
 

Verslag Openbare vergadering CCLV 

30 juni 2016, De Furs 20:30 

Afwezig: Tjark Boot, Marieka Boot en Jeroen van den Berg (secretaris) 

Bezoekers: 18 (waaronder de wijkagent Paul Knoops, Heidi van Otten (fractievoorzitter Groen Links 
Baarn) 

De voorzitter opent de vergadering om 20:30 

1. Vaststellen notulen 26 mei 2016 
De notulen worden vastgesteld 

2. Mededelingen voorzitter 
Er is een aanvraag gedaan naar 3 nieuwe vlagmasten, één van de oude masten gaat naar het 
Dorpshuis. 
Het informatiebord van Staatsbosbeheer nabij de Koningslinde gaat een ander plekje krijgen. 
Er is een wildgroei ontstaan aan bebording bij de entree ’t Hoge Erf, we gaan in overleg of 
hier niet wat aan te doen is. 

3. Presentatie Wijkagent, BOA en VVN 
a. Rondje “voorstellen” en werkzaamheden toelichten. 
b. Plannen voor een gezamenlijke actie om de wielrenners met verlichting op de weg te 

krijgen. Deze actie zal 17 of 18 september gehouden worden en 1 of 2 oktober (bij 
slecht weer op de 17e of de 1e, dan wordt de actie op de 18e of de 2e gehouden, de 
actie wordt dus gehouden in september en nog eens in oktober). De actie wordt 
gehouden tussen 10:00 en 12:00 en tussen 14:00 en 16:00. Aan de lunch voor de 
vrijwilligers die mee gaan doen wordt gewerkt. Mensen die mee willen helpen 
worden van harte uitgenodigd zich te melden. Aan een slogan moet gewerkt worden. 
Jeanette wil d.m.v. een bord die slogan aan de fietsers kunnen tonen. 
 

Na het voorstellen, verteld Paul Knoops dat het verstandig is 112 te bellen als je iets 
verdachts ziet (naast de buurt WhatsApp), het algemene 0900 8844 nummer duurt te 
lang voordat je geholpen wordt. 

4. Voortgang renovatie De Smederij 
Er is een bezwaar ingediend door de Vuursche Groep over een eventuele horeca bestemming 
in de gerenoveerde smederij. Partijen (eigenaar van de Vuursche Groep en de eigenaar van 
de smederij gaan binnenkort onderling in overleg om te kijken of ze afspraken notarieel vast 
kunnen leggen zodat dit niet via de gemeente hoeft te lopen en de heer Gerrits (eigenaar 
smederij) zo snel mogelijk met de renovatie kan beginnen. 
 

5. Nationaal Kampioenschap Traditioneel Gerij 
Een unieke gebeurtenis zal op 10 september de boel in Lage Vuursche aardig op de kop 
zetten: het Nationaal Kampioenschap Traditioneel Gerij doet Lage Vuursche, Soestdijk en 
Baarn aan. Lage Vuursche speelt die dag een hoofdrol, om 08:30 begint het inspannen van de 
rijdende monumenten op het terrein van familie Schep/Koops. Daarna pronken de rijdende 
monumenten op het terrein achter restaurant De Lage Vuursche en vindt de jurering plaats. 
Omstreeks 11:30 vertrekt de stoet richting Soestdijk. Daar zal een lunch worden genoten. 
Daarna gaat het richting de Brink bij de Laanstraat te Baarn. Vanaf 16:00 rijdt de stoet weer 
richting Lage Vuursche. De verwachting is dat dit evenement veel bezoekers zal gaan 



 

trekken, houdt u rekening met verkeershinder! 
 

6. Oprichting Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. 
Paul Bosch van Drakenstein geeft een toelichting over de oprichting van de stichting en de 
doelstelling van de stichting. Meer informatie vindt u op de website van de stichting. Daarna 
doet Paul een oproep aan de aanwezigen om zo veel mogelijk zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan in te dienen, de termijn daarvoor is tot 21 juli. 
 

7. Inbreng bewoners/rondvraag 
Geen bijzonderheden. 
 
Volgende vergadering is donderdag 29 september 2016. 


