
 

Agenda Openbare Vergadering  

26 januari 2017 

Afwezig: Marieka. Aanwezig via Face Time (vanuit Lissabon), Jeroen (wederom dankzij de 
medewerking van Fred van Slooten, wederom: bedankt!) 

Bezoek: SGB (zie punt 3). Hein van Oosterom, Paul Bosch van Drakenstein, Fred van Slooten, Johan, 
Leo van Ommeren 

De voorzitter opent de vergadering om 20:40 

 

1. Goedkeuren verslag 8 december 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

2. Mededelingen voorzitter 
Hans verteld dat de gemeente heeft gereageerd op ons advies om een centraal verzamelpunt 
voor oud papier te plaatsen. De gemeente heeft overleg gehad met RMN en heeft 
aangegeven vooralsnog geen centraal verzamelpunt in te richten. Afspraak is om dit over een 
half jaar ter evaluatie weer op de agenda te zetten en binnen het dorp te polsen hoe het gaat 
met het inzamelen van het oud papier. 
Gezien Koningsdag worden de vergaderingen van maart en april samengetrokken en 
gehouden op 13 april. De vergadering van februari is gewoon op de laatste donderdag van 
februari. 
Er is in de provincie subsidie geld beschikbaar gesteld om buitengebieden te voorzien van 
glasvezel. De provincie heeft in eerste instantie gezegd dat dit om “enkele afgelegen 
woningen zou gaan”, maar het zou toch te gek zijn dat familie Schep en Bosch Van 
Drakensteijn wel glasvezel zouden krijgen en de rest van het dorp niet.  
Paul word gevraagd of hij iets meer weet te vertellen over de mensen die gesignaleerd zijn 
op de 300 Roedelaan en die zich kennelijk bezig houden met de realisatie van glasvezel. 
(Helaas is de verbinding nu en dan verbroken tussen Lissabon en De Furs, Jeroen gaat 
binnenkort navraag doen bij Leo). 
Gert en Leo gaan weer inventariseren waar er onderhoud nodig is (wegdek etc), de 
aanwezigen worden opgeroepen zaken te melden bij Leo en Gert. 
De ondernemersvereniging wordt met de komst van een nieuwe uitbater van de Boswinkel 
en De Bosrand van vers bloed voorzien. Hein verteld over het voornemen een VVV 
informatie punt in te richten. Hans verteld dat hij hoopt dat dit niet zo’n hoog bord word als 
van Staatsbosbeheer omdat die het zicht op verkeer op de kruising weg neemt. 
 

3. SGB presenteert zichzelf 
Simon Verkade stelt zichzelf voor en verteld waar de afkorting SGB voor staat: Stichting 
Gehandicapten Belangen Baarn. De secretaris, mevrouw J.C. Braakman stelt zich ook voor. Zij 
verteld vervolgens wat over de samenwerkingsverbanden die de SGB heeft. De heer Verkade 
haalt het verband tussen de hier in de vergadering al aangehaalde gaten in wegdek aan. Ook 
de SGB zit er achter aan dat gevaarlijke wegsituaties worden opgelost. Ook de SGB geeft 
gevraagd en ongevraagd advies, als voorbeeld verteld de heer Verkade over de moeilijk te 
openen deuren in De Speeldoos. Iets dergelijks deed zich voor bij het zwembad.  
De heer Verkade verteld ook over vrijwilligers die hun inzet tonen voor de SGB. 
Vervolgens maakt hij de aanwezigen attent op folders die hij mee heeft en die de 
aanwezigen nog wat meer informatie kunnen bieden over wat de SGB allemaal doet. Hij 
geeft ook aan dat mensen de SGB kunnen benaderen met problemen waar ze tegen 



 

aanlopen en noemt wat voorbeelden. 
De Voorzitter bedankt de secretaris en voorzitter van SGB voor hun presentatie. 
 

4. Brief advocatenkantoor CMS over afsluiting Loosdrechtse Spoor 
Via Tjark heeft de brief van CMS de CCLV bereikt. Tjark verteld dat de Karnemelkseweg van 
Menno tot aan de Paddenstoel is opgeknapt omdat Hollandsche Rading enige tijd de 
spoorwegovergang moest afsluiten ten behoeve van onderhoud zodat bewonders oost van 
het spoor toch hun dorp uit konden. De eigenaar Van Doetselaer heeft aangegeven zorgen te 
hebben dat het opknappen van deze weg tot een enorme toename van verkeer zou leiden. 
Daarom besloot hij de weg af te sluiten. Dit stuitte op veel verzet bij de bewoners in Lage 
Vuursche. Er is wel begrip voor het standpunt van Van Doetselaer. Er is nu een “modus 
operandi” gevonden door de balken dicht te houden, die kan men gewoon openen en na 
passage weer sluiten. 
 
 
 

5. Inbreng bewoners/rondvraag 
Gert verteld dat er Dorpsoverleg is geweest met Stichting Welzijn, CCLV en 
ondernemersvereniging. Gert heeft gevraagd of Frits wellicht een mogelijkheid zag om via 
“Kern met Pit” subsidie voor het opknappen van het dorpshuis zou kunnen weten los te 
peuteren. Dit is gelukt, er is een mooi bedrag binnen waarmee het verfwerk (waar al een 
begin mee is gemaakt met NL Doet) aan het dorpshuis afgemaakt kan worden. 
 
Irene doet een oproep aan de aanwezigen om hand-en-span diensten te verlenen bij 
Koningsdag. Verder verteld ze dat Karin van den Berg (vrouw van de secretaris van de CCLV) 
toegetreden is tot het bestuur van Stichting Welzijn. 
 
Paul verteld kort wat over de ontwikkelingen binnen de lokale politiek in relatie tot de 
realisatie van een theehuis Overbosch. Zo is er beweging binnen NuBaarn waar voormalige 
(steun) fractieleden van LTS zich aan gaan sluiten bij NuBaarn. NuBaarn was in eerste 
instantie niet tegen het realiseren van het theehuis, de genoemde fractieleden waren 
uitgesproken tegen. 
Beleidsambtenaar Matanja Aberson-Vlassenrood gaat gemeente Baarn verlaten, zij had dit 
dossier in haar portefeuille, vooralsnog is onbekend wie dit binnen de gemeente gaat 
oppakken. 
 
Hein spreekt zijn zorgen uit over de uitbating van de uitspanning Buiten in de Kuil. Hans 
verteld dat hij hoopt dat ze bij de vergadering van februari wel aanwezig zullen zijn. Hij 
proeft een beetje weerstand bij de ondernemers van Buiten in de Kuil om de hele zaal toe te 
spreken. Vervolgens geeft Hans aan dat dit niet hoeft, als ze gewoon open het gesprek aan 
gaan met de aanwezigen moet dit in goede orde kunnen verlopen. 
 
Hans stelt voor t.z.t. met belanghebbenden en betrokkenen eens om de tafel te gaan zitten 
om te kijken welke vragen we gaan formuleren richting de gemeente omtrent Buiten in de 
Kuil. Vooralsnog bekruipt aanwezigen het gevoel dat e.e.a. daar behoorlijk veel 
grootschaliger wordt uitgebaat dan voorzien in het bestemmingsplan en dat er hier en daar 
in grijze gebieden van wat wel en wat niet kan wordt geopereerd. 
  
Johan haalt zijn ergernis over hoe de vorige wethouder en huidige wethouder omgaan met 
de beleidsregels. Deze zijn destijds niet gepubliceerd en daarom niet rechtsgeldig. In plaats 
van deze regels te publiceren en zo alsnog rechtsgeldigheid af te dwingen wordt juist 
vastgehouden aan het niet rechtsgeldig zijn van deze regels. Hans verteld dat de wethouder 



 

ons heeft verteld dat er wordt vastgehouden aan 12 evenementen per jaar. Het probleem 
hierin is dat een evenement incidenteel maar ook periodiek kan zijn. Zo kan een markt die 
bijvoorbeeld maandelijks wordt georganiseerd geteld worden als 1 evenement.  
Hans geeft nogmaals aan dat hij ervan uit gaat dat ze in de vergadering van februari echt 
aanwezig zullen zijn om zorgen weg te nemen. Na die bijeenkomst gaan we met 
belanghebbenden dan om de tafel. 
 
De reorganisatie van gemeente Baarn komt ter sprake. Het probleem van gemeente Baarn is 
dat het maar een kleine gemeente is en dat het dan lastig is om gediplomeerde capabele 
mensen binnen boord te houden omdat ze bij een grotere gemeente meer geld kunnen 
verdienen. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:27 
 


