
 

 

Verslag Openbare Vergadering CCLV 30 oktober 2014 

Aanwezig: de voltallige CCLV.  

Bezoekers: 9 

 

De voorzitter opent de vergadering om: 20:33 

 

1. Goedkeuring notulen vergadering 25 september 
De notulen zijn goedgekeurd 
 

2. Ingekomen stukken 
Geen. 
 

3. Advies college i.v.m. uitvoering vergunningparkeren 
Hans krijgt het woord. Hij brengt de vergadering van 7 maart in de herinnering en de 
commotie die dat toen teweeg bracht. Deze CCLV stond er op dat de invoering van het 
nieuwe parkeerverordening gebeuren er voor de bewoners niets verandert. Iedere bewoner 
in het vergunningparkeergebied krijgt een bezoekerspas en een vergunning voor een auto. 
Mensen zonder bruikbare oprit krijgen de mogelijkheid voor twee kentekens op 1 
vergunning. We denken met dit advies ruimschoots aan de wensen de bewoners hebben 
voldaan. Dit is het advies dat we hebben gegeven, nu is het afwachten wat het college hier 
mee doet. We hopen natuurlijk dat het college dit advies over gaat nemen en anders moeten 
we dus terug naar het college omdat bewoners toch de ruimte moeten hebben om in dit 
dorp te kunnen parkeren. 
 

4. Vernieuwing gasleidingennet 
Vorige keer hadden we aangegeven hier ongerust over te zijn. We hebben een brief 
gezonden, deze is terug te lezen op de website van de contactcommissie. 
 

5. Parkeren Beukenbos 
Dat wordt op dit moment aangelegd. Wij stellen als CCLV voor om voor de opening hier een 
feestelijk tintje aan te geven in samenwerking met de ondernemers.  
 

6. Parkeren 300 Roedenlaan 
We hopen dat de realisatie van dit plan sneller gaat. De brieven die hier over geschreven zijn 
te lezen op de website. 
 

7. Vlag Lage Vuursche 
De vlag is in kleur bekent. De afbeelding van het schaap is discutabel. In kamer C1 op het 
gemeentehuis hangt een originele tekening. 
 

8. Inbreng punten bewoners 
Vanuit de zaal komt de vraag of er eerder gepubliceerd kan worden of een vergadering wel 
of niet openbaar is op de website. 
 
Het blijkt dat er de laatste paar jaar met stevige snelheid over de Karnemelkseweg wordt 
gereden. De bewoonster van de Karnemelkseweg die dit aan kaart wordt hier regelmatig op 
aangesproken door wandelaars. Men gaat ’s zomers zo hart dat de auto’s een stevige 
stofwolk achter zich aan trekken. De weg is niet van de gemeente. De helft van die weg is van 
de familie Tesselaar, een deel is van Hans Boot en een deel van de familie Van Oosterom. Het 
onderhoud van deze weg is voor de heer Boot. Maar als het heel droog is, dan zijn 



 

 

stofwolken niet te vermijden. Tjark vertelt dat hij dan regelmatig wat water op het zand van 
de weg sproeit om stofwolken te vermijden. 
 
Er komt een vraag over hoe het geregeld wordt bij de kerk, hoe staat het met de geplande 
hekjes. Gert geeft aan dat de tekening nog officieel gemaakt moet worden. Vanaf de 
dominee komt er een laag hekje tot aan de begraafplaats, dan komt er een opening bij de 
ingang van de begraafplaats, dan, iets verder, tussen de twee dikke bomen, komt er ruimte 
voor het parkeren van mensen die slecht ter been zijn. Daarna gaat het lage hekje verder tot 
aan het hek van Drakenstijn. De tijdelijke dranghekken staan er voorlopig nog wel. Tjark geeft 
aan dat als we die hekken worden weggehaald, dit leidt tot gevaarlijke situaties. Ze zijn even 
weg geweest maar dat was niet wenselijk. 
 
Frits vertelt dat hij pas een paar maanden in het dorp woont maar zeer geïnteresseerd is in 
het reilen en zeilen van het dorp. Hij heeft via de website de brieven die de CCLV recentelijk 
heeft geschreven gelezen en ziet hierin de hoeveelheid werk die de CCLV verzet. Hij vindt het 
voor de CCLV dan een beetje treurig dat er dan maar zo weinig mensen op de vergadering af 
komen. Hij vraagt zich af of de opkomst op één of andere manier omhoog te krikken is. Tjark 
geeft aan dat er onderwerpen zijn die steeds weer terug komen op de agenda. Eigenlijk 
weten mensen het op een gegeven ogenblik wel. Pas als er iets heel belangrijks te melden 
valt, dan komt er veel volk op af. Hans relativeert het een beetje. Er zit op dit moment 5% 
van de bewoners in de zaal. Een percentage waar men in Baarn bij wijkbijeenkomsten jaloers 
op is. Hans is het wel eens dat de betrokkenheid van bewoners met het dorp wat aan het 
afnemen is. Er wonen steeds meer forensen in het dorp die  ’s ochtends het dorp uit gaan en 
’s avonds weer terugkomen. Hij moedigt ideeën om de betrokkenheid van bewoners te 
vergroten van harte aan. Misschien is het wel weer een idee om te gaan flyeren. Paul geeft 
aan dat het eigenlijk als sinds jaar en dag de laatste donderdag van de maand de vergadering 
van de CCLV is, dus de meesten weten het wel. Misschien levert flyeren meer publiek op. Dit 
moeten we sowieso doen voor de hoorzitting. Tjark geeft aan dat we het op zullen pakken 
maar zegt niet dat we dit al voor de volgende vergadering kunnen waarmaken. 
  

9. Rondvraag 
Hein vraagt: Wat is de bedoeling van de vlag? Het antwoord vanuit de CCLV is dat zo veel 
mogelijk mensen die gaan vlaggen. Tjark haalt de hobbies van Hein aan. Wat zou het mooi 
zijn als Hein het Vuursche Volkslied speelt als de vlag wordt gehesen. Hein geeft aan dat hij 
van het bestaan van een leuk liedje over Lage Vuursche weet en dat hij dat nog eens gaat 
opzoeken. 
 
Paul vraagt zich af of iemand binnen de CCLV het katern van Diana Bosch van Drakenstein wil 
overnemen. De website heeft dit gat eigenlijk overgenomen. Leo geeft aan dat Martin 
Hoogendoorn hem ook had benaderd of hij iets met de ansichtkaarten verzameling wil doen, 
dat bijvoorbeeld dat Diana daar dan wat bij kan schrijven. Maar dit is verder een stille dood 
gestorven. 
 
Er komt de vraag of er nog een voorbeeld komt van hoe de vlag gaat worden of dat er ineens 
een vlag in top komt te hangen en dat we dat ontwerp dan maar allemaal moeten slikken. De 
kleurstelling is in goede orde gevallen, maar er is wat wrijving over al dan niet “Lage 
Vuursche” onder de vlag. Het is namelijk niet te doen gebruikelijk dat er op een vlag een 
tekst staat. De ondernemers uit het dorp die de grootste kosten voor de vlag zullen dragen 
voelen het meest voor de tekst op de vlag, vanuit de kerk is men duidelijk minder 
enthousiast. In de historie is het in ieder geval zo dat er geen tekst op een vlag staat. Tijden 
veranderen natuurlijk en misschien wordt onze vlag wel een trendsetter. 
 



 

 

Of we als CCLV al dan niet denken dat de in- en uitrit van parkeerterrein Beuken bos niet 
gevaarlijk wordt voor de fietsers. Meijerink doet er alles aan om het een en ander zo aan te 
leggen dat er zo min mogelijk gevaar is. 
 
Irene heeft via Pim van Gestel de vraag binnen gekregen of het glasvezelnet door te trekken 
is naar Lage Vuusche. Hein geeft aan dat vanuit Bilthoven al glasvezel is aangelegd. Onder de 
300 Roedelaan ligt een glasvezelkabel van Eurofibers. Maar het er op aansluiten kost een 
klein vermogen dat particulier moet worden opgehoest. Meneer Van Gestel zal dan op eigen 
gelegenheid moeten aanvragen vindt Tjark. Irene vindt dit wat kort door de bocht. Hans zegt 
dat we het nog in het overleg met de burgemeester kunnen aankaarten. Paul zegt dat er in 
de 2e Kamer ook een discussie gaande is over of niet gewoon heel Nederland aangesloten 
moet worden. Tjark zegt toe dit bij de bijeenkomst met de burgemeester aan te zullen 
kaarten. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:09 

 


