Verslag Openbare vergadering CCLV donderdag 24 september 2015,
Dorpshuis De Furs, aanvang 20:30
Afwezig: Marieka Boot, Hans Geurtsen.
Bezoekers: 14
Gasten: Tino Schouten (LTS), Rik van Hardeveld (CDA), Mark Eijbaard (PvdA)
De voorzitter opent de vergadering om 20:32
De voorzitter geeft het woord aan Tino Schouten (LTS) en Rik van Hardeveld (CDA).
Rik van Hardeveld introduceert ook zijn collega Tino. Vervolgens licht hij de motie die gisterenavond
in de raad is aangenomen toe. De motie beoogt dat het college beoordeeld wat de juridische
mogelijkheden zijn om de verpauperde panden Nieuw Baarnstraat 13 en Dorpsstraat 15 in de
gemeente Baarn aan te pakken. Vlak voor de vergadering ontvingen de raadsleden een brief dat er
bestuurlijke dwang wordt opgelegd aan de eigenaar van het pand gelegen aan Nieuw Baarnstraat 13,
daar zal uiterlijk 1 maart 2016 wat moeten worden gedaan aan de “welstands exces” wat daar nu
nog gaande is. De Smederij heeft wat minder mogelijkheden omdat daar op dit moment een
omgevingsvergunning. Er is dwang toegepast om verdere verloedering te voorkomen, dit is door de
eigenaar opgelost door wat zeiltjes en wat planken. Dit lost voor de lange termijn niets op, daarom is
besloten de motie, die al eerder op de rol stond in januari, opnieuw ingebracht. Afgezien van de
fractie van BOP is de motie aangenomen (BOP vond de toelichting van de wethouder afdoende).
Omdat het pand aan de Dorpsstraat een monumentaal pand betreft duurt de aanvraagprocedure op
zijn gunstigst 26 weken zal duren. Omdat de aanvraag in mei is ingediend kan er dus maar op zijn
vroegst mei 2016 kan beginnen. Er zou een scenario kunnen zijn dat er wellicht een raampje wordt
verplaatst, de wethouder heeft aangegeven dat hij daar niet aan mee zal gaan werken omdat dit dan
als vertragende tactiek wordt uitgelegd. Graag had de heer Schouten hier verteld dat er morgen een
bouwploeg het dorp binnen zou komen trekken, maar dat is dus helaas niet aan de orde omdat eerst
de procedure moet worden afgewacht. Van Hardeveld vult aan dat na de periode van 26 weken van
aanvraag omgevingsvergunning nog een periode van 26 weken start waarin de bouw een aanvang
moet nemen. Concreet betekent dit dat de gemeente op zijn vroegst mei 2016 bestuurlijke dwang
kan gaan toepassen.
Yvonne van Breen vraagt waarom er aan de Nieuw Baarnstraat wel bestuurlijke dwang kan worden
toegepast en in Lage Vuursche niet. De heer Schouten vertelt dat dit te maken heeft met het feit dat
De Smederij een monument betreft waardoor sloop niet aan de orde is. Bovendien is er een
omgevingsvergunning lopende voor De Smederij en niet voor Nieuw Baarnstraat 13.
Yvonne vraagt of de nieuwe wet die vanaf 1 januari 2016 in werking treed (zorgplicht voor eigenaren
van een monument). De heer Schouten antwoord dat er nog geen jurispredentie is en dat deze
nieuwe wet nog niet als wapen kan worden ingezet.
1. Vaststellen van de notulen 25 juni 2015
De notulen zijn vastgesteld.
2. Voortgang Smederij, inbreng Rik van Hardenveld en Timo Schouten
Zie stuk na opening.
3. Aanpak Vluchtelingen, inbreng CCLV
Gisterenavond is het onderwerp Vluchtelingen aan de orde geweest in de raad. Het punt is
aan de agenda toegevoegd om de vraag te beantwoorden of er binnen Lage Vuursche sprake
kan zijn van een locatie om vluchtelingen op te vangen. Gisteren viel uit de informatie van de
wethouder te destilleren dat geen van de beoogde locaties voldoet op dit moment aan de

eisen van de COA. Vanuit de zaal komt de vraag wat nu als het beleid en vraagstelling van
COA zodanig verandert dat er ineens wel een geschikte locatie gevonden wordt binnen Lage
Vuursche, wordt er dan ook gesproken met de omwonenden of worden de omwonenden
voor een voldongen feit gesteld. De heer Schouten vult aan dat bij het voorbeeld van de 72
uurs opvang in De Trits de gemeente heeft
4. Voortgang vervanging gasleidingen (financiële problemen bij Imtech en het gevolg daarvan
op die werkzaamheden).
5. Glasvezel, aanleg “afdwingen”?
Jeroen vertelt over zijn gesprek met Jan Willem Jansen. Paul vult aan dat er van EuroFiber
een glasvezel kabel loopt langs de 300 Roedelaan via de Koudelaan naar Hollandsche Rading
loopt. Paul heeft diverse keren contact gehad met EuroFiber met de vraag of Venwoude en
hij zelf niet aan te sluiten zijn op deze kabel. Daarbij kreeg hij een onbevredigend antwoord.
EuroFiber is gebeld door Paul en hij stelt voor nog eens contact te zoeken met EuroFiber om
te zeggen dat er meerdere geïnteresseerden zijn in het dorp. Hij stelt voor dat we CCLV
contact zoekt met de gemeente om te vragen of die geen druk kan uitoefenen.
Tjark komt weer terug op de inbreng van de heer Jansen en zijn vraag hoe zijn initiatief
binnen het dorp valt. Paul geeft aan niet alleen te willen hopen op het “Europese potje”
maar ook als CCLV actie te ondernemen. Tjark stelt voor dat de secretaris een brief opstelt
aan EuroFiber om hen op de hoogte te stellen van de plannen van de provincie
6. Inbreng punten bewoners
Frits wil graag weten hoe het staat met de parkeervergunningen. Hij verteld dat hij zich moet
melden bij de rechtbank. Tjark zegt dat we nog altijd geen antwoord hebben gekregen van
de gemeente hoe het staat met het invoeren van het vergunning parkeren, dit was ons voor
eind september toegezegd. Nadat de vergadering voorbij is, treedt volgende week de laatste
werkweek in, Tjark heeft niet de verwachting dat er uitsluitsel zal zijn over het
vergunningparkeren. De vraag van Frits is of hij bij de rechtszitting gebruik mag maken
Hein vertelt wat over Vorstelijk Baarn, hierin betreed Hein een bestuurlijke functie. Roel
Essenbal heeft dit heel enthousiast opgezet, is weg gesaneerd, er zou een
beleidsmedewerker komen om dit nieuw leven in te blazen. De burgemeester heeft dit weer
opgepakt en er is een mooie website gemaakt. Het pamflet van de burgemeester is opgepakt
door een ambtenaar van de gemeente die daar een X aantal uur aan mag werken. Tjark
vraagt of Hein in dit verband optreedt als ambassadeur voor Lage Vuursche. Uiteindelijk zegt
Hein dat dit inderdaad eigenlijk wel het geval is en zegt toe de vergadering op de hoogte te
houden van interessante ontwikkelingen. Yvonne spreekt Hein er op aan of de wegbewijzing
kan worden aangepakt. Irene had dit ook al aan de orde gesteld omdat ze zich stoort aan het
bord bij de Koningsboom, Hein zal hier op toezien.
De ergernis over de staat van de fietspaden wordt aan de orde gesteld. De vraag is waarom
er geen gebruik gemaakt wordt van de schelpen zoals eerder. De heer Schouten haakt er op
in door te zeggen dat de staat van de fietspaden echt erbarmelijk.
Het stuk 60 kilometer weg wordt aan de orde gebracht. Het zou fijn dat daar een stippellijn
over het midden van de weg zou lopen zodat men zijn baan zou kunnen houden. Tjark ligt
toe dat dit niet kan omdat het een 60 kilometer weg betreft en daarbij voorgeschreven is dat
de strepen aan de zijkant van de weg moet zijn en niet in het midden van de weg. Daarboven
op hebben we gevraagd om een inhaalverbod voor dat deel.
Geurt wil weten van wie de vlag van Vorstelijk Baarn is. Hein weet dat ook niet.
Paul wil graag van Hein weten wat Vorstelijk Baarn voor het dorp nu betekent. Wie heeft er
nu profijt van? Is er bijvoorbeeld meer geld om de bloembakken op te hangen? Het enige
belang is promotie. Yvonne vertelt dat het Vorstelijk Gerij volgende keer Lage Vuursche aan
zal gaan doen. Tjark zegt dat het vooral voor de ondernemers van Lage Vuursche is om het

belang van Vorstelijk Baarn aan te laten spreken. Voor de bevolking betekend het dus
helemaal niets. Dat herhaald Paul nog eens.
Yvonne schetst de mogelijkheid dat er bijvoorbeeld een Braderie zou kunnen worden
georganiseerd onder de noemer Vorstelijk Baarn, een Braderie is misschien wel leuk voor de
bevolking. Wie heeft er nu baat bij het predicaat Vorstelijk Baarn?
Geurt vraagt zich af waarom de rest van het dorp de vlag niet uit? Jeroen zegt dat het weer
te slecht is en dat hij zich zorgen maakt dat de vlag snel verlept.
7. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 21:26

