Verslag openbare vergadering 17 januari 2013 van de contactcommissie Lage Vuursche in het
dorpshuis De Furs om 20:00 uur.
Besloten vergadering om 19:30 uur in de bibliotheek
Aanwezig om 19:30 uur : Hein van Oosterom, voorzitter; Leo Terschegget, secretaris; Gert Aalderink ;
Irene de Boer en Diana Bosch van Drakestein.
Ingekomen stukken : In kaart brengen waar in het buitengebied banken staan met Bond van
Ouderen, Baarn; mail van Annemarie met de kennisgeving het afscheid van Peter Jorna.
Mondeling besproken : cclv afscheid nemen van Peter Jornar bij eerst volgende bespreking met de
burgemeester; grote kerstbomen (kerstversiering dorp) nog niet opgehaald van parkeerterrein
achter van Oosterom; Turf Groen (kandidaat cclv lid) is weer opgenomen in het ziekenhuis
Hilversum.
Openbare vergadering 20:00 uur.
Publiek : Martin Hoogendoorn, pers; Leo van Ommeren; Paul Bosch van Drakestein; Jeroen van der
Berg, kandidaat cclv lid; Per Insinger, landgoed Pijnenburg, en Geurt Vervat.
Hein opent de vergadering en vraagt het publiek zich voor te stellen.
Per Insinger zal vertellen over Klimbos Pijnenburg.
Notulen 29 oktober worden goed gekeurd.
Ingekomen stukken :
.
Seniorenraad wil rustpunten in de Vuursche in kaart brengen.
Aktie

Leo en Gert gaan dat samen met Seniorenraad bekijken.

.
Brief van Annemarie over de brief van Peter Jorna waarin meldt geen lid meer te zullen zijn
van contactcommissie Lage Vuursche vanaf 1 januari 2013.
.

Kennisgeving door Hein Timmerman, gemeente Baarn over:

Ontwerp Toekomstvisie en Structuurvisie ‘Baarn in 2030’ (wk. 1 - 2013)
… dat het ontwerp van de Toekomstvisie en Structuurvisie ‘Baarn in 2030’ van vrijdag 4
januari tot en met donderdag 14 februari 2013 ter inzage ligt…
.

Mail van De Kruif:

From: Bungalowpark "De Spar"
To: w.overbeek@recreatiemiddennederland.nl
Sent: Monday, December 17, 2012 12:28 PM
Subject: Onderhoud fietspaden Lage Vuursche-bilthoven- hollandserading
Geachte heer Overbeek,
Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud deze ochtend, zend ik u bij deze de opmerkingen.
Namens alle ondernemers in Lage Vuursche, ouders van naar school fietsende kinderen en als
recreatieondernemer, wil ik u graag informeren over de zeer slechte staat van onderhoud van de
fietspaden aan het eind van de Koudelaan, Karnemelkseweg en Eikensteeg. Deze zijn allen
gelegen in het bosgebied tussen Lage Vuursche- Bilthoven- Maartensdijk en Hollandsche Rading.
We constateren dat er al zeker een jaar geen onderhoud meer plaats vindt aan de daar aanwezige
rijwielpaden. De brandnetels en kanten worden niet meer gemaaid en ook wordt het blad niet
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verwijderd. Dit alles heeft ertoe geleid dat het fietspad op dit moment voorzien is van een dikke laag
drap die dringend verwijderd moet worden.
Graag zien wij dan ook dat uw organisatie, na het wegvallen van het onderhoud door de Gooise
rijwielpadenvereniging, snel tot handelen overgaat.
In afwachting van uw bericht, verblijf ik met vriendelijke groet, Jeroen de Kruif.

.
Marije de Kruif heeft telefonisch gemeld dat beloofd is om zo spoedig mogelijk na de vorst
periode groot onderhoud te gaan verrichten.
Turf Groen, kandidaat lid, is afwezig in verband met haar verblijf in het ziekenhuis.
Jeroen van de Berg, kandidaat lid, geeft een korte samenvatting van zijn leven, piloot KLM en
vertelt de reden dat hij in Lage Vuursche is komen wonen.
Embranchementsweg
Leden van de contactcommissie en aanwezigen bespreken de onveiligheid van de
Embrachementsweg door de slechte staat van onderhoud en het overtollige water aan de zuidkant,
tussen het wegdek en Prins Hendriksoord.
De voormalige Smederij rijksmonument, Dorpsstraat 15.
Geen nieuws.
Meerdere kranten hebben aandacht besteed aan de mondelingen vragen van Rik van Hardeveld,
CDA lid, aan het college van B&W, Baarn, over het verpauperde pand, de rotte kies : rijksmonument
Dorpsstraat 15, voormalige smederij.
Steigerdoeken op bouwhekken Dorpsstraat 15
Per Insinger zegt dat net als in Amsterdam, er zeker sponsors te vinden zijn om deze doeken met
foto’s van de Vuursche, te betalen om daarmee reclame te maken voor hun eigen bedrijf.
Actie

Leo gaat Anja benaderen.

Hein : Het Convenant van Pijnenburg
Per Insinger: Het eerste project is het Klimbos.
Per Insinger geeft een korte duidelijke samenvatting over het klimbos, beschreven in Ruimtelijke
onderbouwing, januari 2013, Klimbos Landgoed Pijnenburg, BURO, bureau voor ruimtelijke
ordening en advies.
Per Insinger verhuurt de grond.
Per Insinger wil graag een toelichting geven over de “gang van zaken” Klimbos Pijnenburg in de
hoorzitting 20 september van de contactcommissie Lage Vuursche.



Parkeervergunning nog niet behandeld door de gemeente Baarn
Legeskosten parkeervergunning onbekend.

Kleine vergaderingen : 7-03; 16-05; 27-06; 12-09; 24-10; 28-11-2013
Hoorzitting 20 september 2013
Vergadering burgemeester 9 april; college B&W 3 oktober 2013
Wat ter tafel komt
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Hoever zijn de plannen van Goossens, uitbater van een nieuw te bouwen horeca bedrijf op het
recreatieterrein Drakenstein, eigendom Staatsbosbeheer ?
Van Es, Baarn, bomen snoeier, heeft zijn materiaal op het parkeerterrein Slotlaan staan.
Actie

Gert belt van Es om het parkeerterrein vrij te maken.

Hein dankt een ieder voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

Verslag geschreven 7 februari 2013 door Diana BvDr.
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