Verslag openbare vergadering CCLV 27 november
Aanwezig: de voltallige CCLV
Bezoekers: 15
De voorzitter opent de vergadering om 20:35
1. De notulen van de vorige vergadering worden zonder opmerkingen vastgesteld.
2. Hans Geurtsen verteld dat er een ontmoeting is geweest met Stedin. Hans, Irene, Gert, Cees
Noorland, Theo Oostendorp en Harry Trouwborst hebben met elkaar gesproken op het
gemeentehuis over de gasproblematiek De CCLV heeft gesproken met de heer Theo
Oostendorp, dit is ons aanspreekpunt van Stedin, Theo is van Stedin de projectleider voor
deze gemeente. Harry Trouwborst is de contactpersoon voor Imtech. Die heeft toegezegd
per 1 december de vervanging van de gasleidingen in het dorp te starten. Dit wordt dus niet
door Joulz uitgevoerd maar door Imtech. Aan de kant van De Boswinkel komt een hele
nieuwe hoofdleiding te liggen. Het stuk van 20 tot 26 is daar al vernieuwd. De Vuursche Boer
wordt apart aangesloten zodat ze daar maar een uurtje zonder gas komen te zitten. De
Eikenlaan komt daarna, die krijgt een hele nieuwe hoofdleiding, dat gebeurt nog in 2014. De
Koudelaan komt pas in het nieuwe jaar aan de orde maar wel meteen aan het begin daar
van. Daar hoeft de straat niet open want er wordt voornamelijk geboord. Daarna komt de
Kloosterlaan en de Hoge Vuurscheweg aan de orde tot boer Schep. Daar moet nog wel met
bewoners worden gesproken ivm met meters leiding op privé terrein. Alle bewoners van het
gedeelte van het dorp waar de gasleidingwerkzaamheden worden uitgevoerd, krijgen
binnenkort een brief van Stedin.
3. Omdat Jeroen nog bezig was de voorstellen voor een vlag op een diascherm middels een
beamer te kunnen tonen, zijn punt 3 en 5 omgewisseld. Gert brengt dus op dit moment in de
vergadering verslag uit van de wandeling door het dorp met de ambtenaren van
groenvoorziening. Met Alice Latumahina, Cees Noorland en Hans Knotters hebben Leo, Irene
en Gert een wandeling door het dorp gemaakt. Er is gekeken naar de staat van de diverse
paaltjes (er gaan betonnen palen uit, de plastic palen gaan er uit en de betonnen palen
verhuizen naar de even kant van de Dorpsstraat, het onderhoud van het grind is besproken).
Nadat Imtech klaar is met de werkzaamheden aan het gasleidingennet komt er weer nieuw
grind. Hans Knotters inventariseerde alvast de bomen voor het snoeiwerk. De gezondheid
van de bomen houdt hij in de gaten. De vakken in de Eikenlaan worden opnieuw gelegd, de
omhoog gekomen stukken straat door wortelgroei wordt niets aan gedaan omdat de bomen
dat waarschijnlijk niet kunnen overleven.
Paul Bosch van Drakensteijn vraagt in dit verband hoe het zit met de verfraaiing van het
dorp. In Baarn is het centrum ook mooi versierd. De CCLV geeft Paul gelijk. Dit wordt echter
niet grootschalig door de gemeente gefinancierd, maar komt vooral op conto van particulier
initiatief. In Baarn heeft de gemeente minder dan 20% van de bloembakken gefinancierd. De
gemeente komt wel om de hoek kijken als het gaat om onkruid bestrijding en grind
voorziening. Frits wil wel een rondje maken om een bloembak te adopteren. Irene brengt
onder de aandacht hoe het zit met de bloembakken bij de Slotlaan, deze worden
gefinancierd door de firma Nijhof. Leo zal foto’s laten zien van voorgaande bloembakken.
Frits en Leo gaan onderling nog overleggen.

Hans zegt dat het al heel veel helpt als iedereen zijn eigen straatje schoon maakt. De
Vuursche Boer heeft bijvoorbeeld elk jaar mooie bloembakken met geraniums, een feest om
te zien. Een bewoner brengt het rommelige hoekje bij de glasbak onder de aandacht. Dit
wordt natuurlijk wel door mensen gedaan die er hun glas komen dumpen en dan de doos
laten staan. Hans stoort zich er ook aan dat mensen vanaf de verkeerde kant de Eikenlaan in
rijden. Hij wordt soms bijna voor de sokken gereden als hij zijn hekje uit komt omdat hij van
die kant geen verkeer verwacht.
4. Tjark geeft een kort verslagje van onze ontmoeting met de burgemeester en stipt heel kort
de onderwerpen die met de burgemeester besproken zijn aan. Onder andere de eventuele
komst van een glasvezelkabel. Zonder particulier initiatief (lees: geld) komt er op de korte of
middellange termijn geen aansluiting voor Lage Vuursche op het glasvezel netwerk. De
glasvezelkabel zelf is namelijk al erg prijzig en eventuele glasvezel exploitanten hebben een
flink aantal potentiële abonnees nodig om die kosten terug te verdienen.

5. Jeroen heeft de beamer inmiddels aan de gang en toont een aantal opties voor een vlag. Er
volgt in de zaal een korte discussie over het hoe en waarom van de keuzes in de getoonde
ontwerpen. Ook komt aan de orde waarom er een ontwerp variant met de tekst “Lage
Vuursche” is en waarom een ontwerp variant zonder deze tekst.
Hans zegt: ere wie ere toekomt, het initiatief van de vlag komt van de kerk en is gebaseerd
op het officiële wapen dat ooit door een bisschop is vastgesteld. Dat ontwerp was met de
kleuren wit en geel (in het Rooms Katholieke geloof zijn dat belangrijke kleuren). Er volgt
hierop vanuit de zaal een discussie over wel of niet met tekst. Frits Visser en de heer Verhoef
willen met tekst. 12 handen gaan omhoog voor mensen die een vlag willen zonder tekst. De
heer Visser en Verhoef kiezen voor ontwerp 2 uit het CorelDraw 13 “5 ontwerpen bestand”
(met vaandel en Gothische vlag. Geurt vraagt zich af hoe dat bij het slotlaan moet met de 2
vlaggenmasten. Leo geeft aan dat de participerende ondernemers vlaggen willen met tekst.
Er wordt vervolgens geïnventariseerd wie welk formaat vlag wil. Er wordt interesse geteld
voor 5 mastvlaggen en 15 gevelvlaggen. Worden besteld. De kerk wil maar 1 mastvlag.
6. Ingekomen punten, het punt van Yvonne wordt door de secretaris onder de aandacht
gebracht. De overige leden melden dat de conclusie niet juist is, de woning is nog niet
toegewezen.
Hein komt binnen, de secretaris toont hem het definitieve ontwerp met tekst, Hein wil deze
vlag graag hebben.
Paul wil graag weten hoe het zit met de handhaving van parkeren bij Beukenbos. De
bewoners wordt gevraagd wat men er van vindt. Geurt vindt dat er nog wel 30 plekken bij
kunnen. Maar de uitvoering is volgens het bestemming plan uitgevoerd, maximaal 36
plekken. Geurt zegt dat er ook plekken buiten de parkeerhavens zijn waar je zo zou kunnen
parkeren. De CCLV vertelt dat dit niet meer gaat omdat er inmiddels boomstammen zijn
neergelegd juist om dit te voorkomen.
Annemiek vraagt of er geen slagboom voor had gekund. Na 2 dagen is het volgens haar
waarneming al een “afwerkplek” geworden. Wegens het moeten openen en sluiten van zo’n
slagboom is hier van afgezien. Gert vertelt Annemiek dat zij altijd 112 kan bellen als ze zich

onveilig voelt met wat er op parkeerplaats Beukenbos gebeurt.
Annemiek wil weten waarom er nu nog niets gebeurt bij de Smederij. Ze brengt weer onder
de aandacht dat de verloedering van het pand en de tuin ervan naast haar huis haar erg veel
overlast bezorgd. Gert zegt dat dit een financiële reden heeft. Eigenaar Gerrits kan pas met
bouw beginnen als hij kopers heeft voor de te realiseren appartementen. Gerrits heeft
eerder aangegeven de appartementen in november in de verkoop te gaan nemen maar heeft
dat nu uitgesteld naar januari. Hans herinnert Annemiek er aan dat we met de CCLV en haar
moeder hebben afgesproken wanneer Gerrits zich niet aan de afspraken houdt dat zei dat
ons zou laten weten. Dus ook als Gerrits zich niet aan het tuinonderhoud houdt. Gert zegt
dat Gerrits ons had beloofd dat de verkoop in november zou beginnen en dat is nu ook al
weer uitgesteld. Annemiek vraagt zich af waarom de gemeente hem niet dwingt met een
dwangsom of zo. Zij heeft veel last van de continue uitstel van de aanpak. Het gat in het
rieten dak is ook weer groter geworden. Tjark zegt dat van haar zorgen nota is genomen en
vastgelegd in de notulen. Tjark roept Annemiek op contact met ons op te nemen als de heer
Gerrits weer eens een afspraak niet na komt. Annemiek twijfelt ook aan het verhaal dat de
heer Gerrits geen geld heeft. Hans vertelt dat we het er deze week er nog met de
burgemeester over hebben gehad. Paul vraagt zich af of we niet onderhand een plan B
kunnen laten maken door de gemeente. Bijvoorbeeld weer druk op de man uitvoeren als hij
weer nog langer de werkzaamheden uitstelt. Hans zegt dat alles wat Paul zegt op dit moment
te veel is. Zo is pas sinds 2 weken geleden een akkoord met Staatsbosbeheer tot stand
gekomen over het recht van overpad. Gerrits durft daarom nu pas de verkoop van de
appartementen tot stand te brengen (omdat hij naders appartementen met
parkeergelegenheid achter het pand zou aanbieden waar de kopers vervolgens nooit naar
toe konden rijden als er geen akkoord met SSB was). Wij willen nu dan ook dat de gemeente
een vinger aan de pols houdt dat de verkoop dan ook echt gaat starten zodat er schot in de
zaak kan komen.
De vraag komt vanuit de zaal of de figuur met het schaap in het wapen van Lage Vuursche
iemand voorstelt. Hans antwoord dat dit Johannes met het schaap is. Is dat dan de apostel?
Zo ver reikt de kennis van de CCLV niet.

De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 21:35.

