
 

 

Verslag openbare vergadering, 

26 mei 2016, 20:30 

Afwezig: Jeroen van den Berg (wegens ziekte), Tjark Boot (zaken afspraak) en Gert Aalderink 

Bezoekers: ongeveer 25 personen. 

De voorzitter opent de vergadering om 20:35 

1. Vastleggen notulen. 

De notulen worden vastgelegd. 

 

2. Mededelingen voorzitter. 

a. Hans vertelt de aanwezigen dat de secretaris niet aanwezig is vanavond omdat hij 

afgelopen week uit een boom gevallen is. 

b. Er is groen licht vanuit gemeente Baarn voor het plaatsen van een derde vlaggenmast 

tegenover restaurant “De Lage Vuursche”, zo kunnen bij officiële gelegenheden de 

nationale driekleur, de vlag van Baarn en de vlag van Lage Vuursche gehesen worden. 

Wanneer de vlaggenmast precies geplaatst gaat worden is nog niet bekend. 

c. Er zijn wederom problemen geweest met de bereikbaarheid met het mobiele netwerk 

van KPN. Na melding van klachten is het wel weer (wat) beter. 

d. Hans heeft contact gehad met de BOA, er is gesproken over het houden van een ludieke 

actie waarbij wielrenners erop geattendeerd worden verlichting te voeren als zij over de 

Hoge Vuurscheweg rijden. Vaak hebben ze helemaal geen licht en zijn slecht te zien, 

hetgeen de verkeersveiligheid niet ten goede komt. 

e. De wijkagent proberen we ook eens aanwezig te krijgen op een vergadering van de 

Contactcommissie. Tot op heden is het niet gelukt contact te leggen met de huidige 

wijkagent. 

f. Hein en Willem van Oosterom hebben medegedeeld niet een toekomstig theehuis 

Overbosch te gaan exploiteren, ze vinden dit onderwerp te controversieel liggen in het 

dorp en “willen hun vingers er niet aan branden”. 

 

3. Verslag raadsbijeenkomsten en vervolg bestemmingsplan Pijnenburg. 

Er zijn 3 vergaderingen over dit onderwerp geweest: informatie voor de raad, debat in de raad 

en besluit in de raad. In eerste instantie zou het onderwerp alleen bij informatie voor de raad en 

besluit in de raad worden behandeld, maar naar aanleiding van de nodige discussie bij de 

vergadering “informatie voor de raad” werd besloten het onderwerp ook bij het debat te 

agenderen. Diverse sprekers hebben ingesproken, hieronder onze eigen voorzitter, daarnaast 

Paul Bosch van Drakenstein, Henk Lugtmeier, de heer Meijer, voorzitter van de stichting 

Dassenwerkgroep Utrecht en ’t Gooi, de heer Hans Hogerwerf en Sander Koops. Ondanks alle 

aangekaarte bezwaren is het bestemmingsplan aangenomen op de vergadering “besluit in de 

raad” op 25 mei 2016 met 11 stemmen voor en 7 tegen (er was 1 raadslid afwezig). De stemming 

over een “motie van treurnis”, ingediend door de PvdA, núBaarn, de BOP, GroenLinks en LTS 

Baarn blijven “hangen” op 9 tegen 9 en is verdaagd naar een volgende vergadering. Inhoudelijk 

heeft het aannemen van deze motie van treurnis overigens geen enkel effect op het 

besluitvormingsproces bestemmingsplan Pijnenburg. 



 

 

Een amendement om het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg aan te passen 

(deelgebied Overbosch te schrappen door in beslispunt 1 de zin “met uitzondering van 

deelgebied Overbosch” toe te voegen, beslispunt 2 toevoegen “Voor deelgebied Overbosch alle 

genoemde ontwikkelingen uit het bestemmingsplan te schrappen en de bestaande bestemming 

voor het deelgebied te handhaven en vanaf het “oude” beslispunt 2 de nummering met 1 op te 

hogen), ingediend door GroenLinks, PvdA, BOP en LTS, haalde het niet. 

Een motie van LTS Baarn betreffende het voorstel om “Reclame belasting Lage Vuursche” te 

gaan heffen en de opbrengsten daar van ten goede te laten komen aan het onderhoud van de 

natuur in Lage Vuursche, is door indieners ingetrokken omdat het nog onderzocht moet worden 

naar juridische haalbaarheid. 

 

4. Voortgang parkeervergunning. 

De voorzitter attendeert de aanwezigen erop voor 6 juni een parkeervergunning aan te vragen 

omdat het tot die tijd gratis is en daarna zijn er kosten aan verbonden. 

 

5. Voortgang verkeersveiligheid in en om het dorp. 

a. De aanleg van de fietspaden heeft de aandacht. Het gaat wel de nodige tijd vergen. 

b. Voor bussen is afgesproken dat een strook, die ruimte gaat bieden aan 3 bussen aan het 

eind van de Koudelaan, ingericht gaat worden. Nu parkeren bussen vaak op het terrein 

van Hein en Willem. Dat is echter niet toegestaan. Als er binnen de bebouwde kom niet 

expliciet een parkeerbord met een bus symbool geplaatst is, dan is het parkeren van 

bussen niet toegestaan. Zodra de strook gereed is, zal er dan ook handhavend worden 

opgetreden. Het parkeerterrein van Hein en Willem gaat groot onderhoud krijgen, de 

gemeenteraad gaat 15 juni beslissen of dit groot onderhoud/herinrichten goed gekeurd 

gaat worden. Hans heeft het verzoek bij de gemeente neergelegd om ook de gaten in 

het wegdek aan de Eikenlaan, Kloosterlaan, Slotlaan en Dorpsstraat meteen aan te 

pakken als er toch materieel wordt aangerukt voor de werkzaamheden ten behoeve van 

het parkeerterrein achter restaurant De Lage Vuursche. 

 

6. Uitvoering diverse werkzaamheden in en om het dorp 

Leo heeft hierover contact met de verantwoordelijke ambtenaren en de werkzaamheden 

worden opgepakt en op korte termijn uitgevoerd. 

 

7. Inbreng punten bewoners 

a. Paul Bosch van Drakenstein kondigt de oprichting van de Stichting Natuur en Landschap 

Lage Vuursche en omgeving. Deze stichting beoogt het in stand houden van bestaande 

natuur in en om Lage Vuursche en het verder bebouwen zo veel mogelijk tegen te gaan. 

Men kan de doelstelling van deze stichting steunen door donateur te worden. Frits 

Visser vroeg aan de stichting hoe dit dan gaat werken. Paul gaf aan dat deze stichting het 

zakelijk aanpakken van conflicten op verschil van inzicht in waar wel en waar niet 

gebouwd kan worden beoogd. Zodat er niet op basis van emoties maar op basis van 

juridische regelingen gehandeld gaat worden. 

b. Jeanette en Johan vertelde over de afspraken die gemaakt zijn over de uitbating van de 

horeca uitspanning “De Kuil”. Er is een volledige horeca vergunning, dus men zou tot 



 

 

24:00 open kunnen zijn en op zaterdag zelfs tot 01:00. In eerdere werkafspraken werd 

nog nadrukkelijk gesteld dat deze uitspanning van zonsopkomst tot zonsondergang 

gerund zou mogen worden. Deze beleidsregels zijn verder niet gepubliceerd, stelt de 

wethouder, echter ze zijn op de website van de CCLV nog gewoon te vinden onder het 

kopje “archief”. Wellicht kan de gemeente ze in het eigen archief ook nog terug te 

vinden met het referentie nummer 13CV000435.  

 

De voorzitter sloot de vergadering omstreeks 22:00. 

 

 


