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: Overleg met de contactcommissie Lage Vuursche

Wanneer

: 10 december 2015

Aanwezig

: Contactcommissie Lage Vuursche:
G. Aalderink, J. van de Berg, mw. I. de Boer, mw. M. Boot, T. Boot, H. Geurtsen,
L. Terschegget, leden;
Gemeente Baarn:
M. Röell (voorzitter) en mw. A. Tensen.

Agenda:
1.

Opening en vaststellen van de agenda.
De voorzitter heet iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen van de voorzitter.
De voorzitter refereert dat gisteravond bij het Debat in de raad veel inwoners uit Lage
Vuursche aanwezig waren. Op 16 december 2015 volgt het Besluit in de raad.
De nieuwjaarsreceptie van de gemeente is op 5 januari 2016 om 17.00 uur.
Om 20.00 uur is de receptie in De Furs.

3.

Vaststellen van het verslag van het overleg van 30 juni 2015.
N.a.v. budget vergaderkosten: extra budget ad € 255 was per abuis niet overgemaakt in juli.
Op 4 november jl. is dit alsnog gestort.
N.a.v. 6 parkeerverordening/ vergunning parkeren: De gewijzigde parkeerverordening
Baarn is op dit moment in procedure. Woensdag 9 december staat het op de agenda van de
debatraad en woensdag 16 december op de agenda van de besluitraad. Na deze besluitvorming
moet het college enkele uitvoeringsbesluiten te nemen. Dat gebeurt in januari 2016. Per februari
kan het nieuwe vergunningenstelsel van start gaan.
N.a.v. Embranchementsweg: een grote opknapbeurt van de weg zou € 362.000 kosten, maar
daarmee zijn de problemen van een te smalle weg niet opgelost. De Embranchementsweg is
grotendeels eigendom van de gemeente Zeist. In de periode na 2012 heeft de gemeente Zeist de
ergste problemen opgelost, maar men is niet verder gegaan. De weg is nog steeds aan groot
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onderhoud toe, maar niemand heeft daar tot nu toe actie in ondernomen. Dit staat voor zover
bekend ook niet op de planning.
Na de zomer is het onderwerp aangekaart in een overleg met de beide colleges. Daarin heeft Zeist
aangegeven geen plannen te hebben voor groot onderhoud, maar dat Baarn vrij is om het aan te
pakken. De kosten voor het structureel opknappen zijn aanzienlijk.
De provincie heeft de mogelijkheid voor grenscorrectie geopperd, maar daar is Zeist niet toebereid.
Er komt nog een gesprek tussen de wethouders van beide gemeenten.
4.

Ontwerpbestemmingsplan Pijnenburg.
De contactcommissie stelt het volgende:
- Wij zijn niet tegen het plan Overbosch, maar verkeersveiligheid staat voor ons voor op.
- N.a.v. de enquête weten we zeker dat 90% tegen het plan Overbosch is. Ook
ondernemers en grondeigenaren zijn tegen het plan. Tegenstanders zijn tegen op basis
van diverse argumenten.
Er is nog discussie over het feit dat het terrein afgesloten zou zijn met hekken.
Burgemeester Röell concludeert dat er ontsluiting is via het pad van Staatsbosbeheer.
De heer Geurtsen vraagt de burgemeester om rekening te houden met de gevoelens
van veiligheid en welzijn van burgers in Lage Vuursche. Hij geeft aan dat mensen de evt.
realisatie van een theehuis aan de andere kant van het dorp ervaren als extra drukte en
meer onveiligheid.
De heer Van den Berg heeft op 7 december 2015 een brief ontvangen van de
gemeente. Hij overhandigt een reactiebrief.
De heer Boot zegt dat de enquête is overhandigd aan de gemeente en dat mensen zelf
bezwaar kunnen maken.

5.

Parkeren: vergunningen en follow-up 300 Roedelaan.
In februari jl. heeft de contactcommissie van het college een brief ontvangen waarin werd
aangegeven dat niet werd meegewerkt aan het realiseren van een parkeerterrein 300
Roedenlaan. De contactcommissie vraagt of de gemeente plan nog een keer wil bekijken
voor 30 à 40 auto’s. Burgemeester Röell geeft aan dat het college sinds februari geen nieuw
standpunt heeft ingenomen. De contactcommissie geeft aan dit mee te nemen in een
gesprek met wethouder Jansma.
De heer Geurtsen vraagt aandacht voor bussen en groot vrachtverkeer in het dorp. Ook
dit punt wordt meegenomen in het bovengenoemde gesprek.
Voor wat betreft het parkeren rondom de begraafplaats meldt burgemeester Röell dat er
lage hekken langs de weg zijn geplaatst wat het parkeren in de bermen moet tegengaan.
Er komt nog een parkeerbesluit voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats en een
vak voor kort parkeren aan de Hogevuurscheweg. Zo nodig wordt er gehandhaafd.

6.

Voortgang omgevingsvergunning De Smederij.
De aanvrager heeft aangegeven dat hij van plan is om direct te starten met de bouw nadat
de Omgevingsvergunning verleend is. Burgemeester Röell geeft aan dat de gemeente er
boven op zit. De heer Geurtsen vindt dat de contractcommissie de rol heeft om te laten
zien dat er een positief plan ligt. Dit wordt gedeeld.
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7.

Veiligheid: hoe maken we de What’s App Buurtpreventie bekend?
Kan dit ook op de site van de gemeente Baarn?
Op korte termijn start het project What’s app Buurtpreventie. Op dit moment wordt
gekeken naar een geschikte datum voor de aftrap. De gemeente gaat het project faciliteren.
Mensen kunnen zich zelf aanmelden. Hierover zal breed gecommuniceerd worden.
De heer Van den Berg meldt dat in het dorp al een eigen What’s app-groep gestart is. Nu
gaat hij zorgen dat het via What’s App Buurtpreventie gaat lopen. Hij zou graag de eerste
What’s App Buurtpreventie groep van de gemeente Baarn zijn.

8.

Ontmoeting contactcommissie met de prinses.
De datum is gepland.

9.

Rondvraag.
De heer Boot vraagt naar de rol van de contactcommissie in het proces ‘landgoed
Pijnenburg’.
Burgemeester Röell geeft aan dat de basis ligt in de “Verordening contactcommissie Lage
Vuursche”. Daarin staat: 1. De contactcommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies;
2. Het college hoort de contactcommissie.
Burgemeester Röell geeft aan dat de contactcommissie bij het convenant sec niet betrokken
is, maar wél bij de uitvoering van het convenant.
Vanaf 2011 zijn de ontwikkelingen op landgoed Pijnenburg elke vergadering aan de orde
geweest.
De heer Geurtsen merkt op dat raadsvoorstellen wellicht vaker teruggelegd moet worden
bij de contactcommissie voor advies. In het voorstel moet dan ook opgenomen worden dat
er advies is uitgebracht.
Burgemeester Röell geeft aan dat het om gevraagd en ongevraagd advies gaat en dat de
contactcommissie daar zelf ook een actieve rol in heeft. Hij zegt dat de gemeente hier zelf
ook kritisch naar zal (blijven) kijken.
De heer Boot zegt tevreden te zijn over het nakomen van de afspraken over de vervanging
van de gasleidingen. Ook is hij positief over het feit dat de gemeente een contactwethouder
heeft aangewezen. Zijn wens voor 2016 is dat er parkeerplaatsen op de 300 Roedenlaan
worden gerealiseerd.
De heer Aalderink merkt op dat het contact met de organisatie goed is. Hij wil weten of de
€ 300.000 die in het project VERDER zijn opgenomen voor het fietspad beschikbaar blijft.
Dit punt wordt meegenomen in het overleg met de vakwethouder.
De heer Geurtsen wil graag weten wie de Vorstelijk Baarn vlag heeft geplaatst.
Burgemeester Röell geeft aan dat hiervoor diverse ingangen in Baarn zijn aangewezen.
De heer Van den Berg vraagt hoe de uitvoering van de decentralisatie Sociaal Domein (zorg
en jeugdzorg) verloopt. Burgemeester Röell meldt dat de regionale inkoop in Amersfoort is
ondergebracht. Binnen de gemeenschappelijke regeling BBS wordt nu uitvoering gegeven
aan Werk en Inkomen. De gemeenten gaan kijken of we meer taken onder kunnen brengen
bij de BBS.
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Verder geeft hij aan dat de uitvoering redelijk onder controle is. De lokale teams zijn
ingericht en waar nodig wordt maatwerk geleverd. De heer Geurtsen geeft dat hij hele
positieve geluiden hoort over het Lokaal Team.
10.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
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