
 

 

Verslag vergadering CCLV donderdag 29 oktober 2015 Dorpshuis De Furs, aanvang 20:30 
 
Afwezig: Gert Aalderink (vakantie), Marieka 
 
Bezoekers: 8 
 
Voordat de voorzitter de vergadering opent brengt hij het heugelijke feit onder de aandacht dat 
Irene te feliciteren valt omdat ze vandaag 55 jaar getrouwd is. 
 
Tjark opent de vergadering om 20:35 
  

1. Vaststellen van de notulen  donderdag 24 september 2015 
Tjark voegt toe dat het item glasvezel meegenomen wordt in de vergadering met de 
burgemeester. 
 

2. Mededelingen. 
De schuine boom tussen Dorpsstraat 15 en 19 wordt benoemd alsmede de hoge Sparren op 
de Koudelaan. 
 

3. Status parkeren. 
Hans vertelt dat in januari het er op gaat lijken dat het vergunningen parkeren wordt 
ingevoerd, geheel conform de wensen die wij bij de gemeente hadden neergelegd. Als het 
geheel door de raad is weten we meer omdat dan de stukken openbaar worden. Frits moet 
volgende week bij de cantonrechter voorkomen omdat hij was bekeurd. Yvonne vraagt of er 
tot die tijd nog gehandhaafd gaat worden. 
 

4. Whats App buurtpreventie. 
We hadden gehoopt dat Tine Tesselaar dit had willen komen toelichten, zij was er 
maandagavond al. Tjark heeft gekeken naar dit initiatief. Hein doet ook mee met dit initiatief. 
Hij geeft aan dat deze App niet gebruikt moet gaan worden door allerlei mensen om sociale 
contacten te onderhouden. Hoe komt men bij zo’n App? Het blijkt dat je uitgenodigd moet 
worden door Tine, Tjark vindt het een goed initiatief en vindt meer aandacht voor dit 
onderwerp op zijn plaats. Het moet duidelijk zijn dat er wel spelregels omtrent het gebruik 
zijn. Yvonne biecht op dat zij, bij wijze van grap, een foto had rondgestuurd toen er 200 
schapen bij Hein op het terras waren, zij is inmiddels op de hoogte gesteld dat daar die App 
niet voor bedoeld is. Hans verteld dat er onlangs bij hem in de buurt 2 serieuze inbraken 
hebben plaatsgevonden. Op de site politie.nl is niet te vinden wie wij in Lage Vuursche nu als 
wijkagent hebben. Het is verstandig om met de wijkagent contact op te nemen. Hein oppert 
dat de CCLV in de nieuwsbrief aandacht kan schenken aan dit onderwerp en dat er dan wel 
verwezen moet worden naar de spelregels. Jeroen vraagt wie die spelregels dan op moet 
stellen. Hans vindt dat dit met de wijkagent moet worden opgenomen. Yvonne vraagt of het 
rondvragen of iedereen last had van het wegvallen van de waterdruk wel kan met de App. De 
aanwezigen vinden wegvallen van voorzieningen als gas, elektra en water vallen onder 
calamiteiten en dus dat die berichten wel degelijk via de App kunnen. Fred oppert de 
suggestie om dan naast de calamiteiten App nog een “lol” App groep aan te maken waar 
men sociale dingen kwijt kan. 
 

5. Feedback bespreking Jan Gerrits status smederij. 
Tjark brengt de 2 sprekers van vorige maand onder de aandacht en bedankt Timo die weer 
aanwezig is. Hij vertelt dat Tjark en Jeroen een gesprek hebben gehad en vertelt dat de 
uitkomst van dat gesprek is dat Jan Gerrits heeft aangegeven dat hij meteen na het 



 

 

verkrijgen van de omgevingsvergunning gaat beginnen met bouwen. 
 

6. Inbreng punten bewoners. 
Er zijn geen mensen die iets aan willen dragen. 
 

7. Rondvraag. 
Tjark vertelt kort over zijn gesprek met de nieuwe intendant en de wens van de prinses om 
weer een beetje onder de mensen te gaan komen. 
Tjark vertelt dat hij gesproken heeft met de burgemeester en daar nog gesproken over het 
onderwerp 300 Roedenlaan. Het advies was om met een delegatie met de heer Jansma om 
de tafel te gaan om hier over te gaan praten. Irene vindt dat we ons als CCLV hard moeten 
maken om de plekken die toch al “foutief” worden gebruikt geschikt te maken voor normaal 
gebruik. Hans zegt dat bij de opening van deze parkeerplaats al een toezegging is gedaan 
door de toenmalige wethouder dat er serieus gekeken zou worden naar de behoefte van 
uitbreiding. Verdubbeling vindt Paul wat te gortig en niet meer vallen onder kleinschalig 
parkeren. Leo zegt dat bij het maken van de plannen (lang geleden) voor deze parkeerplaats 
dat er om 86 plaatsen is gevraagd en er zijn er 36 gerealiseerd. Inmiddels is Tine 
binnengekomen en de voorzitter brengt ons terug naar punt 4. Hij bedankt Tine voor haar 
komst alsnog en vat kort samen wat tot op heden de revue had gepasseerd. Hij haalt ook de 
regels voor het gebruik van de App aan, zoals door Hein al onder de aandacht gebracht. De 
vraag reist hoe we nu op de App kunnen komen. Men moet zich melden met een 06 nummer 
bij Tine, dan kan zij er voor zorgen dat men deel kan uitmaken van de App. Vervolgens deelt 
Tine wat A4-tjes uit waar in staat hoe het werkt en een voorbeeld van een bord dat aan 
weerszijden van het dorp geplaatst zou kunnen worden om duidelijk te maken dat er in Lage 
Vuursche gebruik gemaakt wordt van deze App. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij locaties 
waar dergelijke borden zijn geplaatst de criminaliteit daar halveert. Tjark vraagt of wij op 
onze web-site aandacht kunnen besteden aan dit onderwerp. Tine vindt dat goed. Men kan 
de secretaris mailen en dan wordt het 06 nummer doorgestuurd naar Tine. 
 
Yvonne brengt onder de aandacht het Nationaal Kampioenschap Traditioneel Gerij 10 
september 2016 wordt gehouden en dat is dan ook open monumenten dag. Er is toegezegd 
dat deze keer Lage Vuursche wel in de route wordt opgenomen. 
 
Irene fietst veel van huis naar het dorp, rijdt regelmatig over de 300 Roedenlaan, daar valt 
nauwelijks nog te fietsen over het fietspad omdat er heel veel wandelaars overheen gaan. Ze 
heeft wel gevraagd waarom men over het fietspad wandelt. Irene stelt voor Rein Berends te 
vragen of er niet bij de opgang van het fietspad vanuit het Beukenbos nog een bord 
“Fietspad” geplaatst kan worden. Yvonne wil graag dat het informatie bord up to date 
gemaakt kan worden en verplaatst.  
  

8. Volgende cclv vergadering donderdag 26 november 2015. 
Hans stelt voor om Annemarie te laten weten dat we niet met voldoende mensen kunnen 
vergaderen op 24 november. Jeroen geeft aan 26 november geen vrij te hebben gekregen. 
Hans stelt voor om 11 december ’s middags met de burgemeester te vergaderen en ’s 
avonds de vergadering. Jeroen zet dit op de mail en licht Annemarie in. 
 


