
Verslag Openbare vergadering Contactcommissie Lage Vuursche 

Donderdag 28 augustus om 20:30 in De Furs 

Aanwezig: Hans Geurtsen (vice-voorzitter), Irene de Boer (penningmeester), Leo Terschegget 

(waarnemend secretaris), Gert Aalderink  

 

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

Bezoekers: 4 

De vice-voorzitter opent de vergadering om 20:35. 

 

1. Goedkeuring notulen 3 juli  

De notulen zijn goedgekeurd.  

 

2. Bomen, verkeersborden, wegenschoon houden. 

Leo en Gert nemen hier het voortouw in. 

 

3. Vlaghijsen 

Hier was wat verwarring over. Geurt Vervat blijft dit doen. Hij heeft hem niet gehesen toen de 

vlag halfstok ging wegens het herdenken van de slachtoffers van de vlucht MH17, Geurt had 

gebeld met de gemeente en het bleek die dag niet verplicht te zijn om de vlag halfstok te hijsen 

(geen vlag instructie van overheidswege. 

 

4. Inhaalverbod Hoge Vuursche weg in het 60 km gedeelte 

Leo en Gert gaan dit opnemen met Ad van Wanrooij. Eind september wordt een datum geprikt 

dat Leo en Gert dit gaan opnemen met Ad. Vanuit de zaal kwam de suggestie om de hele Hoge 

Vuursche Weg te beperken tot 60 km/uur. 

 

5. Status smederij 

Er was aangekondigd dat de huidige architect zou komen. Hij bleek niet aanwezig (wellicht was 

hij bij de voordeur geweest en wist hij de toegang tot de bibliotheek niet te vinden). We gaan 

hem voor de vergadering van 25 september uitnodigen. 

 

6. Website Contactcommissie 

De website is goed bevonden. Wordt gecommuniceerd met de kranten bij de bekendmaking van 

de volgende vergadering. 

 

7. Inbreng punten van bewoners 

Als je Lage Vuursche Googled vindt je nog allerlei hele oude informatie die niet meer klopt (zoals 

bijvoorbeeld Peter Jorna als voorzitter van de CCLV). Kan daar niet wat aan gedaan worden? 

 

Het voetbalveld kwam ter sprake. Dat kan bij het afgesloten terreintje van Hein van Oosterom. 

Doeltjes staan er al.  

 

Er werd gevraagd naar het resultaat van de wandeling met het nieuwe college. Hier is een verslag 

van gemaakt dat nog door de gemeente moet worden goedgekeurd. Zodra dit verslag 

goedgekeurd is, dan wordt dit op de website van de CCLV geplaatst. 



De hekken bij het kerkhof kwamen ter sprake. Henk Kuus gaat daar mee in overleg met de 

gemeente en Staatsbosbeheer. Eventueel schuift de CCLV bij dit overleg aan. 

 

Paul Bosch van Drakenstein bracht het theehuys Overbosch ter sprake. De bezwaar hebbenden 

hebben inmiddels gesproken met wethouder Vermeer om hun bezwaren bij de wethouder onder 

de aandacht te brengen. Paul geeft aan de indruk te hebben dat de gemeente ook niet 

onverdeeld enthousiast over de realisatie van een theehuys op die locatie is. 

 

Idee van de dominee om vlaggen te laten maken met het wapen van Lage Vuursche. Het liefst 

mastvlaggen. Maar niet iedereen heeft de beschikking over een mast. Wellicht is een gevelvlag 

een betere optie omdat die net een wat bescheidener afmeting heeft. Leo neemt het voortouw 

voor dit project. Hij wil dit in oktober afmaken. Hij wil graag nog in gothische letters “Lage 

Vuursche” onder het wapen en gaat peilen hoe de rest daar over denkt. 

 

Het hek van de pastorie zou moeten worden verzet wegens de erfgrens. Er wordt hier ook het 

nodige aan snoeiafval gedumpt. De hele slotlaan moet nog even onder het vergrootglas. Zo zijn 

de bloembakken wel leuk, maar wie kan ze goed zien? 

 

Versiering Dorpsstraat/slotlaan met bloembakken wordt opgepakt door Stichting Welzijn en de 

ondernemersvereniging Lage Vuursche en kan van de agenda van de CCLV worden afgevoerd. 

 

Irene vraagt of, als er een nieuwsbrief van de CCLV verschijnt, het mogelijk is dat ook de 

activiteiten data van de Stichting Welzijn worden gepubliceerd. Of eventueel op de website. De 

vergaderdata van de CCLV staan ook op de nieuwsbrief van de Stichting Welzijn. 

 

Irene geeft aan dat het weiland niet altijd open wordt gesteld bij grote parkeerdrukte. Wellicht is 

dit straks al achterhaald vanwege andere initiatieven die gestart zijn om het parkeerprobleem 

het hoofd te gaan bieden. 

 

Leo gaat opzoeken wat er over het Theehuys Het Hooge Erf destijds is afgesproken met de 

Stichting Lage Vuursche. Hij komt hier in oktober op terug. 

 

Het Cognacveld komt ter sprake. Dat is inmiddels ook een trouwlocatie geworden (Tent Event). 

Leo gaat achterhalen wat er terecht is gekomen van de afspraak in het Convenant Pijnenburg dat 

er naar een alternatieve locatie voor het Cognacveld gezocht wordt bij realisatie klimbos (dat 

inmiddels aan zijn tweede seizoen toe is). 

 

Er zijn klachten binnen gekomen over geluidsoverlast door feestjes op diverse locaties in het 

dorp. 

 

Het komt aan de orde dat het jammer is dat bij de nationale monumenten dag de optocht met 

koetsen niet door Lage Vuursche is gegaan. Dit is niet helemaal in de geest van “verbintenis” 

Baarn-Lage Vuursche zoals dit vlak na de aankondiging van de abdicatie door de gemeente Baarn 

is uitgesproken. 

 

8. Rondvraag 

Geen.  

 



De vice-voorzitter sluit de vergadering om 22:00. Volgende vergadering is op 25 september. 

 


