
 

Verslag Openbare Vergadering 13 april 2017 

Afwezig: Marieka Boot. 
Bezoekers: 14 

De voorzitter opent de vergadering om 20:35 

1. Mededelingen Voorzitter 
a. Bespreking met de burgemeester op 30 april, als u punten onder de aandacht wenst 

te brengen, laat het de secretaris dan weten. 
 

2. Informatie ontwikkelingen paleis Soestdijk 
Er zijn 3 kandidaat ontwikkelaars. Wij hebben er niets over te vertellen wie het gegund gaat 
worden, de knoop wordt doorgehakt door demissionair minister Plasterk. Er is wel een 
afspraak of de gegunde partij bereid is in het dorpshuis voorlichting te geven. De 
veranderingen zullen zeer ingrijpend zijn, één van de partijen heeft o.a. de Westergasfabriek 
in Amsterdam gedaan. Een andere partij heet Eden, naar “Hof van Eden”. 
 

3. Ontwikkelingen omtrent aansluiting op glasvezel in Lage Vuursche 
Er is een mogelijkheid rondom een uitruil voor de besteding van een budget van 1 miljoen 
om in de provincie buitengebieden te voorzien van glasvezel, de Sherpa en Amerpoort waren 
in de plannen meegenomen, de wethouder Jansma tracht dit bij de vergadering economische 
zaken van de provincie om te zetten naar aansluiting van Lage Vuursche  
 

4. Informatie “Rondje om de Kerk” (Tjark) 
Tjark: de kerkklok van ons dorp moet nodig gerenoveerd worden en daar is geld voor nodig. 
Het geluid van het dorp moet gered. Partijen zijn bij elkaar gekomen en hebben en som geld 
bij elkaar gebracht. Er is nog een gat in de begroting en dit willen initiatiefnemers dichten 
door mensen een rondje om de Kerk te laten rennen waarbij elk rondje een bedrag gaat 
opleveren. De voorloper wordt onze vers herbenoemde burgemeester die in korte broek de 
feestelijke sportieve onderneming openen waarna u hier naar hartenlust achteraan kunt 
rennen. Niet te lang, want we zijn niet allemaal gezegend met een afdoende conditie. Na 
afloop wordt u uitgenodigd om op kosten van de ondernemersvereniging zich te komen 
laven aan een hapje en een drankje in de zeer fraai opgeknapte brandweerkazerne. 
De heer Kuus weet te vertellen dat de benodigde onderhoudswerkzaamheden zo goed als 
gereed zijn. De toegekende subsidie is in 2010 aangevraagd, definitieve uitbetaling voor de 
werkzaamheden aan de toren en de klok moet nog plaatsvinden. Doordat er houtrot was 
geconstateerd vielen de kosten wat hoger uit. In het kerkblad wordt volledige openheid van 
zaken gegeven. 
 

5. Informatie ontwikkelingen “Buiten in de Kuil” 
We zijn al enige tijd bezig om de ondernemers van Buiten in de Kuil bij de vergadering van de 
CCLV te krijgen. Dat liep niet echt soepel. Ambtenaren van de gemeente zijn op de materie 
gedoken, er wordt een stuk eerdaags uitgebracht waar de bevindingen van deze ambtenaren 
worden gepubliceerd. De verwachting is dat de activiteiten van de onderneming met dit stuk 
beduidend ingeperkt zullen worden. 
 

6. Afspraken vlaggenmasten 
Bij de storm is een vlaggenmast afgebroken. De grote Vorstelijk Baarn vlag heeft de 



 

vlaggenmast omver getrokken. Verzoek vanuit de gemeente aan Fred en Geurt om voor dat 
er windkracht 6 waait, om de vlaggen te strijken. Bij een volgende omgewaaide mast krijgen 
we geen nieuwe meer. Geurt zegt dat de gemeente ook wat aan te rekenen valt omdat de 
vlag veel te groot was. De Vorstelijk Baarn is beschadigd geraakt, er wordt gekeken naar een 
vervanging. De oude vlaggenmast moet nog afgevoerd worden. Dit duurt nog even omdat de 
gemeente bij voorkeur de mast in zijn geheel wil afvoeren. Geurt vraagt waarom 1 van de 
oude vlaggenmasten niet voor het dorpshuis is geplaatst. Hans had informatie gekregen dat 
de oude vlaggenmasten van binnen toch te rot waren. 
 

7. Vorderingen bouw Smederij 
Iedereen heeft kunnen zien hoe de burgemeester een groot deel van de oude smederij 
omver getrokken is en dat nadien er weinig activiteiten te bespeuren is. Geurt zegt dat ze 
bezig zijn met grondonderzoek. Bij de bestaande monumenten zijn de zogeheten “0 
metingen” uitgevoerd zodat eventuele schade die ontstaat door de bouw op de bouwers kan 
worden verhaald. Fred vraagt of de hekken niet verplaatst kunnen worden. We nemen nog 
een keer contact op met de uitvoerder. 
 

8. Onderhoud gemeentewegen e.d. in het Dorp (Leo en Gert) 
Er is vandaag een mailtje binnengekomen van Jaap van Oosterom over de staat van de 
“oksels” bij de Hoge Vuurscheweg en Zwarteweg. De grote gaten door ons dorp heen 
worden geïnventariseerd door Leo en Gert, samen met een verantwoordelijk ambtenaar en 
dan wordt dat vervolgens aangepakt. Als jullie denken dat we een gat zijn vergeten, dan 
worden jullie uitgenodigd een fotootje te maken van dat gat en te mailen naar Gert of Leo 
 

9. Inbreng Bewoners 
Geurt wil dat de rotzooi die achter het Jagerhuis langs het pad bij de marechaussee is 
neergelegd opgeruimd wordt. Geurt vraagt waarom al geruime tijd de CCLV met slechts 6 
leden vergaderd. Wat is er aan de hand met Marieka Boot. De burgemeester gaat eerdaags 
een knoop hier over doorhakken. 
 
Paul heeft iets te vertellen over de ontwikkelingen omtrent het Theehuis Overbosch. De 
stichting heeft inmiddels met de wethouder gesproken. De ervaring was positief, er is een 
nieuwe ambtenaar, Erwin de Bos, die veel ervaring heeft en die veel obstakels ziet bij het 
realiseren van het theehuis. Gedeputeerde Krol is opgestapt die niet meer ons in de nek zit 
te hijgen. Jansma heeft toegezegd uiterlijk 15 april terug te komen. Jansma wil eigenlijk een 
koers inslaan waarbij alles uit het convenant bewaard blijft, maar het theehuis niet doorgaat. 
Dit om jarenlange procedures te voorkomen. Cynici als Henk Lugtberg en Grunberg waren 
ook niet negatief. 
 
De heer van Oostrom vraagt hoe het zit met het VVV kioskje. De VVV kiosk tegenover 
restaurant De Lage Vuursche gaat niet door. Sinds vanmiddag is er een VVV informatiepunt 
ingericht in het restaurant Het Vuursche Bos. Hierbij komt ook een mooie maquette van 
Drakenstein die ergens in een kringloopwinkel opgedoken is. 
TOP staat voor Toeristisch Overstap Punt, hier moet je multi recreabel kunnen starten 
(paard, fiets, wandelen, etc), dit kan niet in het dorp zelf. 
Hans verteld dat er nog bouwplaten waren van Drakenstein. 
De heer Kuus is ook uitgenodigd om op gesprek te komen bij wethouder Jansma. 



 

Jeroen verteld kort over zijn gesprek bij de wethouder. 
 

10. De volgende vergadering is dinsdag 30 mei (omdat de laatste donderdag van mei Hemelvaart 
is. 
 


