Verslag openbare vergadering 26 februari 2015
Afwezig: Marieka
Bezoekers: 14
De voorzitter opent de vergadering om 20:33
1. Goedkeuren notulen 29 januari 2015.
De notulen zijn goedgekeurd.
2. Notitie aan de gemeente Baarn.
Tjark verteld dat er een notitie richting gemeente gaat waarbij de CCLV aangeeft het
tempo bij de afhandeling parkeerverordening aan de lage kant te vinden. Leo heeft
telefonisch contact gehad met Ad van Wanrooij en licht toe dat het afronden van de
invulling parkeerverordening nog zo’n 3 weken in beslag gaat nemen.

3. Voortgang vlag.
Op korte termijn kunt u van internet een bestel formulier downloaden, hierop treft u de
mogelijkheden aan en wat de prijzen zijn. Omdat er bij meerdere aantallen een lager
prijskaartje gaat gelden, zullen eerst een aantal bestellingen worden afgewacht voordat
er tot daadwerkelijk bestellen zal worden overgegaan. De voorzitter geeft aan zijn
drukpers aan het werk te gaan zetten en dat men ook een gedrukt bestelformulier in de
bus kan verwachten.
4. Enquête Pijnenburg
Voordat wij een advies geven aan de gemeente hebben we een enquête uitgeschreven
om te weten hoe het onderwerp Theehuis Overbosch onder de bewoners. Er zijn tot op
heden zo’n 40 reacties binnengekomen. De CCLV hoopt uiteraard op veel meer respons.
5. Wenselijkheid e-mail adressen.
Als de CCLV de beschikking heeft over de e-mail adressen scheelt dat veel papier.
Nogmaals de vraag de e-mail adressen door te geven.
6. Mededelingen voorzitter.
Als CCLV hebben we een initiatief ontplooit om bij de 300 Roedenlaan meer
parkeerruimte te realiseren. Daarbij zijn omwonenden, Staatsbosbeheer en
ondernemers geraadpleegd. Het leek werkbaar. De gemeente heeft onlangs laten weten
het initiatief tot uitbreiding van de parkeermogelijkheden bij de 300 Roedenlaan af te
wijzen.
7. Inbreng punten bewoners.
Frits heeft aangegeven het bushokje graag gesloopt te zien. Er ligt gebroken glas, het
hokje is vies. De CCLV vindt de huidige staat ook niet wenselijk. Als de gemeente vraagt
aan de CCLV wat te doen, zullen we adviseren het hokje op te knappen maar niet weg te
halen omdat er toch regelmatig mensen gebruik van maken. Frits heeft een rondje door
Baarn gemaakt en heeft daar maar 1 bushokje aangetroffen. Deze wordt middels
reclame gesponsord. De gemeente doet het onderhoud niet goed. De bewoners van Lage
Vuursche gebruiken het hokje niet. Bezoekers aan het dorp weten precies wanneer de
bus gaat. Volgens Frits wordt het hokje dus niet gebruikt. Er is beleid van gemeentes dat,
in verband met bezuinigingen, openbare voorzieningen geleidelijk aan worden
afgestoten. Zie bijvoorbeeld het vuilnisbakken adopteren in gemeente De Bilt waar De

Vierklank onlangs aandacht aan had besteed. Vuilnisbakken die niet worden
geadopteerd (adopteren betekent zelf legen en schoonhouden) worden door de
gemeente weg genomen. Frits heeft bewoners bereid gevonden om bij “NL doet” het
bushokje te slopen. Jeroen verteld na het gesprek met Frits vanmorgen bij het hond
uitlaten nog eens gekeken en vandaag wel een aantal mensen zien zitten (want het
regende). Tjark stelt voor de gemeente er op aan te schrijven dat het hokje beter
onderhouden moet worden of anders gesloopt. Hans wijst Frits er op dat Frits een brief
aan de gemeente kan sturen met het verzoek om het hokje te slopen. Frits wil
voorkomen dat er losse brieven worden geschreven door bewoners en dat liever centraal
via de CCLV regelen. Hans geeft aan dat een vorige CCLV hemel en aarde bewogen heeft
om een bushokje te regelen en dat het dan vreemd over komt als we nu op slopen gaan
aansturen.
Frits heeft een petit comité Smidse voorgesteld. Tjark geeft aan dat het beter is dat
omwonenden dit gaan doen maar niet dat leden van de CCLV hier zitting gaan nemen. De
CCLV houdt zich in zijn geheel bezig met dit onderwerp.

8. Rondvraag.
Per Insinger brengt in dat hij pas gisteren een enquête formulier heeft ontvangen. Hij
had vernomen dat andere bewoners deze enquête al veel eerder in huis hadden. De
voorzitter geeft aan dat dit af hangt van de bezorging (die op vrijwillige basis is gebeurt)
en stelt vast dat de heer Insinger . Per Insinger stoort zich er aan dat de enquête zich
alleen op het Theehuis toespits en volgens hem volledig voorbij gaat aan de rest van het
convenant. Per geeft vervolgens een uiteenzetting over het onderhouden van een
landgoed en welke kosten daar mee gemoeid zijn. Hij refereert aan de problemen aan de
problemen die overige organisaties hebben om natuur te onderhouden. Het bos van
Pijnenburg is gratis voor bezoekers daar waar voor midget golf betaald moet worden.
Het landgoed is geen pretpark, waarom heeft de CCLV in de enquête zich alleen op het
Theehuis Overbosch. De heer Insinger heeft de secretaris een mail gestuurd met de
opmerking dat zijn betoog onvoldoende belicht is in de notulen. Naar de mening van de
CCLV is bovenstaande voldoende representatief voor hetgeen door de heer Insinger op
deze avond is gezegd. De mail van de heer Insinger is terug te vinden in het digitale
archief van de CCLV.
Tjark heeft respect voor het betoog van de heer Insinger. Wij als CCLV zullen een advies
moeten uitbrengen richting de gemeente. Wij als CCLV hebben aanwijzingen dat het
zwaarst wegende element voor de bewoners uit het convenant het Theehuis is. Volgens
de heer Insinger had de vraag moeten zijn of we de natuur mooi vinden. Volgens de heer
Insinger gaan wij als CCLV voorbij aan het belang van de gemeente en de overheid door
deze beperkte vraagstelling. De voorzitter stelt vast dat wij dit op deze wijze met zijn
allen hebben vernomen.
Paul vraagt waarom er een hoorzitting gehouden wordt met als onderwerp enquête. Is
het houden van een enquête niet genoeg? Tjark geeft aan dat mensen die hun mening
niet kwijt konden in een enquête dit alsnog in een hoorzitting kunnen doen.
Bewoners van de Karnemelksweg geven aan dat voor het weghalen van de bomen palen
langs het fietspad zijn weggehaald maar niet zijn terug geplaatst. Tjark geeft aan dat we
daar achter zullen gaan. Gert gaat bellen met Cees Noorland.

