Aan het college van burgemeester en wethouders,
Gemeente Baarn
Postbus 1003
3740 BA Baarn

Betreft: uitstel vernieuwing gasleidingen Lage Vuursche
Lage Vuursche, 23 oktober 2014,

Geacht college,

In een eerder schrijven en ook nog bij onze bijeenkomst 15 juli j.l. hebben wij als CCLV onze grote zorgen over
de staat van het gasleidingennet in ons dorp onder de aandacht gebracht. Er hebben zich letterlijk
levensgevaarlijke toestanden in ons dorp voorgedaan waarbij het niet ondenkbaar was dat er fatale ongelukken
zich zouden hebben kunnen voordoen.
Als antwoord daarop heeft uw college laten weten dat Stedin u verzekerd had het gasleidingennet door Joulz in
het laatste kwartaal van dit jaar aan te zullen laten pakken. Wij hebben daarop laten gereageerd dat we er niet
gerust op zijn, maar vertrouwen op het nakomen van deze toezegging.
Onlangs zijn wij op de hoogte gebracht van het feit dat niet dit kwartaal maar het eerste kwartaal van het
volgend jaar het gasleidingennet wordt aangepakt. Dit vinden wij onacceptabel. Stedin heeft de gemeente
Baarn toezeggingen gedaan en deze dienen gewoon nagekomen te worden. De kans dat zich wederom
levensgevaarlijke situaties voor doen in ons dorp is nu eenmaal te groot om te negeren. Op dit moment is al
vastgesteld dat lekkende leidingen de gezondheid van de bomen ernstig aantast . Daarmee staat ook vast dat
het leidingnet in zeer slechte staat is en echt zeer spoedig moet worden vernieuwd om gevaarlijke situaties te
voorkomen.
De contactcommissie Lage Vuursche is ernstig bezorgd en hoopt dat het gezegde “als het kalf verdronken is,
dempt men de put” niet van toepassing gaat worden op ons dorp. Wij vragen van het college dat zij met de vuist
op tafel slaat en Stedin dwingt zich te houden aan eerder gedane toezeggingen.
In het vertrouwen op zeer korte termijn van u te mogen vernemen dat u Stedin er toe heeft weten te bewegen
nog voor het einde van dit kwartaal hun eerder gedane belofte na te komen. Dit mede gezien de situaties die
zich dit jaar eerder hebben voorgedaan in de Dorpsstraat waarbij sprake was van een explosief mengsel
gas/lucht in de kruipruimte van een woning wegens lekkage in de gasleidingen van Stedin.

Hoogachtend,

Jeroen van den Berg
Secretaris Contactcommissie Lage Vuursche
Koudelaan 4
3749 AM Lage Vuursche
(een afschrift van deze brief is aan de griffier van de raad verzonden)

