Verslag vergadering CCLV donderdag 10 december 2015 Dorpshuis De Furs, aanvang 20:30
Aanwezig: de voltallige CCLV
Bezoekers: 8
De Voorzitter opent de vergadering om 20:36
1. Goedkeuring notulen 29 oktober
Tjark brengt in dat we zijn vergeten het punt glasvezel in te brengen bij het overleg met de
burgemeester
2. Vergunningparkeren, na jaren nu geregeld?
Bij de vergadering “Debat in de Raad” is de parkeerverordening afgehandeld als hamerstuk.
De stukken zijn in te zien via de website van de CCLV
3. Afronding vernieuwing gasleidingen.
Maandag wordt de vernieuwing van de gasleiding afgerond, hierbij worden diverse opritten
open gegraven, men krijgt het advies de auto’s tijdig aan de openbare weg te parkeren om
mobiel te kunnen blijven.

4. Ontwerpbestemmingsplan.
Paul heeft een mooi verslagje gemaakt van het debat gisterenavond rondgestuurd, waarvoor
dank. Hans Geurtsen geeft aan te vermoeden dat er 2 amendementen mogelijk zouden
kunnen zijn, 1 om een bemiddelingspoging te starten en 1 om eventueel te gaan zoeken met
partijen om een andere locatie te zoeken.
Paul heeft met Rein Berends gesproken en die zegt dat Rein met Dasselaar gesproken had.
Rein was door Dasselaar gebeld en kwam daarbij enigszins paniekerig over. De uitkomst van
dat gesprek is door Dasselaar iets anders neergezet bij het debat in de raad, daar had
Dasselaar gezegd dat Staatsbosbeheer “niet staat te juichen, maar ook niet tegen is”. Rein
heeft bij Paul aangegeven dat hij liever het hele theehuis niet zien doorgaan. Het
Nonnenland is een “laarzen pad” en niet geschikt voor grootschaliger gebruik. Maar dit pad is
opengesteld en daardoor is dit niet als ontsluitingsmogelijkheid tegen te houden.
George geeft aan dat hij zeer ontstemt was over de opmerking die de fractievoorzitter van
D66 had gemaakt over de “chantage”. Die opmerking was buitenproportioneel. Als hij die
opmerking naar zijn hoofd geslingerd had gekregen, dan had hij het er niet bij laten zitten. Hij
vindt het erg jammer dat het niet aan de orde is gekomen dat er een verschil bestaat tussen
“niet langer openstellen” of het “plaatsen van hekken”.
Tjark brengt aan de orde dat de eigenaar van Pijnenburg ook aan het chanteren is doordat hij
wel eens bij de provincie gesteld zou kunnen hebben: “ik geen theehuis, jullie geen
ecologische verbinding”. Om die reden zou de provincie ook tegen locatie Brandenbrug. Gert
geeft aan dat de EHS al sinds jaren speelt. Volgens Hans hoeft het niet zo te zijn dat de
gemeente en wethouder op de hoogte zijn van de notitie van de provincie die over de
realisatie van ecoducten in de provincie gaat (en al enige jaren bestaat).
Sander vraagt hoe het zit me de opmerking van Tjark op de vraag van een raadslid of er met
de CCLV te praten valt over locatie Overbosch als er harde afspraken gemaakt kunnen
worden over de verbetering van de verkeersveiligheid. Hierop heeft Tjark in het debat “ja”
beantwoord. Hoe zit dat nu? Tjark geeft aan dat we het college op de hoogte hebben
gebracht van de mening van het dorp, welke we via een enquête hebben geraadpleegd. De
CCLV kan volgens hem niet de ruimte nemen om een politiek standpunt uit te dragen. Als
CCLV menen wij alleen een officieel standpunt in op het vlak van verkeersveiligheid. Paul

geeft aan dat een eventuele toekomstige totale oplossing van de verkeersveiligheid niet
automatisch hoeft te betekenen dat de CCLV ineens “voor” een theehuis moet zijn. Een groot
deel van de bewoners heeft op de enquête als argument tegen de schendig van de EHS en de
schade op het landschappelijk element uitgesproken. Nog steeds dient de CCLV de mening
van de bevolking te vertolken en die bevolking is ook op andere gronden nog altijd tegen.
Tjark vertelt dat alle mensen die hun bezwaren kenbaar hebben gemaakt in de enquête,
vertragende acties kunnen starten, door zienswijzen in te dienen als de raad onverhoopt
volgende week toch akkoord gaat met het raadsvoorstel.
Sander vindt de opmerking van VVD gevaarlijk dat de wegen daar toch al gevaarlijk zijn en
dat een beetje meer gevaar door die paar extra auto’s die het theehuis aantrekt dan toch al
niet zo veel uitmaakt. Dit zou bij de overige raadsleden het gevoel kunnen geven dat het
punt verkeersveiligheid toch al aan de orde moet komen en niet afhankelijk is van het al dan
niet realiseren van een theehuis.
Tjark herhaalt erachter te staan het punt verkeersveiligheid bij de raad onder de aandacht te
hebben gebracht. Mocht er een ecoduct komen, er moeten ook fietspaden komen vanaf de
Vuursche Steeg naar de verkeerslichten richting Soest en Bilthoven en Den Dolder, maar ook
de andere kant op richting Maartensdijk. In het belang van de veiligheid van fietsers.
Hans zegt de hoop te vestigen op een amendement vanuit de raad en heeft na het debat van
gisteren een goed gevoel overgehouden. Irene brengt de schrik die boven in de trouwzaal
door de ruimte ging toen Tjark “ja” zei op de vraag of er met de CCLV te praten valt over het
theehuis als er harde afspraken worden gemaakt over de oplossing van de
verkeersproblematiek. Jeroen gaf toen aan dat Tjark daar op dat moment waarschijnlijk aan
het schaken was. George verwoord de onrust die bij hem leeft na de uitspraak van Tjark. Paul
wil toevoegen dat wij moeten rekening houden met de gedachte die nu kan leven bij de
gemeenteraadsleden dat als het pijn punt van verkeer is opgelost, de CCLV wel om te buigen
zou zijn en voor een theehuis Overbosch zouden kunnen worden.
5. Verslag bespreking met burgemeester.
Paul stelt de vraag of de burgemeester iets inhoudelijks heeft bijgedragen aan de discussie
die gaat over het theehuis. De burgemeester gaf aan dat de bal nu bij de raad ligt. De
burgemeester kreeg vervolgens onze reactie op de brief van de gemeente d.d. 7 december
met daarbij gevoegd ons “ongevraagde” advies. Hierin zijn alle geïnventariseerde
tegenargumenten nog eens opgesomd. Een kopie van die brief is naar de griffier van de raad
met het verzoek om deze onder de gemeenteraadsleden te verspreiden. De burgemeester is
ook onder de aandacht gebracht dat het welzijn van het dorp ook een punt van zorg is. Hans
heeft dit uitvoerig besproken. De burgemeester deelde mee dat de Embranchementsweg
nog steeds een overlegpunt is met de gemeente Zeist.
6. Veiligheid: is men al voldoende op de hoogte van de What’s App Buurtbeveiliging?
De burgemeester vertelde dat gemeente Baarn ook bezig is met What’s App
Buurtbeveiliging. Voor dit moment geldt het advies via de website van de CCLV aan te
melden voor de What’s App groep die wordt beheerd door Tine Tesselaar. Die groep blijkt te
werken, zo kon er snel onderling overleg worden gepleegd toen de waterdruk was
weggevallen en de elektriciteit. Tjark vertelt dat in andere gemeenten de criminaliteitscijfers
behoorlijk zijn gedaald waar dit is ingevoerd. In de toekomst komt dan de mogelijkheid om
aan te sluiten bij de What’s App groep die via de gemeente in het leven wordt geroepen. De
gemeente zal daar t.z.t. uitgebreid aandacht aan schenken, wij op onze beurt ook op onze
website.
7. Inbreng bewoners / rondvraag
De heer Kuus hoorde gisteren dat bij het debat in de raad, er nog 200 recreatie woningen
zouden worden gerealiseerd. Paul verteld dat dit een stokpaardje is van de heer Insinger is.

Hij heeft al een aantal mensen benaderd dat men daar de aandacht op zou moeten vestigen.
Sander vraagt of de CCLV informatie kan inwinnen bij De Bilt. Hans zegt dat Top Parken haar
zin niet heeft gekregen en dat het bestemmingsplan is afgewezen in de raad van De Bilt.
George denkt dat de heer Insinger zich wellicht wat in de voet geschoten heeft door zijn
betoog enigszins agressief te brengen (“het moet”). De heer Kuus spreekt zijn bewondering
uit voor de PowerPoint presentatie die Jeroen had gehouden, hij vraagt zich wel af of Jeroen
op de hoogte is hoe de aanschaf van dat gebied is gegaan. Op de kaart die in de presentatie
zat was ook een stuk als Pijnenburg afgedrukt stond waarvan hij dacht dat dit nog niet van
Insinger is. Sander pakt de kaart en loopt richting de heer Kuus, de voorzitter vraagt of die
discussie misschien na de vergadering verder kan.
Jan brengt de ambulance onder de aandacht. Onlangs is een ambulance de Koudelaan
ingereden in de hoop zo naar Hollandsche Rading te kunnen komen. Kennelijk zijn de kaarten
van de ambulance chauffeurs niet voldoende “up to date” Irene bevestigt dat ook bij haar
het vaak mis gaat. Hier en daar zijn in het buitengebied ook “witte vlekken” in het bereik van
de navigatie satellieten. Onlangs heeft een ambulance er anderhalf uur over gedaan om bij
Pijnenburg 7 te komen. Tjark zegt dat de bestuurder van de ambulance dacht zo naar
Hollandsche Rading te kunnen. Geurt zegt dat je niet zo maar met de ambulance naar de
Karnemelkseweg gaat. Hij vraagt zich af waar die ambulance vandaan kwam. Hans zegt dat
die ambulance vanuit Amersfoort was gekomen en geeft de tip om, als je belt voor een
ambulance aan te geven dat je een ambulance uit Hilversum wilt.
Geurt vraagt hoe het nu zit met de vlag. Jeroen vertelt dat die nog bij de Bosrand ligt en daar
zoek is. Een vraag uit de zaal is in hoeverre de gemeente objectief is op het onderwerp
Theehuis omdat zij een tekenende partij zijn bij het convenant. Hans zegt dat de gemeente
geacht kan worden geen belangen te hebben bij het al dan niet realiseren van het theehuis.
Geurt brengt onder de aandacht dat de gemeentefractie van VVD het wel zal voelen met de
stemmen, ze zullen een boel VVD stemmers gaan missen in Lage Vuursche als zij voor een
theehuis gaan stemmen.
George uit zijn verbazing dat niemand het heeft gehad over de dierenbegraafplaats in het
debat. Tino Schouten heeft dit wel aangestipt en daarbij ook het koetshuis onder de
aandacht gebracht. Jeroen denkt dat Insinger doelbewust, om zijn stelling dat hij heel
dringend kostendragers nodig heeft te kunnen onderbouwen, het koetshuis in het convenant
heeft laten opnemen. Maar hij heeft echt niet de behoefte om daadwerkelijk het koetshuis
economisch te gaan benutten. De heer Insinger heeft gisteren buiten het debat om
aangegeven het uitbaten van het koetshuis niet rendabel te kunnen krijgen.
Sander brengt onder de aandacht dat hij het papieren krantje mist waarin de vergadering
stond aangekondigd. Hij heeft wel een vlag besteld. Op dat formulier was nog een keer
aandacht gevraagd voor de website. Sander had kunnen weten dat het tegenwoordig digitaal
gaat.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 21:57

