op de hoogte van het feit dat er onlangs 2 bomen aan de
Dorpsstraat zijn overleden door langdurige gasvergiftiging? Naar onze mening moet
de beheerder van het gasnet overgaan tot het vergoeden van plaatsing van I grote
boom.
Ja, de gemeente heeft een adviesbureau de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de
doodsoorzaak van de twee bomen aan de Dorpsstraat. Het is van belang dat een onafhankelijk
bureau kan aantonen dat de dood van de bomen te wijten is aan de gaslekkage.
lndien de schade verhaald kan worden zal de gemeente hierin actie ondernemen. Er zijn (nog)
geen afspraken gemaakt over de herplant op de locatie. Uiteraard wordt bij het planten van
nieuwe bomen gekeken of deze volwaardig kunnen uitgroeien.

2.

Is de gemeente op de hoogte van de grote hoeveelheid loof op de kruising
Vuurschesteeg/Maartensdijkseweg? Zou de gemeente contact op kunnen nemen
met R. Berends met het verzoek daar grondig te snoeien zodat men beter zicht op
verkeer van rechts heeft? Dat verkeer moet namelijk voorrang worden verleend,
het is wel prettig dat verkeer dan goed te kunnen zien aankomen.
Kanttekening van de secretaris, de Embranchementsweg kant mag ook wel een
tikje bijgewerkt worden ten behoeve van het zicht, nu hen je als voorrang krijger
slecht te zien voor verkeer vanaf de kant van Soest).
In deze situatie kan de contactcommissie rechtstreeks contact opnemen met de eigenaar, zijnde
Staatsbosbeheer om de onderhoudskwestie te bespreken.
Voor wat betreft de Embranchementsweg heeft de gemeente de situatie ter plaatse bekeken.
Op 20 juli jl. zijn de overhangende takken van heesters over de openbare weg verwijderd. Het is
er nu weer veilig.
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We willen u vragen om uw opmerkingen over onderhoud in het vervolg te melden via het
zaaksysteem. Dit wordt opgepakt en via de gebruikelijke wijze afgehandeld.

3.

Kan de gemeente achterhalen of er afspraken bestaan tussen de brandweercorpsen
Maartensdijk en Baarn over het uitrukken bij een melding. In het verleden rukten
beide corpsen uit (i.v.m. de beperkte bereikbaarheid van het dorp), recentelijk zijn
bij meldingen slechts auto's van het corps Baarn uitgerukt.
De vraag is uitgezet bij de Veiligheidsregio Utrecht. Vanwege het zomerreces is er nu geen
mogelijkheid om e.e.a. af te stemmen. Na de zomervakantie komen we hier inhoudelijk op terug.

We hopen u voldoende te hebben ge·1nformeerd.

Met vriendelijke groet,
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