
 

 

Agenda Openbare vergadering 29 januari 2015 

Aanwezig: afgezien van Marieka Boot, de voltallige contactcommisie. 10 Bezoekers 

De voorzitter opent de vergadering om 20:37 

 

1.     Goedkeuren notulen vergadering 27 november 
Er zijn geen op of aanmerkingen over de notulen. 
 

2.     Evaluatie Parkeerterrein Beukenbos (er zijn geen ingekomen stukken). 
Er zijn wat discussies geweest over wat er gebeurt op het parkeerterrein. De handhaving is 
regelmatig aanwezig. Het terrein wordt goed gebruikt. Helaas lozen mensen wel eens hun 
afval daar. Dit wordt door de gemeente uiteindelijk wel opgeruimd. Prullenbakken wordt een 
probleem. Maar de suggestie uit de zaal komt om bordjes te plaatsen: “Ga niet als dank voor 
het aangenaam verpozen, alhier uw afval lozen”. 
 

3.      Voortgang Parkeerterrein 300 Roedenlaan 
De gemeente heeft tot op heden nog niet geantwoord op onze brief. Wij zullen de gemeente 
benaderen om nu toch op korte termijn te antwoorden. 
 

4.     Voortgang renovatie gasleidingen 
Imtech moest weg omdat in Velzen een leiding dreigde te ontploffen. Zodra de gevaren daar 
zijn afgewend, zullen alhier de werkzaamheden worden hervat. Koos vraagt hoe het toch 
komt dat eerst Joulz drie maal de Dorpsstraat heeft opgegraven, vervolgens Imtech. Tjark 
dankt de vraagsteller. Er is in de branche sprake van oorlog waar wij ons niet in zullen 
mengen. 
 

6.   Voortgang Smederij 
De “rotte kiezen” panden eigenaren zijn aangeschreven. In de raad van gisterenavond is aan 
de orde gesteld dat het pand eind januari in de verkoop genomen gaat worden. Eind februari 
benaderen we de gemeente. LTS is aanwezig in de zaal en geeft aan dat zij een motie hebben 
ingediend zodat er schot in de zaak “rotte kiezen” komt. Er is onderzocht wat de 
mogelijkheden zijn. Wat kan een dwangsom commissie doen voor Dorpsstraat 15 (en Nieuw 
Baarnstraat in Baarn). Halverwege de behandeling van de motie werd duidelijk dat dit niet 
kon rekenen op een brede steun in de raad. Dit omdat de portefeuille houder (de 
burgemeester) aangaf hier en daar nog mogelijkheden te zien middels gesprekken. LTS ziet 
echter mogelijkheden in de dwangsom sfeer, in andere gemeenten heeft dit tot successen 
geleid. Overige fracties gunnen de burgemeester de tijd. LTS heeft de motie toen maar 
ingetrokken zodat deze motie op een later moment als nog kan worden ingediend. Frits 
Visser heeft ook gehoord dat er sprake was van een deadline 1 februari. Hans geeft aan dat 
de gemeente nog niet zo veel kan doen omdat men formeel nog in gesprek is met de 
eigenaar. Als CCLV kunnen we niet veel meer dan de gemeente onder druk zetten (hoe veel 
kopjes thee gaan we nog drinken?) 
 

7.   Voortgang vergunningen parkeren 
De CCLV heeft nog altijd geen antwoord op de brief gehad. Bij de opening van het 
parkeerterrein Beukenbos had Hans van de wethouder vernomen dat de raad nog voor het 
eind van het jaar om advies zou worden gevraagd. De secretaris zal wederom de gemeente 
een brief sturen. 



 

 

8.     Evaluatie blad opruimen december 2014, actie? 
Het blad is heden erg netjes opgeruimd. Wellicht heeft het geholpen dat dit punt op de 
agenda stond van de vergadering. 
 

9.   Afronding project vlag 
Er is een prijsopgave binnen. Leo meldt dat het er nu om gaat dat we de juiste aantallen 
moeten inventariseren. En hoe het met de betaling van de vlag gaat. Hans stelt voor dat we 
bij de flyer van de volgende vergadering aangeven dat een vlag besteld kan worden.  
 

10.     Inbreng punten bewoners 
1. Voorontwerp Theehuys Overbosch (Paul Bosch van Drakenstein 

Paul neemt het woord over dit onderwerp. Hij licht uit het convenant Pijnenburg het 
onderwerp Theehuis Overbosch. Hij schets kort de geschiedenis van het convenant. Dit is 
een convenant tussen de provincie, de gemeente en landgoed Pijnenburg. Zo’n 
convenant wil niet perse zeggen dat het zo ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, maar de 
gemeente zal niet te veel gaan dwarsliggen. We zijn inmiddels 2 jaar verder. Op dit 
onderwerp is de gemeente langs verschillende kanalen benadert dat men niet 
onverdeeld voorstander is voor het realiseren van het theehuis op die locatie. 
Desondanks heeft Paul vernomen dat in februari een voorontwerp bestemmingsplan zal 
worden ingediend waarna alle burgers hierop kunnen inspreken. Paul wil graag de 
aanwezigen op deze mogelijkheid attenderen, zonder daarbij de aanwezigen te sturen. 
Hij brengt ook onder de aandacht dat vanaf het indienen er een klok gaat lopen en dat 
de periode waarin men kan laten weten wat men hier van vindt beperkt is. Dit kan op 
diverse manieren, per e-mail maar er kan ook een gesprek met de wethouder 
aangevraagd worden waar van een verslag gemaakt zal worden. Bij voldoende reuring 
kan de gemeente zelfs een avond organiseren. Paul heeft al kort contact gehad met de 
voorzitter van de CCLV over de mogelijke invulling die de CCLV hier aan kan geven. Tjark 
geeft aan dat we hier over hebben nagedacht en dat we iets hebben bedacht. We 
hebben een commissie benoemd die zich zal bezig houden met het inventariseren van de 
voors en de tegens. De vraag is of Paul als adviseur wil optreden voor deze commissie. 
Bijvoorbeeld enquête matig, enz. Tjark geeft aan welke bezwaren er vanuit de CCLV er 
tegen de realisatie van het Theehuis zijn (verkeerstechnisch, veiligheid, natuurkundig 
etc). Paul geeft aan dat hij belangen heeft in deze zaak. Zijn familie heeft daar grond en 
daar zou een fietspad gerealiseerd zou worden. Hans geeft aan dat het niet bezwaarlijk is 
dat Paul niet objectief is in deze zaak. De commissie is dat wel en kan ook de heer 
Insinger horen. Hans geeft daarbij ook aan dat het de taak van de CCLV is om het 
standpunt van de dorpelingen te peilen. Hans heeft daarnaast bedenkingen of het 
mogelijk is om in februari al iets ter inzage te kunnen  presenteren. Paul zegt dat zijn 
informatie van de verantwoordelijk ambtenaar heeft en daar zijn tijdspad vandaan heeft. 
Hans zegt dat als de verantwoordelijk wethouder, bijvoorbeeld als hij een weekje gaat 
skiën, er niet aan toe komt dat het dan niet ingediend kan worden. 
Hans vraagt aan het aanwezige LTS lid of er voor komende maand op de agenda iets te 
lezen is over de indiening van een dergelijk voorontwerp. Waarschijnlijk zal dit dan ook in 
een later stadium pas plaats gaan vinden. Gert geeft aan dat de gemeente de CCLV wel 
zal moeten benaderen in deze kwestie. Paul schets hoe het werkt: het college zal op dit 
onderwerp de CCLV benaderen, bewoners (“het Vuursche Volk”) kan zich bij de 
gemeenteraad laten horen. Tjark stelt voor dat direct na afloop van de vergadering de 
commissie een datum geprikt wordt met Paul en de zijnen. Koos Tesselaar vraagt in 
welke fase de “handtekeningen” aangedragen zouden moeten worden. Hans zegt dat het 
moment dat we met die handtekeningen kunnen komen op het moment dat het 
voorontwerp is ingediend. Koos vraagt zich af of het dan niet verstandig is om dan vooraf 
al actie te ondernemen. Tjark beaamt dit. Vanuit TLS komt de suggestie om vooral bij de 



 

 

raadsvergaderingen aanwezig te zijn. Geen wethouder laat het onberoerd als het platte 
stukje tekst een gezicht krijgt. Als voorbeeld haalt hij de WMO zaak aan waarbij letterlijk 
mensen in een rolstoel de zaal werden binnen gerold. 
 

2. Kosten bloembakken 
Frits Visser heeft zich gebogen over het project bloembakken. Hij heeft een offerte 
binnen voor “hanging” baskets. Het water geven moet door bewoners Dorpsweg gedaan 
worden. In het najaar worden de hanging baskets van de lantaarnpalen gehaald en 
opgeborgen. Frits heeft de Stichting Welzijn voorgesteld mee te doen aan “NL Doet”, dit 
kan een subsidie opleveren van € 400,-. Irene geeft aan dat deze subsidie niet perse 
gegeven hoeft te worden. Hans zegt dat er nog wel meer straten zijn dan de Dorpsstraat. 
Frits zegt dat het hele dorp versieren een kosten kwestie is. Hij verwacht van de 
ondernemersvereniging wel een bijdrage te kunnen verwachten voor de Dorpsstraat 
maar verwacht wat minder enthousiasme voor het bijdragen aan de bloembakken voor 
de rest van het dorp. Tjark brengt in de herinnering dat de ondernemers elk jaar het dorp 
een fraai aangezicht geven met de verlichte kerstbomen. Frits vertelt hoe dit in 
Amsterdam en Utrecht wordt ingevuld. Daar wordt dit gefinancierd door de 
ondernemers. Tjark dankt Frits voor de inspanning, Frits gaat nog verder met dit project, 
Frits en Jeroen zullen de gemeente aanschrijven. Hans vindt dit niet netjes, dan lijkt het 
net of de CCLV zich voor de ondernemers inspant. Jeroen geeft aan dat hij het aankleden 
van de Dorpsstraat met Kerstbomen als bewoner van de Koudelaan. Terwijl de 
Koudelaan en Eikenlaan niet versierd worden. Frits geeft aan dat het ook als stappenplan 
te gaan bekijken. Eerst de Dorpsstraat en wellicht volgt later een Eikenlaan, Koudelaan, 
Beukenhof. Tjark geeft aan dat wij als CCLV een bewoner van de Dorpsstraat helpen met 
het contact met de gemeente.  Irene geeft aan dat Hans in principe gelijk heeft en dat 
Frits op eigen titel de gemeente moet benaderen voor het los peuteren van subsidie. 

 
De Rondvraag: 
 
Frits vraagt hoe het staat met de actiepunten welke naar voren waren gekomen na het rondje met 
de ambtenaren. Irene en Gert zullen daar achteraan gaan. 
 
Leo wil nogmaals onder de aandacht brengen dat er mogelijkheden voor het aanleggen van glasvezel. 
Hans zegt dat, zelfs als iedereen mee zou doen. Mark Huntelaar zegt dat Venwoude zelf al bezig is 
om dit alsnog geregeld te krijgen. Op de 300 Roedenlaan ligt een “back bone” die naar Loosdrecht 
loopt. Venwoude heeft geen Ziggo aansluiting en KPN is van “postduiven” kwaliteit. Mark noemt de 
bedragen die hier mee gemoeid zijn waarbij het al snel duidelijk wordt dat dit niet te regelen zal zijn 
voor het dorp omdat particulieren deze kosten niet kunnen dragen. 
 
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 21:36 

 


