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Bezoekers: 8
De voorzitter opent de vergadering om 20:33
1. Vaststellen notulen 25 februari.
Bldz 2, één na laatste alinea kan een ander accent krijgen (dat 15 mensen de huidige situatie
willen handhaven). De voorzitter licht toe dat de brief met het advies CCLV aangaande het
verkeer vanavond terug te vinden is op de website.
2. Mededelingen voorzitter
Gert en Leo hebben volgende week met een ambtenaar een afspraak om plekken waar
onderhoud benodigd is te gaan bezoeken. Het huidige verse grind is door Hein van Oosterom
geregeld, de gemeente mag de rest aanpakken (plus andere punten van aandacht, zoals stukken
straat die door boomwortels zijn opgeduwd). Gert geeft aan dat de afspraak was dat een en
ander aangepakt wordt als de gasvernieuwingswerkzaamheden afgerond zijn. Die
werkzaamheden zijn nog niet helemaal klaar.
3. Voortgang motie convenant Pijnenburg
Vandaag, rond 17:00, hebben we de brief ontvangen van de wethouder naar aanleiding van de
twee moties van december. Het is een lijvig document van maar liefst 34 pagina’s (waarvan 1
wit). De conclusie in dit stuk omtrent het theehuis is dat de wethouder geen kant op kan omdat
de provincie en Insinger niet bereid zijn om het convenant open te breken. Het feit wil dat we nu
ook onze alternatieven niet kunnen bespreken. De wethouder gaat de raad adviseren om voor te
stemmen. Dat is zeer tegen het zere been van het dorp. Dat heeft te maken met de
natuurwaarde, de verkeersveiligheid en het welzijn van de bewoners. De komende weken gaan
we alle alternatieven bij de gemeenteraadsfracties onder de aandacht brengen. We gaan de
fracties overtuigen van het feit dat er, gelukkig, een weg terug is door voor te stellen tegen het
deel element Theehuis te stemmen. Het wordt een spannende periode, in principe zou het
kunnen zijn dat het 20 april het in de vergadering “besluit in de raad” zou komen waardoor wij
niet meer zouden kunnen inspreken. We hopen zelf dat het doorgeschoven wordt naar de
vergadering van mei, zodat we ook weer in de gelegenheid komen om in te spreken. De
fractievoorzitter van VVD zegt dat we, ook als het in de vergadering van april zou komen, toch in
de gelegenheid komen om nog eens in te spreken bij de vergaderingen “informatie voor de raad”
en “debat in de raad”. Ze stelt dat er nieuwe informatie is, n.l. dat er geen nieuwe informatie is.
Jeroen refereert nog naar de hoorzitting waar de heer Insinger de aanwezigen n.b. van harte
uitnodigde om te komen met alternatieve locaties. De provincie toont zich niet ontvankelijk om
deze, door ons voorgestelde plekken, die niet allemaal ingetekend zijn in de kaart die bij het
convenant zijn bijgesloten, te bespreken. Mevrouw Oortmans vraagt wanneer wij de
alternatieven gaan presenteren aan de fracties. Hans stelt dat we dit bij de komende fractie
vergaderingen willen gaan doen en dat we daarover nog contact zullen gaan opnemen. Tjark wil
toevoegen dat er 1 van de ingetekende alternatieve locaties (4b) afgeserveerd wordt in de
informatie brief (het zou een Rijksmonument betreffen). Hans verwijst nogmaals naar de

website, wij gaan de komende periode zo ongeveer om de 3 dagen nieuws publiceren over de
ontwikkelingen. We hopen dat we massaal met 3 touringcar bussen naar de gemeenteraad gaan.
Vanuit de zaal komt de vraag in hoeverre we de regionale pers hebben benaderd. Hans
antwoord dat er al de nodige stukken zijn verschenen. Hans verteld over de suggestie om een
radio debat (mogelijk ook met TV camera’s) te organiseren. Ook de Baarnsche Courant, RTV
Utrecht en het Algemeen Dagblad zijn geïnformeerd.
Hans licht toe dat de zienswijze omtrent de smederij waarschijnlijk is behandeld en afgewezen
waardoor het mogelijk is dat de raad eind deze maand er een klap op kan geven.
Hans verwijst nogmaals naar de website waar de informatiebrief vanavond nog te vinden is.
Verder brengt hij onder de aandacht dat vanaf 8 februari de nieuwe parkeerverordening in
uitvoering is gegaan maar dat nog niemand een nieuwe vergunning is uitgereikt, dit hebben we
ook bij het gesprek met de wethouder onder de aandacht heeft gebracht, hij was zeer verrast.
We gaan er nogmaals vaart achter proberen te zetten.
4. Hein vraagt hoe het nu zit met het procedurele traject rondom de smederij. Als de raad dit
goedkeurt, dan wordt direct de omgevingsvergunning verleend. Tjark en Jeroen hebben een
gesprek gehad waarin Gerrits heeft toegezegd dat hij direct begint met bouwen als de
vergunning binnen is. Geurt vraagt over de vlag. Geurt zegt dat er mensen zijn die wel financieel
willen bijdragen, hij vraagt of de aanwezigen ook willen bijdragen. Geurt vraagt wat we dan gaan
doen met Koningsdag. Gaat dan de 3 kleur met de Vuursche vlag of de 3 kleur met de Baarnsche
vlag gehesen. Hans gaat vragen aan de burgemeester of hij bezwaar heeft tegen het hijsen van
de Vuursche vlag. Voor een nieuwe bewoner schetst Hans nog even de ontstaansgeschiedenis
van de vlag. Er worden 3 grote vlaggen besteld zonder vaandel.

De voorzitter sluit de vergadering om 21:10

