Verslag Openbare vergadering 28 mei 2015
Afwezig: Marieka Boot. Bezoekers: 4
De voorzitter opent de vergadering om 20:41
1. Vaststellen notulen vergadering 26 februari
De notulen zijn vastgesteld.
2. Bestuurlijk overleg, data voorstel van de gemeente: 23 juni of 30 juni.
We gaan proberen, wegens de voltalligheid van de CCLV, deze proberen naar voren te halen
naar 9 of 11 juni waarbij we gelijk een afspraak in september gaan vast te leggen. Dit om te
voorkomen dat toezeggingen gaan verzanden in het zomer reces.
3. Voortgang De Smederij
Naar aanleiding van de omgevingsvergunningaanvraag voor Dorpstraat 13 en 15, die niet ter
inzage liggen, zal er contact met eigenaar Gerrits worden opgenomen om te informeren naar
de voortgang. Er worden nu door Gerrits kosten gemaakt maar het zou ook kunnen zijn dat
dit tactiek is van de heer Gerrits om aan een eventuele dwangsom te kunnen ontsnappen.
Dit omdat hij nu dus “iets aan het doen is”. Als er geen bezwaren zijn, dan kan er in
september worden gebouwd. De inschatting van de CCLV is dat, als de plannen precies zo
zijn ingediend zoals gepresenteerd in de raad, er geen enkel bezwaar zal worden
aangetekend.
4. Bomen Dorpsstraat, mogelijk schade door gaslekkage?
De twee linden worden verwijderd, als er aan de binnenzijde bewijs is van schade door gas,
dan wordt deze schade verhaald op Eneco en met het bedrag dat dit oplevert worden twee
nieuwe, forse, bomen geplant. We moeten dus goed de vinger aan de pols houden omdat
zonder schade geld er twee sprietjes voor in de plaats. Hoe staat het nu eigenlijk met de
vervanging van de overige verouderde gasleidingen? Hans heeft gesproken met de
verantwoordelijke partij en die heeft gezegd dat er nog het nodige moet gebeuren. Ook de
Eikenlaan is nog lang niet klaar. En de waterleiding op de Koudelaan springt ook om de
zoveel tijd.
5. Defecte straatlantaarns Dorpsstraat/Koudelaan
De defecte straatlantaarns op de Dorpstraat zijn gemaakt. De aanvraag voor het maken van
de Koudelaan is ingediend. Het verhaal gaat dat men liever heeft dat die op de Koudelaan uit
kunnen blijven. Normaal gesproken (dat brengt Frits in) is zo’n lamp binnen twee dagen weer
gemaakt. Irene wil hier op inhaken om de inspanning van Frits om de bloembakken in het
dorp te krijgen onder de aandacht te brengen. En dit is gelukt met de rugdekking van de
Stichting Welzijn. Op 29 mei worden er 9 baskets opgehangen. Hans wil dan ook weer op de
Eikenlaan weer een basket op te hangen. Als de baskets mooi in bloei zijn en er een mooie
lucht is, dan maakt Jeroen fraaie foto’s voor op de web-site en stuurt deze ook door naar
Irene.
6. Flyer Vlag
Marieka komt er op korte termijn toch niet aan toe, Jeroen maakt het ontwerp van de Flyer
en Tjark laat de drukpers weer loeien.
7. Inbreng bewoners
Frits brengt het bushokje onder de aandacht, die valt toch onder de verantwoordelijkheid
van de gemeente en heeft ze aangeschreven of er iets aan gedaan kan worden en heeft al
een ontvangstbevestiging binnen (maar hij verwacht niet op korte termijn actie).

Frits vraagt of we iets kunnen melden over de voortgang van het invoeren van het
vergunningparkeren (hij baalt flink van de bekeuring van €90,-). Frits woonde hier een dag en
Yvonne heeft voor Frits gebeld met Ad van Wanrooij hoe dat geregeld kon worden voor het
parkeren. Desondanks heeft hij toch een bon te pakken. Daartegen heeft hij bezwaar
aangetekend. Het beroep wordt binnenkort behandeld. Als je het dorp komt binnen rijden
dan passeer je een bord “Verboden te parkeren” en voor de smederij barst het van de auto’s.
Jeroen zal aan Gerrits vragen of hij bezwaar heeft dat wij op de houten platen aan laten
geven dat het voor de Smederij verboden is te parkeren. Als Gerrits niet mee wil werken
sturen we de gemeente een brief dat we ons ergeren aan het wild parkeren voor de smederij
en of de gemeente dat wil aanpakken.
Frits vraagt hoe het met de voortgang is van het fietspad Overbosch. De CCLV heeft besloten
dit aan de landgoedeigenaren over te laten.
8. Rondvraag.
Gert brengt onder de aandacht dat op Drakenburg er geen vergunning voor Hans Blokzijl
wordt gegeven voor het realiseren van een grote kas wegens verkeersproblematiek. LTS
brengt in dat er kanttekeningen en vraagtekens zijn geplaatst over de groene en rode zone’s.
In de brief van de provincie wordt alleen aandacht geschonken aan de verkeersproblematiek
voor het bomencentrum en niet de andere activiteiten die daar gepland zijn. Hij had
toestemming voor het bouwen van 2 volley’s en wil dit vervangen door een kas. Dit zou een
extra verkeersvolume van 32 auto’s per dag genereren. Hans geeft nog aan dat Blokzijl die
twee volleys mocht realiseren als hij 7000 vierkante meter grond aan de natuur terug zou
geven. LTS brengt onder de aandacht dat de gemeenteraad gisteren het plan voor een
Welness centre kan worden gerealiseerd.
Leo brengt onder de aandacht dat er betaald parkeren was ingevoerd tijdens de Fair van
Soestdijk (€ 5,- per dag). Wij proberen parkeren vanuit het dorp o.a. naar Het Hooge Erf te
verplaatsen. Irene wil daar op inhaken. Er is door gemeente en provincie flink geïnvesteerd in
dat terrein en mensen die het plan hadden om lekker te gaan wandelen konden gedurende
de fair daar niet meer gratis hun auto kunnen parkeren.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:38

