Verslag Openbare vergadering 25 juni 2015
Afwezig: Marieka Boot en Hans Geurtsen
20:30 De Furs
De voorzitter opent de vergadering om 20:35, hij heet iedereen welkom op deze eerste zomerse dag
van het jaar (een paar dagen geleden was de openhaard nog aan).
1. Vaststellen notulen 28 mei,
De notulen worden vastgelegd.
2. Overleg met de Stichting Welzijn.
Er is voor deze vergadering gesproken met de Stichting Welzijn, Frits Visser wordt als
“officieuze” voorzitter bedankt voor het gesprek. Tevens aanwezig de secretaris Sib de Boer
en de nieuwe penningmeester Fred. Tjark geeft kort weer waar het in dat gesprek over ging.
Waaronder synergie tussen de CCLV en de Stichting Welzijn. Gekscherend wordt gerefereerd
aan het wat ouderwetse karakter van de naam van deze stichting, wellicht is Evenementen
Commissie een betere naam (met alle gekheid op een stokje).
3. Verzorging bloembakken, defecte straatlantaarns
Het heugelijke feit doet zich voor dat er inmiddels “hanging baskets” in het dorp
opgehangen.

4. Vervolg uitkomst rooien bomen wegens gasschade.
De secretaris laat een brief uitgaan naar de gemeente om de gemeente op de hoogte te
stellen van het overlijden van deze twee bomen door nalatigheid van de beheerder van het
gasnetwerk en dat wij er op staan dat er een deugdelijke grote boom voor terug komt (het
plaatsen van 2 bomen is niet realiseerbaar in verband met de licht inval, die nieuwe bomen
zouden daardoor scheef gaan groeien.
5. Terugkoppeling naar het dorp bestuurlijk overleg met het college.
Helaas is het niet gelukt om voor deze vergadering het bestuurlijk overleg met het nieuw
geïnstalleerde college te houden. Dit staat nu voor 30 juni. Er zijn wel informele gesprekken
geweest, maar daar zijn geen “spijkers met koppen” geslagen. In een eerder stadium hadden
we al een brief gestuurd met onderwerpen waarover we zo spoedig mogelijk van gedachten
willen wisselen (denk aan invoering vergunningparkeren, 300 Roedenlaan, Smederij, Enquête
Overbosch etc.)
6. In het landelijk nieuws is aandacht geschonken aan bierblikjes die uit baldadigheid over het
hek zijn gegooid. De heer Kuus weet hier wel iets meer over, er heeft overleg plaatsgevonden
met politie en Kon Marechaussee.
7. De Flyer met het bestel formulier wordt door Tjark gedrukt. Er zijn mensen die al hebben
betaald. Jeroen zegt dat maar weinig mensen via de website hebben besteld, dat we nog niet
aan de aantallen zijn gekomen waarop de prijsstelling is gebaseerd en dat er meer respons
verwacht wordt van de Flyer.
8. Rondvraag. Frits vraagt zich af of hij over de aankondiging van deze vergadering had gelezen
in De Vierklank. Leo verteld dat er maar een kleine aankondiging was.
De heer Kuus verteld dat bij de uitvoering van het plaatsen van het lage hekwerk bij de
begraafplaats niet conform de afspraken is. Er zouden 3 plaatsen komen, 1 invalide plaats en

2 plaatsen met een maximum parkeertijd van een half uur. De heer Van Wanrooij is lange tijd
ziek, wij nemen dit mee met het bestuurlijk overleg. De heer Vervat vindt dat het lastig wordt
op dat kleine stukje 3 plaatsen te realiseren. Nu is er midden op dit kleine stukje een bord
geplaatst dat de indruk wekt dat beide plaatsen invalide parkeerplaatsen zijn.
De vraag van de heer Kuyt komt of ook buitengebieden in aanmerking komen voor
vernieuwing van de gasleidingen. Hans Geurtsen is afwezig en hij heeft namens de CCLV
contact gehad met Imtech over het vervolg van de vernieuwing van de leidingen. In een
eerder stadium is toegezegd dat er van het voorjaar verder zou worden gegaan met
Eikenlaan en Koudelaan. Wegens calamiteiten in het land (die ook in het nieuws waren) zijn
de werkzaamheden naar achteren geschoven.
De heer Kuyt brengt ook de verkeersituatie aan het eind van de Vuurschesteeg onder de
aandacht, door bladgroei is lastig te zien of er verkeer van rechts komt (dat voorrang heeft).
Paul Bosch van Drakenstein zegt dat Staatsbosbeheer eigenaar is van die bomen en dat we
die ook kunnen benaderen om te laten snoeien. De CCLV gaat dit via het bestuurlijk overleg
spelen en formeel het college verzoeken contact op te nemen met de heer Rein Berends met
het verzoek daar te snoeien.
Irene maakt zich zorgen over het feit dat het er op lijkt dat bij een melding van brand maar 1
corps uit komt rukken, namelijk alleen het corps Baarn en niet Maartensdijk. Onlangs was er
alarm bij het Koos Vorrinkhuis en toen kwam er ook maar 1 wagen. De vraag is of er formeel
afspraken over zijn gemaakt. Deze vraag zullen we de 30e ook voorleggen aan het college.
Om zeker te zijn dat we in het bestuurlijk overleg ook antwoorden gaan krijgen zal Jeroen
Annemarie Tensen benaderen met de volgende vragen:
a. 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 1 grote
boom (2 bomen blijkt niet haalbaar wegens het lengte verschil met de omringende
bomen en daardoor de neiging van nieuwe aanplant om scheef te gaan groeien).
b. Is de gemeente op de hoogte van de grote hoeveelheid loof op de kruising
Vuurschesteeg/Maartensdijkse weg? Zou de gemeente contact op kunnen nemen
met Rein Berends met het verzoek daar grondig te snoeien zodat men beter zicht op
verkeer van rechts heeft?
c. 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.

