Verslag Openbare vergadering 15 juni 2018
1. Goedkeuring notulen
De notulen worden goedgekeurd
2. Mededelingen voorzitter
Gesprek burgemeester 4 juni, ging in goede sfeer.
Inspectie staat van het weg, actie door Gert en Leo, wordt iig vwb Vuursche Steeg opgepakt.
Herhaling oproep opgeven mailing lijst
3. Presentatie Venwoude
Venwoude geeft een presentatie over hun actieviteiten en praat het dorp bij. Er wordt
nieuwbouw gepleegd waarbij er geen sprake is van uitbreiding, oude gebouwen die niet
meer aan de eisen van deze tijd voldoen zijn geweken.
Venwoude kent 4 activiteiten:
a. Retraites
b. Sangha
c. Levensschool
d. Verhuur
Ad. A. Diverse internationaal bekende toonaangevende teachers komen jaarlijks naar
Venwoude om retraites te verzorgen, bij de internationale retraites wordt Engels gesproken.
Er worden ook Nederlandstalige retraites verzorgd.
Ad. B. Sangha verwijst naar een gemeenschap van beoefenaars.
Ad. C. Venwoude verzorgt cursussen en trainingen. De cursussen gaan op 3 pijlers: Leiding
over je Leven, Ontmoeten & Relaties, Helen&Ontspannen.
Ad. D. trainingszalen en overnachtingsaccommodatie kunnen worden gehuurd, daarbij kijkt
Venwoude wel welke partij dit wil huren.
De sprekers vertellen dat het huis aan Vuursche Steeg 1 te koop staat. Een aantal bewoners
van dat huis is op de Beukenhof gaan wonen, overige bewoners zijn verhuisd of gaan
verhuizen.
Tot slot worden de aanwezigen van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op het
landgoed op zaterdag middag 30 juni.
4. Voortgang Smederij
De voorzitter heeft een telefonisch gesprek gehad met de eigenaar, Jan Gerrits dd 15 juni,
gemeente blijft bij standpunt dat de voorgevel bouwtechnisch goed genoeg is om overeind
te blijven en hecht waarde aan behoud monumentale status, deze gaat van Rijksmonument
direct over naar Gemeentelijk monument. Gerrits heeft verteld dat de aannemer door een
ambtenaar van de gemeente was verteld dat de gemeente het advies van CCLV (afbreken
voorgevel en herbouwen) naast zich neer zal leggen, CCLV weet nog van niets. Afgesproken
herhaalde e-mail met dringend verzoek mee te werken door monumentale status te laten
varen en herbouw voorgevel toe te staan. Potentiële kopers haken nu af omdat ze schrikken
van de staat van de voorgevel.
5. Uitbreiding Buiten in de Kuil
Vergunning is verleend, vooral zorg om uitbreiding terrassen, deze zorg is ook gedeeld met
de burgemeester. De eigenaren zijn aanwezig in de zaal, drukken ons op het hart bij twijfel of
vragen gewoon contact te zoeken. De omvang van het terras in de vergunning aanvraag is op
advies van de gemeente gedaan, zo wordt voorkomen dat het schenken van een biertje aan
iemand die in de Kuil aanwezig is niet zou mogen. Maar Buiten in de Kuil is niet van plan het
volle oppervlak van de vergunning te gaan benutten met terras waarop geserveerd gaat
worden. De verbouwing behelst ook het voor het oog aantrekkelijker maken van de schutting
waarachter nu opslag plaatsvind

6. Schaapscheerdersfeest
Komt allen!
7. Aanvraag verlenging parkeervergunning
Vergunning verloopt 1 augustus
8. Inbreng bewoners/rondvraag
Doordat er geen notulist aanwezig was, zijn de aangedragen punten en opmerkingen helaas
verloren gegaan. De CCLV zoekt nog naar een oplossing.

