
Notities/notulen bij agenda punten hoorzitting Contact Commissie Lage 

Vuursche op dinsdag 6 juli 2021 

Aanwezig; alle leden CCLV en ongeveer 20 bezoekers.  

 

1. Glasvezel. Contract wat de gemeente Baarn had met aanbieder is niet gehonoreerd en niet 

nagekomen. Het schijnt dat we weer onder aan het lijstje staan. Burgemeester Roell doet 

zijn kennis op hieromtrent en we horen als er nieuws is. 

 

2. Energie groene gas. Protest van inwoners De Bilt, Groenekan, Lage Vuursche en 

Maartensdijk heeft ervoor gezorgd dat plannen voor windmolens in de buurt van Lage 

Vuursche (Boetzelaersveld) overgewaaid zijn. Er was veel commotie hierover. Gemeentes 

zijn zelfstandig verantwoordelijk voor terugdringen CO2 uitstoot maar dat blijkt in de 

praktijk lastig uit te voeren. Gemeente Baarn kijkt niet alleen naar windmolens en 

zonnepanelen parken maar ook naar alternatieve technologieën en ontwikkelingen zoals 

initiatieven rond en op snelwegen.  

 

3. IBOR. Groot onderhoud in Lage Vuursche zou al in 2019 plaatsvinden. Niet gebeurd. Nu 

staan we voor 2023 zeker op de lijst. Gemeente wil graag van ons horen welke wensen er 

hieromtrent bestaan. Daartoe staat de komende hoorzitting (eind september) in het teken 

van dit onderwerp en zullen middels een flyer alle bewoners worden uitgenodigd te komen 

mee denken en praten over verbeteringen en opknappen van het dorp. Zodat Lage Vuursche 

met recht AAA status krijgt.  

 

4. Fietspad Soest – Lage Vuursche. Onze mening is dat de Embranchementsweg  niet een veilig 

alternatief is voor de afgesloten fietsroute over Pijnenburg. Terwijl de Fietsvrienden nog 

steeds proberen deze route heropend te krijgen hebben wij de gemeente en 

Staatsbosbeheer verzocht mee te denken en te werken aan een alternatieve route over De 

Stulp. SBB is niet enthousiast. Dat is voor ons moeilijk te begrijpen. Waarom wel 25 km aan 

mountainbike routes en niet een aantrekkelijk en veilig fietspad van enkele honderden 

meters over of vlak langs De Stulp.  

 

5. Onderhoud dorp. Stukje bij beetje wordt de lijst met onderhoudspunten dorp door de 

gemeente uitgevoerd. Er is ondertussen een restant lijst. De nog niet opgeloste punten 

zullen we monitoren. Ook kunnen bewoners zelf op de website van de gemeente Baarn 

aangeven onder het kopje MELDINGEN WOON- EN LEEFOMGEVING als er defecten zijn of 

schade is aan de openbare ruimtes.  

 

6. Soestdijk. De huidige plannen lijken het te gaan halen. In het najaar zijn er nog een aantal 

raadsvergaderingen over dit onderwerp. Wij waken ervoor dat Lage Vuursche geen 

overlooplocatie (parkeren en verkeer) wordt tijdens evenementen op Soestdijk. En ook niet 

als sluiproute gaat dienen.  

 

 



 

 

 

 

7. Overbosch parkeren 75! Er was sprake van een substantiële uitbreiding van het aantal 

parkeerplaatsen bij Overbosch naar 300 (in het kader van overleg met participanten project 

Heel de Heuvelrug). Daar zijn we het natuurlijk niet mee eens. We hebben de gemeente 

gevraagd ons exact op te hoogte gehouden te worden van de vordering van de plannen op 

Overbosch. 

 

8. Kunstroute. Is onder de aandacht gebracht.  

 

9. Nieuw bestuur Dorpshuis. CCLV nodigt nieuwe voorzitter van Stichting Dorpshuis uit voor 

kennis making op korte termijn. 

 

Rondvraag:  

Het wordt als hinderlijk ervaren hoe weggebruikers in tourverband optrekken en herrie veroorzaken 

als ze net buiten het dorp zijn beland. Het doet denken aan een straatrace. Dit zullen we melden 

tijdens het overleg met B&W en vragen of er een snelheidsbeperkende maatregel is te bedenken. 

Het schijnt dat er geen grootschalige nieuwbouw zal komen op het terrein van Elizabeth maar een 

woonvoorziening gehandicapten. Details zijn er nog niet.  

Bewoners zijn opgeroepen om zich verkiesbaar te stellen als lid van de Contact Commissie  voor de 

verkiezingen in maart 2022. Een aantal leden zal gaan uittreden en dus is er ruimte voor nieuwe 

aanwas en verjonging.  

De vergadering werd afgesloten om 22.00 uur.  

 

 




