Verslag Openbare vergadering 29 september 2016
Afwezig: Marieka
Bezoekers: 13 (waaronder 3 raadsleden)
De voorzitter opent de vergadering om 20:34
1.

Vaststellen notulen 30 juni 2016
Er zijn geen aanvullingen, de notulen worden vastgesteld.

2.

Mededelingen voorzitter
Er stond vandaag een goed artikel in de Gooi- en Eemlander over Overbosch, over zo’n 30
zienswijzen die bij de gemeente Baarn zijn binnengekomen. Als CCLV kunnen we in dit stadium.
18 oktober houdt de Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. een lezing in Het
Brandpunt. Paul verteld kort over de eerste lezing van 15 september en kondigt de lezing van
18 oktober aan, de entree bedraagt €3,- daarmee krijg je wel thee en koffie. De opkomst viel de
afgelopen keer een beetje tegen, wellicht dat de zeer zwoele avond er ook een aantal mensen
daardoor thuis waren gebleven. Paul verteld dat er binnen de Stichting al voor ruim een jaar
onderwerpen ter beschikking hebben. Tjark vraagt of wijnbouw ook aan de orde komt. Paul
neemt de suggestie mee.
Hans vraagt de voorzitter van de Stichting Welzijn over de burendag. Frits verteld dat de
opkomst met ruim 50 personen zeer goed was, het bleef erg gezellig, de laatste gast verliet om
0:00 uur het pand. De bedoeling is dat het volgend jaar weer herhaald wordt.
Gisteren is er contact geweest met de provincie, er is 1 miljoen euro ter beschikking gesteld om
in provincie Utrecht de buitengebieden aan te sluiten op glasvezel. Paul verteld dat Venwoude
het voor elkaar heeft gekregen via een bedrijf die de kabel door het riool schiet, realisatie
wordt verwacht komende maand.
Hans komt even terug op de actie “Fiets Verlicht” die we komende zaterdag weer gaan
herhalen.
De volgende vergadering is op 8 december, dan zijn de ondernemers van Buiten in de Kuil er
die komen vertellen wat ze voor hebben met hun onderneming.
Tjark brengt het ongeluk met de Tesla onder de aandacht, over de oorzaak is niet veel bekend
wel dat de chauffeur 155 km/u reedt. De brandweer kon in dit geval niet zonder meer blussen
omdat de ingebouwde veiligheidsvoorziening beschadigd was geraakt door de grote klap.

3.

De Brandweer
We maken ons zorgen over de aanrijtijd. Bij een automatisch alarmsysteem is er minder haast
om uit te rukken. We hebben met regionale brandweer, een systeem bekijkt welk corps het
snelst ter plaatse kan zijn. Zo kon het gebeuren dat de brandweer uit Hilversum de brand bij de
politie in Baarn kwam blussen omdat de vrijwillige brandweer nog niet was bemand. De
brandweer Soest en Baarn maken zich zorgen omdat er steeds minder vrijwilligers te vinden
zijn. Als er dan ook minder uitgerukt wordt, daalt het animo nog meer. Alles heeft te maken
met de regionalisatie van de brandweer diensten. Tino vult aan dat de burgemeester wel de
zorgen van de brandweer ter sprake brengen. De insteek is: diegene die er het snelste kan zijn,
die moet gaan rijden. Er zitten nog wat hiaten in het systeem. Bij meldingen bij Sherpa rukt het
corps uit Hilversum uit, blijkt er een ladderwagen nodig te zijn, dan moet die alsnog uit Bussum
komen.

4.

Ontwikkelingen St. Elisabeth
Er worden 3 complexen gebouwd waarin 49 zorg behoevende bewoners komen te wonen. In
eerste instantie worden de mensen die achterin het verpleeghuis wonen verhuisd. Inmiddels is
een aanvang genomen met de werkzaamheden. De kapel is en monument van de gemeente en
ook de zij beuk van de kapel is gekocht door een particulier uit het dorp, de zaak is nog niet
gepasseerd, zodra dat gebeurd is komt betreffende particulier toelichting geven over zijn
plannen. De begraafplaats op het terrein is de moeite van het bezoeken waard, er is onlangs en
nieuwe kapel gebouwd.

5.

Handhaving beleidsregels "Buiten in de Kuil"
Een Algemene Plaatselijke Verordening heeft vastgelegd wat de tijden zijn waarbinnen
uitbating plaats kan vinden. Op dit moment kan er tot 24:00 open gebleven worden, in het
weekend tot 01:00. De ondernemers zijn er alert op dat er ’s nachts geen feesten plaats vinden
en geluidoverlast wordt veroorzaakt. Paul vertelt dat een vader die zijn kinderen op dezelfde
school heeft als hij zijn kinderen en die had onlangs bij Buiten in de Kuil een partij
georganiseerd waar 120 gasten kwamen. En daar was niets recreatiefs aan. Hans verteld dat er
enige tijd vanuit het dop bij toerbeurt gepatrouilleerd omdat in het verleden er de nodige
duistere zaakjes plaatsvonden op die locatie, dat is inmiddels beduidend. Leo van Ommeren
constateert dat de ondernemer steeds meer ruimte van de kuil in. We moeten ervoor waken
dat op die plek niet hetzelfde gebeurt als bij het Theehuis ’t Hoge Erf. Hans is wel overtuigd van
de goede bedoelingen van de ondernemers.

6.

Gsm-bereikbaarheid in het dorp
Men wordt uitgenodigd om zelf met de eigen provider te bellen bij problemen. De
burgemeester wil graag dat dit onderwerp niet meer geagendeerd wordt bij het bestuurlijk
overleg. De mast die bij de brandweer stond was goed maar die is verhuisd naar de prinses (en
daarbij verlaagd). Een bewoonster van de Karnemelkseweg vertelt dat men ook voor zo’n
€500,- een repeater kan aanschaffen. KPN heeft bewoonster verteld dat problemen zijn
ontstaan doordat KPN-frequenties zijn veranderd.

7.

Onderhoud nieuw aangelegde parkeergelegenheden Beukenbos en Koudelaan
Op ons aangeven is het onderhoud aangepakt aan de parkeergelegenheden. Het onkruid dat
door de parkeergelegenheden groeit moet nog worden aangepakt. De begroeiing bij de
kruising Vuursche Steeg/Maartensdijkseweg/Embranchementsweg is na 1 telefoontje netjes
weggehaald.

8.

Handhaving parkeren in vergunning gebied.
Vanaf 1 oktober gaat er gehandhaafd worden.

9.

Afhalen huisvuil buitengebied
Vanuit de gemeente het verzoek te bellen met RMN als de leging van de bakken niet is gelukt,
wees erop voorbereid dat u niet al te vriendelijk te woord wordt gestaan. Er komt een nieuwe
bak bij voor het plastic. Hans vraagt zich af of het niet zinvol is om in te zetten op centrale
inzamelingspunten.

10.

Uitritspiegel Beukenhof
De aftredend wethouder deelde mede geen voorstander te zijn voor het plaatsen van een
uitritspiegel bij de Beukenhof.

11.

Inbreng bewoners/rondvraag
Hans wil nog wat zeggen over de smederij. We balen als CCLV dat er nog steeds geen aanvang
is genomen met de werkzaamheden. Het is wat lastig om tot overleg te komen met de
eigenaar. De eigenaar had ons beloofd meteen te beginnen zodra de vergunning binnen was,
met het plaatsen van een mooi bord en eventueel een doek. Tot nu geven we de heer Gerrits
nog het voordeel van de twijfel tot volgende week woensdag, daarna wordt de toon wat
minder vriendelijk. Officieel heeft hij nog bijna een half jaar om te gaan beginnen. Parkeren op
het terrein van de Smidse niet toegestaan omdat er om dat parkeerterrein te bereiken moet er
over grondgebied van de gemeente gereden worden en de gemeente wenst daar niet aan mee
te werken. De gemeente zal aan moeten geven waar wel en waar niet geparkeerd kan worden
op de Dorpsstraat, een ketting plaatsen doet de gemeente niet wegens wettelijke
aansprakelijkheid (men kan struikelen over de ketting). (Toevoeging van de secretaris d.d. 12
oktober 2016: inmiddels is er een gesprek geweest met de heer Gerrits waarin de heer Gerrits
heeft aangegeven voor 8 december a.s. het bord te hebben geplaatst, een website over het
project live te hebben en direct na de winter een aanvang te nemen met de werkzaamheden.
Het gesprek is in een prettige sfeer verlopen).
Geurt vraagt hoe dat met de motoren dan moet. Frits verteld dat hij regelmatig zijn huis niet in
kan omdat er een bushokje staat en daarom heen een pluk fietsen. Irene snapt de ergernis van
Frits. Frits gaat een brief insturen, de voorzitter vraagt aan de secretaris om de behandeling van
de nog te ontvangen brief op de agenda te zetten.
Irene wil kwijt dat de samenwerking tussen Baarn en Lage Vuursche goed verlopen is bij het
Traditioneel Gerij. Een aantal mensen van Lage Vuursche stevig bijgedragen en hard gewerkt en
het werd een mooie dag, Frits wil nog toevoegen dat de ondernemersvereniging dik €1.300
heeft bijgedragen en dat €650 is opgebracht door bewoners om dit evenement te kunnen
realiseren. De familie Schep-Koops heeft belangeloos hun weiland ter beschikking gesteld.
De heer Vervat brengt aan de orde dat noch burgemeester noch de politie of boa over het al
dan niet mogen parkeren bij hem voor de deur van de wijkverpleging een uitspraak heeft
durven doen. Het kost nu onnodig tijd voor de verpleegkundige om de auto weg te zetten,
vergunning te halen en in de auto te leggen en weer terug te lopen. Iedereen mag wel de auto
op het eigen terrein zetten om in- en uit te laden.
Frits brengt als wetenswaardigheid aan de orde dat de verschillende organisaties in het dorp
een aantal keer per jaar samen om bij bredere zaken zoals het Traditioneel Gerij te bespreken
(Ondernemers Vereniging LV, Stichting Welzijn Bewoners, Stichting Dorpshuis en de CCLV).
Er is een brief binnen gekomen van “Pit voor Kern”, de hoop is op een stuk subsidie om het
dorpshuis te renoveren.
Paul verteld dat qua Overbosch het nieuws is dat er geen nieuws is. Voor 12 oktober zou
officieel de raad en besluit moeten nemen, dit gaat niet geheel lukken vanwege de grote
hoeveelheid zienswijzen. Het lijkt erop dat dit naar maart 2017 wordt getild. De geluiden vanuit
de gemeente zijn niet positief, het lijkt erop dat men tegen elk ingediend bezwaar mitigerende
maatregelen op te bedenken. Per 1 januari a.s. is er nieuwe wetgeving van kracht qua Flora- en
Faunawet, er wordt getoetst aan die nieuwe wet. Mark Eijbaard heeft gehoord dat wethouder
Jansma had aangegeven de Stichting uit te nodigen om te spreken over de ingediende

bezwaren. Die uitnodiging is nog niet binnen bij de Stichting. Frits verwacht dan ook wel een
uitnodiging omdat hij ook een zienswijze heeft ingediend. Paul denkt niet dat de wethouder
met alle zienswijze indieners persoonlijk om de tafel zal gaan zitten. Mark verteld dat alle
indieners wel een brief dienen te krijgen dat de beslissing over deze materie wordt uitgesteld.
Naar zijn mening hadden de indieners die brief al kunnen hebben omdat hij de wethouder
hierover bij het traditioneel gerij hierover had gesproken.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:55

