Verslag kleine vergadering, 28 januari 2019
De voorzitter opent de vergadering om 20:05.
1. Leo meldt:
• Dat de laurier beplanting voor de containers dood zijn.
• Dat er nog een boom herplant moet worden voor de Boswinkel
• Dat de grote monumentale boom tegenover rest. "De Lage Vuursche “ verslechterd.
Deze punten noemt Jeroen in een brief aan de gemeente en Leo en Gert nemen ook contact op
met de desbetreffende ambtenaar over deze 3 zaken .

2. Conceptbrieven van de voorzitter aan de gemeente Baarn (hierna Jeroen) over:
• Vervanging versleten vlaggen: er wordt een kleiner model "Baarn vlag" aangevraagd
ivm stormschade mast ( volledig afgeknapt ) en gekeken of we meerdere L.V vlaggen
voor het dorp kunnen bestellen zodat we voorraad hebben . Deze zijn dan te
bestellen door de dorpsbewoners.
Hein kijkt of er nog een vlag over is in rest, de Lage Vuursche voor de dorpsmast.
• stroomvoorziening zomermarkt: Aggregaat maakte teveel lawaai. Stroomvoorziening
wordt aangevraagd.
• ontwikkelingen “Soestdijk “: we vragen om op de hoogte gehouden te worden over
de ontwikkelingen en uiten onze zorg betreffende:
- Doorstroom/sluipverkeer door het dorp
- Parkeren bij activiteiten aldaar
- Toename bezoekersaantal in het dorp
de punten onder 1 zullen ook in deze brief behandeld worden .
Tevens gaan Jeroen, namens de CCLV en dhr. P.Bosch van Drakestijn namens de Stichting
Natuur en Landschap LV dit persoonlijk bij de gemeente monitoren door de agenda van de
raadsvergaderingen in de gaten te houden.
De tweede brief gaat over glasvezelaanleg in het dorp:
er zijn bepaalde straten nog niet benaderd hieromtrent , meerdere “witte vlekken” in het
dorp, bekend zijn de Karnemelksweg en 300 Roedelaan .
Er loopt een geschil tussen Stedin en een grondeigenaar. Stedin wil/moet de
elektriciteitsbekabeling vernieuwen. Een bewoonster van de Karnemelksweg kwam met de
tip om, als deze werkzaamheden lopen, Ziggo te vragen of zij dan ook een coax kabel kunnen
leggen. Daarmee zouden de bewoners aan de Karnemelksweg een keuze hebben tussen
Ziggo of een aansluiting bij een glasvezel bedrijf. Dit conflict gaat nog wel wat tijd in beslag
nemen.
Jeroen gaat dit verder uitzoeken.

3. Mededelingen voorzitter;
•

Deze vraagt wat men vindt van het idee om toneelgroep “Karakter" te benaderen of
zij het een idee vinden een voorstelling in het dorpshuis te verzorgen. Deze
toneelgroep geeft tweemaal per jaar een voorstelling in De Speeldoos. Wellicht is het

voor hun leuk om in De Furs een soort try-out te doen? Aanwezigen vinden dit meer
iets voor de Stichting Welzijn. Jeroen treft de voorzitter van deze Stichting daags na
de vergadering en zal het aan de voorzitter voorleggen.

4.

Verslag door dhr. Bosch van Drakestijn namens de Stichting Natuur en Landschap LV
o Top Parc :
•
•
•
•
•
•

Discussie gaande over de kap aanvraag, dit lijkt erger dan het is .
Nog veel onduidelijkheid over de gang van zaken qua ; boom kap , horeca , kavels
huisjes en tuinbeplanting, verhuur , overlast etc.
De eigenaar van Top Parken wordt uitgenodigd om een en ander toe te lichten op de
vergadering van 22 maart 2019.
Vernielingen bij Pluismeer na het schaatsen. Niemand weet wie de daders zijn.
er ligt een nieuwe aanvraag voor de bouw van een theehuis op de
Embrachementsweg door dhr. Insinger.
enorme kaalslag bij het St. Elisabeth wordt gemeld .

5. Onderhoud dorp :
•

Er staan nog steeds afval containers in de brandgang het dorpshuis . Dit is gevaarlijk.
Irene neemt contact met de woningbouw op .

6. Mountainbike route geeft veel overlast .
Boswachter Dhr Zwaan wordt uitgenodigd op de vergadering van 22 maart 2019 om
aanwezigen bij te praten over de ontwikkelingen bij SBB en vragen van aanwezigen over o.a.
de mountainbike route te beantwoorden. Zo zijn er destijds o.a. toezeggingen gedaan dat
kruisingen met de gewone fietspaden zouden worden verbeterd (mountainbikers zouden
onder een schuine hoek richting de gewone fietspaden worden geleid zodat deze tijdig
gebruikers van het reguliere fietspad konden zien en zo hun tempo konden aanpassen om
een soepele kruising te kunnen bewerkstelligen).

7. Rondvraag:
Leo: neemt contact op met dhr. Voorveld van de gemeente over de bomen/onderhoud en
herplanting. Afspraken zijn nog niet nagekomen.
Maximum snelheid aanpassen Koudelaan, er is al enige tijd discussie over het verplaatsen van het
bebouwde kom bord, binnen de bebouwde kom geldt 30 km. Tevens is de laan in erg slechte staat.
Lastig want hoort toe aan 2 gemeentes.
Irene geeft aan dat de gemeentes hier al vaak over benaderd zijn . Leo en Gert gaan dit
wederom aankaarten .

Paul : zou graag een lezing organiseren met de historische kring Baarn over landschap Praamgracht.

Paul gaat hier met Leo over brainstormen en of dit haalbaar is in ons dorpshuis.
Evt. zou dit dan 28 juni 2019 op de agenda kunnen.
De vergadering wordt gesloten rond 21:30.
Er volgen wat opmerkingen richting de voorzitter. Men vindt dat de vergadering te chaotisch verliep.
De voorzitter geeft aan dat dit een onderling overleg betreft en dat daarbij een informele “elkaar
bijpraten” setting past, wat hem aangaat. Het is algemene fatsoensnorm om niet door elkaar heen te
praten en de voorzitter legt de verantwoordelijkheid dat dit toch gebeurt dan ook neer bij de
gespreksdeelnemers. Die geven aan toch prijs te stellen op een strakkere regie van de voorzitter.
De voorzitter neemt een hamer mee de volgende vergadering.
Verslaglegging Marieken van Oosterom

