
Verslag vergadering CCLV  17 april 2014 

Aanwezig: Tjark Boot (voorzitter), Hans Geurtsen (vice-voorzitter), Irene de Boer (penningmeester), 

Jeroen van den Berg (secretaris), Leo Terschegget (waarnemend secretaris), Gert Aalderink, Marieka 

Boot 

De voorzitter opent de vergadering om 19:44. 

1. Vaststellen notulen vorige officieuze bijeenkomst. 
De voorzitter stelt voor de notulen voor te lezen, geen bezwaren. De voorzitter leest de 
notulen voor. Tjark benadrukt de passage dat we in principe met zijn zevenen vergaderen. 
Eénmaal een datum vastgesteld waarbij we hadden aangeven allemaal te kunnen, dan wordt 
de aanwezigheid ook als vanzelfsprekend geacht.  
Volgens Gert komen de scheidende wethouders de 24e april, Hans twijfelt daar aan. Hans stelt 
dat het gebruikelijk is dat bij de gemeente een receptie wordt georganiseerd voor de 
scheidende wethouders ongeveer een week na installatie van de nieuwe wethouders.  
Hans vraagt zich af of het niet logisch is dat Tjark volgende week twee bossen bloemen haalt 
en de scheidende CCLV leden letterlijk in het zonnetje zet. 
Daarna zijn de notulen vastgesteld. 
 

2. Ingekomen stukken 
- De mail met de vraag over de uitslag van de verkiezingen. Is beantwoord. 
- Wim Velthuizen heeft contact geprobeerd op te nemen met Irene. Wordt nogmaals verteld 
dat de bal bij de stichting Welzijn ligt. 
- De mail van Yvonne van Breen waarin ze om bevestiging vraagt dat de gemeente de brief 
van de ondernemersvereniging heeft ontvangen. Hans geeft aan dat het niet de bedoeling 
moet zijn dat bij een openbare vergadering dat iedereen zich actief met de vergadering gaat 
bemoeien. Men mag als toehoorder de vergadering bijwonen en men kan via de voorzitter 
enige spreektijd krijgen. 
- De mail van Jan Gerrits waarin de breuk met Van Asbeck aan de orde wordt gesteld. Jeroen 
heeft telefonisch contact gehad met Jan. Jan geeft aan de breuk te betreuren en nog steeds 
niet helemaal te snappen. Hij is zo goed als rond met een volgende architect waar hij een 
goed gevoel bij heeft en verwacht op korte termijn alsnog de procedure op te kunnen starten. 
 

3. Taakverdeling CCLV 
Wie houdt de vinger aan de pols bij de gemeente zodat we tijdig weten wat er speelt en dus 
op tijd kunnen schakelen? Toegang tot “Notubox”. Voorstel dat Hans Geurtsen dat op zich 
neemt. Hans stelt voor niet één voor één alle taken te tafelen (met het oog op de tijd) dat 
men zelf met voorstellen komt wie wat op zich wil nemen. Deze suggestie wordt 
overgenomen door Tjark. 
 

4. Aandacht aan de terugkomst van Prinses Beatrix in Lage Vuursche 
De burgemeester is er mee bezig om iets te organiseren om aandacht te schenken aan de 
terugkeer van de prinses. Voorstel van Hans en Tjark om het bij de burgemeester te laten. 
Mark Roëll mikt op het najaar. 
 

5. Contactcommissie vergaderingen al dan niet gekoppeld aan het gebouw De Furs 
Tjark stelt de locatie aan de orde. Irene en Gert hebben bezwaar tegen vergaderen buiten De 
Furs. Jeroen stelt voor de donderdagen voorafgaand aan de informatie avond in de raad, 
exclusief de maanden  juli en augustus, in het verzoeken vrij systeem van KLM te zetten. 
Mocht een verzoek vrij niet worden gehonoreerd,  dan weet Jeroen dat een maand van te 



voren en dan kan alsnog een mouw daar aan worden gepast in goed overleg.  
 

6. Wandeling landgoed Pijnenburg 
Tjark besluit, na kort overleg, dat de wandeling gewoon niet doorgaat. Leo, Irene, Gert, Leo 
en Jeroen brengen in dat de kans groot is dat Per blijft “trekken”, Per vindt dat hij te weinig 
“klankbord” vindt voor wat hij allemaal doet voor de gemeenschap Lage Vuursche en dat wij 
als CCLV zijn plannen convenant meer moet “promoten” . 
 

7. Uitvoering parkeerverordening, advies aan het college. 
Er ligt nog steeds geen officieel verzoek om advies omtrent de parkeervergunning. Tjark stelt 
voor de nieuwe wethouder op de hoogte te stellen dat de handhaving van de 
parkeerverordening in overleg met de bewoners en de CCLV is uitgesteld en dat er 
schriftelijke toezegging is dat, alvorens tot handhaving wordt overgegaan, de CCLV formeel 
verzocht wordt met een advies te komen. Op de actiepunten lijst wordt opgenomen dat 
Jeroen een conceptbrief maakt. 
 

8. Vernieuwing gasleidingen Dorp 
Irene haalt aan dat er van de winter veel commotie was in het dorp wegens diverse defecte 
gasleidingen. Irene heeft contact gehad met Cees Noorland (gemeente Baarn) hoe het met de 
vernieuwing van de leidingen. Deze maand lijkt het duidelijk te worden dat er toch op korte 
termijn nieuwe gasleidingen in het dorp komen. Dit omdat de staat van de huidige 
gasleidingen zeer slecht. We zouden vormen van uitstel niet moeten accepteren. Hans stelt 
voor dat we als CCLV het college officieel op de hoogte zouden stellen van de gevaarlijke 
situatie. Stedin staat onder hoge werk druk omdat er in Nederland heel veel leidingen 
dringend aan vervangen van leidingen toe zijn. Hans vermoed dat men de vernieuwing van 
het riool en het gas tegelijk zal willen doen, dan hoeft de straat immers maar 1 keer open. 
Hans stelt voor dit probleem aan de orde te stellen bij het volgend ambtelijk overleg. Tjark 
zou graag een datum weten wanneer de gasleidingen uiterlijk vervangen zijn, dit omdat er 
sprake is van een levensbedreigende situatie. Dit middels een mail namens de CCLV naar Kees 
Noorland met een CC naar de nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening. 
 

9. Vervolg invulling Lage Vuursche Actueel 
Marieka vindt het wel fair dat de agenda gepubliceerd wordt zodat bewoners stukken kunnen 
aanleveren die op dat moment relevant zijn.  Er is wat discussie over de wenselijkheid over 
het al dan niet openbaar houden van de vergaderingen. Hans stelt voor dat om 19:30 mensen 
5 minuten inspreek tijd krijgen en dat er tijdens de vergadering deze de mensen zich niet 
rechtstreeks mengen in de discussie die binnen de CCLV plaats vindt. Dit zou geregeld moeten 
zijn in een huishoudelijk reglement. Een ander punt is de publicatie van de notulen. Die 
zouden pas gepubliceerd mogen worden (wellicht in de vorm van een Nieuwsbrief) nadat ze 
door de CCLV zijn vastgesteld. Jeroen oppert dat het dan toch wenselijk wordt een website op 
te stellen. Tjark vraagt zich af wie dit kan. Jeroen geeft aan dit te kunnen. Dit wordt 
toegevoegd aan de actiepuntenlijst. 
 

10. Actiepuntenlijst. 
Wordt beoordeeld door CCLV bij verzending concept notulen. Eventuele aanpassingen zijn 
mogelijk, in DropBox staat altijd de meest up-to-date versie. 
 

11. Rondvraag. 
Tjark vraagt wie de voorzitter is van de Oranje vereniging. Henk van de Kerk is de voorzitter 
van de Stichting Welzijn die de feestelijk heden omtrent Koningsdag organiseert. Hans vraagt 
zich af waarom de voorzitter van stichting Welzijn de vlag hijst.  
Marieka brengt nogmaals aan de orde dat ook van besloten vergaderingen de agenda moet 



worden verspreid.  
Hans biedt zich aan om de Nieuwsbrief op te stellen. Kijkt richting Marieka om te beoordelen 
of zij het ziet zitten om daar in bij te springen, zij vindt zichzelf niet echt een schrijf wonder. 
De gemeente kan het drukken van de Nieuwsbrief wel op zich nemen. Verspreiden doen we 
zelf.  
Hans attendeert de aanwezigen er op dat er een vlag van Lage Vuursche is gemaakt. Hans zou 
het leuk vinden als we grootschalig deze vlag zouden gaan gebruiken. 
Marieka haalt het artikel in De Vierklank aan waarin gesteld wordt dat het vrij verhuren van 
de huisjes bij De Ridderhof wordt gelegaliseerd. De Ridderhof wil geleidelijk iedereen die er 
nu nog zit weg te werken, vervolgens de bestaande huisje plat te gooien en die te vervangen 
door 89 nieuwe, grotere huisjes. Tjark brengt aan de orde dat de verkeersdruk op de 
Koudelaan en het dorp minder wordt met 89 huisjes in de vrije verhuur dan met 235 huisjes 
waarvan een aantal in de vrije verhuur. Met andere woorden, het dorp zou in die zin er niet 
op achteruit gaan als de Ridderhof verandert naar een park met 89 grotere huisjes. 
Gert vraagt hoe het met het onderhoud van de wegen staat. Er was vanuit de gemeente al 
aangegeven dat er voorlopig geen geld is. Groot onderhoud staat voor 2016 of 2017 gepland. 
Tjark stelt dat wij als nieuwe CCLV de gemeente prima nog eens op de hoogte kunnen stellen 
dat wij de staat van bijvoorbeeld de Kloosterlaan niet optimaal vinden. Andere vormen van 
snelheidsvermindering dan drempels zouden we ook waarderen (bijvoorbeeld straatjuwelen). 
Ook zouden we nogmaals het sluipverkeer onder de aandacht willen brengen. 
Er volgt een korte discussie over het parkeren Beukenbos. 
 

12. Volgende vergadering: vrijdag 9 mei 12:30 (tenzij er die week geen actuele onderwerpen in 
de raad getafeld worden). 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:22 

 

Actiepunten: 

Wie Wat Wanneer 

Tjark, Jeroen Tjark  gaat bij het overleg van 24 april a.s. bij burgemeester 
Roëll informeel vragen of de CCLV geen toegang kan krijgen 
tot “notubox”.  Jeroen maakt hier een agenda punt van voor 
het eerst volgende ambtelijk overleg. 

Voor volgend ambtelijk 
overleg. 

Tjark Bloemen halen voor Diana en Hein 24 april 

Jeroen Hein in de hoedanigheid van voorzitter van de 
ondernemersvereniging inlichten over de recente stand van 
zaken in de ontwikkeling van De Smederij 

26 april 

Hans Toegang verschaffen tot “Notubox” Volgende vergadering 

Jeroen Vergader data doorgeven en invoeren in Interbids Volgende vergadering 

Jeroen Concept brief naar nieuwe wethouder in zake 
Parkeervergunning 

Concept naar CCLV 16/6 

Jeroen Mail Kees Noorland, CC nieuwe wethouder Ruimtelijke 
ordening omtrent vernieuwing gasleidingen. 

Verzonden 16/6 

Leo Mail adres van Martin Hoogendoorn doorgeven aan Jeroen 20 mei 

Allen Het doorgeven aan elkaar wie wat wil doen binnen de CCLV Volgende vergadering 

 

 


