
Aan het college van burgemeester en wethouders, 

Gemeente Baarn 

Postbus 1003 

3740 BA Baarn 

 

Betreft: verzoek tot aanleg parkeerplaatsen 300 Roedenlaan Lage Vuursche 

 

Lage Vuursche, 23 oktober 2014, 

 

Geacht college, 

 

Graag brengen wij de wandeling van 15 juli jongstleden bij u onder de aandacht waarbij we 

gezamenlijk als Contactcommissie Lage Vuursche en het college door ons mooie dorp actuele 

onderwerpen hebben bekeken. Een onderwerp dat al enige tijd bij herhaling op de agenda verschijnt 

betreft de parkeerproblematiek. Onlangs is er eindelijk, na jarenlang protest van een bewoner, een 

begin gemaakt met de aanleg van parkeerplaatsen in het Beukenbos. Met de realisatie van deze 

parkeerplaatsen is echter het parkeerprobleem in ons dorp nog niet opgelost. 

In het verleden is er vooral buiten het dorp gezocht naar oplossingen. Men dacht aan 2 zogeheten 

Transferia, één noord van het dorp bij het Theehuis Het Hooge Erf en één te realiseren zuid van het 

dorp bij de hoek Embranchementsweg/Vuurschesteeg. Voortschrijdend inzicht heeft geleerd dat het 

niet aannemelijk is dat het realiseren van het Transferium Overbosch zuid van het dorp zal leiden tot 

verlichting van de parkeerdruk in ons dorp. Zeker nu prinses Beatrix weer woonachtig is te 

Drakensteijn en de ter aarde bestelling van Prins Friso op de begraafplaats van Lage Vuursche. Deze 

twee gebeurtenissen trekken een groot aantal bezoekers aan die zo dicht mogelijk bij de kern van het 

dorp willen parkeren. 

Tijdens de wandeling is de mogelijkheid om aan de zuidkant van de 300 Roedenlaan een aantal 

parkeerplaatsen te kunnen realiseren aan de orde geweest. Omwonenden zijn uitvoerig door de 

CCLV benaderd over deze kwestie en tonen zich bereidwillig mee te werken aan de realisatie van 

deze parkeerplaatsen. Staatsbosbeheer heeft zich bereid getoond mee te werken aan het verhuren 

van de grond. Staatsbosbeheer heeft aangeven het wenselijk te vinden dat de huurovereenkomst 

met de gemeente wordt aangegaan. De ondernemers van Lage Vuursche committeren zich 

vervolgens aan het voldoen van de pachtsom en zullen elk hun deel overmaken aan de gemeente. 

In een gesprek dat onze voorzitter, de heer Boot met verantwoordelijk wethouder de heer Peter 

Blokker heeft gehad op 2 oktober j.l. is dit allemaal reeds aan de orde gesteld. Conform de afspraak 

die de heer Boot met de heer Blokker heeft gemaakt is dit gesprek samengevat in een brief welke 

door de gemeente geregistreerd is onder nummer 2014.11128. Een kopie van deze brief is 

bijgevoegd. 

  



Na wat e-mail contact is er met de wethouder afgesproken het college een verzoek tot medewerking 

in het proces tot realisatie van deze parkeerplaatsen te doen. Daartoe dient dan ook deze brief. 

Graag vernemen wij op korte termijn van het college of zij: 

 bereid is de aanlegkosten van de parkeerplaatsen voor haar rekening te nemen (bijgevoegd 

treft u een offerte van firma Meijerink aan, deze firma voert momenteel de aanleg van de 

parkeerplaatsen in het Beukenbos uit).  

 bereid is de huurovereenkomst met Staatsbosbeheer aan te gaan, de pachtsom wordt 

vervolgens door de ondernemers aan de gemeente overgemaakt. Bijgevoegd treft u de 

huurovereenkomst van Staatsbosbeheer aan. 

 

In het vertrouwen u op deze wijze voldoende informatie te hebben verstrekt, daarbij gaarne bereid 

een en ander nog nader toe te lichten, 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Jeroen van den Berg 

Secretaris Contactcommissie Lage Vuursche 

Koudelaan 4 

3749 AM Lage Vuursche 

035 577 22 19 

06 573 1 25 25 

 

Bijlagen: 

Brief aan wethouder Blokker d.d. 16 oktober 2014 n.a.v. het gesprek met de voorzitter d.d. 2 oktober 

Huurovereenkomst van Staatsbosbeheer voor de grond 300 Roedenlaan  

Offerte firma Meijerink aanleg parkeerplaatsen 

 

 


