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Aanwezig: voltallige CCLV, bezoekers, 7
De voorzitter opent de vergadering om 20:38 en meldt dat de eerst volgende vergadering de laatste
donderdag van september is.
1. Vaststellen notulen 30 mei
De notulen worden vastgesteld.
2. Introductie Sander Koop
Marieka Boot is geëmigreerd naar Spanje. Sander Koop volgt haar op. Sander stelt zich kort
voor. Hij doet bouwhistorische onderzoek, daarnaast runt hij samen met vrouw en
schoonvader een boerderij, is hij actief bij de scouting, reddingshonden en EHBO.
3. Buiten in De Kuil
De heren zijn niet ingegaan op onze uitnodiging. De voornaamste reden deze keer was dat ze
hebben aangegeven dat ze vinden dat onze voorzitter zich ongenuanceerd over de
ondermening heeft uitgelaten in de pers. Dat zou volgens ons juist een reden moeten zijn om
het gesprek aan te gaan. We zullen hen dan ook voor september wederom gaan uitnodigen.
De gemeente gaat met de ondernemers het beheersen van de verkeerstroom veroorzaakt
door georganiseerde evenementen te verbeteren, dit naar aanleiding van de wat chaotische
toestanden bij het Bier en Appelsap evenement.
Frits geeft aan dat de Stichting Welzijn het plan had om in het dorp een Brocantemarkt te
organiseren. Daar is een formeel traject bij doorgelopen om hiervoor en vergunning verleend
te krijgen. Recentelijk bleek er een belemmering te zijn ontstaan, in de Kuil vinden er TV
opnames plaats voor het programma Binneste-Buiten. De gemeente heeft aangegeven dit
evenement wel een vergunning te verlenen, de stichting Welzijn heeft te horen gekregen dat
de gemeente om verkeersveiligheidsredenen de vergunning voor de Brocante markt op 16
september niet te gaan krijgen. Voor volgend jaar is de vergunning reeds aangevraagd, de
bedoeling is het een jaarlijks terugkerend evenement te gaan laten worden. Frits verteld dat
hij het gevoel heeft rechts te zijn ingehaald, het Brocante idee speelt al vrij lang, de
gemeente was hier ook van op de hoogte omdat er gesprekken al waren gevoerd hier over.
De stichting Welzijn heeft besloten eieren voor haar geld te kiezen en voor dit jaar het
evenement te verplaatsen naar 10 september.
De CCLV zal ook nog eens bij de gemeente op het hart drukken dat in principe moet gelden:
Wie het Eerst Komt, Die het Eerst Maalt, ook al is wellicht het binnenhalen van een groot TVprogramma interessanter.
4. Evaluatie Rondje Om de Kerk
Tjark verteld kort dat het Rondje Om de Kerk een inspanning was van meerdere organisaties,
CCLV, Stichting Welzijn, sponsoren, familie Van Oosterom, Ed van Breen die zijn brandweer
kazerne ter beschikking heeft gesteld. Tot onze verassing was de prinses aanwezig. De
prinses was er al om 16:15. Bij het rondje liepen ook 2 minder valide mensen, Sib en Geurt
Vervat. De prinses gaf aan even te willen praten met de heer Vervat om hem te condoleren
met het verlies van zijn vrouw. De ondernemers vereniging had de catering gefinancierd en
uitgevoerd door restaurant De Lage Vuursche. Vooral de nieuwe haring werd zeer goed
ontvangen. Er is opgehaald €1.300, sponsoren hebben ook bijgedragen, in totaal is er ruim

€11.000 opgehaald. De dominee is bezig met het opstellen van een bedankbrief.
Er volgt een applaus. Aansluitend kan hij de complimenten van de voorzitter in ontvangst
nemen.
5. Vervolg Berm Brigade
9 september gaat er gelopen worden. Graag vrijwilligers.
6. Voortgang Smederij
De grondruil gaat over het realiseren van tuintjes aan de voorkant van de woning, de
gemeente denkt hier nog over na. Eigendom is van Gerrits, het is wel openbaar gebied. Mark
Eijbaard licht nog even toe dat het ontstaan van openbaar gebied door de historie kan zijn
ontstaan en dat er in een bestemmingsplan moet worden aangegeven dat deze grond weer
afgesloten kan worden voor ander gebruik, bijvoorbeeld het realiseren van een tuintje.
Daarnaast moet er nog een bouwkundige oplossing worden gevonden om de achtergevels
overeind te houden bij het realiseren van het souterrain. De uitvoerder wil deze muren liever
afbreken omdat hij anders nooit de kelder kan realiseren. Als CCLV kunnen wij niet veel meer
kunnen doen dan een vinger aan de pols houden. Tjark verteld nog eens over het verzoek dat
meermaals is gedaan om het hek voor het project wat verder naar achter te kunnen
verplaatsen. De bouwer zegt dat dit niet gaat omdat, als de voorgevel naar voren kukelt,
voorbijgangers worden dan geraakt. Tjark stelt vast dat de kans dat voorbijgangers voor de
sokken worden gereden beduidend hoger is. Hans vertelt dat er wettelijke regels bestaan die
de afstand tussen de gestutte gevel en het hek omschrijven. Frits heeft een oplossing. De
bouwer gaat het hek niet verplaatsen. De gemeente kan een gemarkeerd pad maken waar
voetgangers over moeten lopen. Dat gaat wel stagnerend werken, maar werkt wel de
veiligheid in de hand. Hein oppert nog even dat er in de zaal waarschijnlijk niemand is die
historische waarde hecht aan de gevel die er nu nog staat.

7. Rondvraag/Inbreng bewoners
Mark verteld dat er vandaag gesproken is over het nieuwe theehuis. De gemeente is in
overleg met provincie en landgoedeigenaar: willen we een ronde tafel conferentie. De
procincie vindt dit onnodig, er is immers een convenant. De landgoed eigenaar denkt er nog
over na.
Frits stelt voor een lijstje data te publiceren op de web-site te plaatsen voor het hele jaar.
Irenen verteld dat Ronald van de Berg stopt als bibliothecaris. Irene doet een oproep aan de
aanwezigen om op iedere woensdag avond de bieb te bemensen. Er komen maar weinig
mensen op af. Dus eigenlijk doet ze een dubbele oproep, kom mensen, ga meer lezen.
Sander oppert om in Welzijn Baarn een vacature te plaatsen.
Hans verteld dat de kosten voor een nieuwe parkeervergunning tot dit moment 0 Euro
bedragen.
Mark geeft de hint als CCLV een facebook pagina te openen. En een What’s App groep te
openen. Hier kan je een QR code van maken, als mensen die scannen, dan worden ze
uitgenodigd. In zo’n What’s App groep kan je dan ook een oproep voor bijvoorbeeld de
vacature van bibliothecaris plaatsen.

