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De wethouder heet iedereen welkom. 
 

Er is wat verwarring over het onderwerp van gesprek. De heren Kolfschoten en Geijtenbeek waren in de 
veronderstelling dat er een gesprek over vlaggen en verlichting zou komen. Zij waren dan ook verbaast 
dat zij brieven met een besluit over de vlaggen ontvangen hebben. De wethouder geeft aan dat de 
uitnodiging was om over de feestverlichting om de tafel te zitten. Dat zij heeft begrepen dat de 
bezwarencommissie heeft aangegeven dat er uitsplitsing per onderwerp nodig was en dat er een gesprek 
over de feestverlichting moest komen. Mevrouw Aartssen bevestigt dat. 

De DES had liever eerder om de  tafel gegaan ook over de vlaggen. Kortom: er ligt nu een besluit waar 

ze niet blij mee zijn. De motivatie van gevaarzetting en afspraken bewoners vinden zij mager. De 
wethouder benadrukt dat veiligheid van belang is en dat er afspraken zijn gemaakt over de maten van de 
leibomen. De heer Geijtenbeek vraagt wat nu echt is afgesproken met bewoners omtrent de leibomen en 
de rekken waar zij langs groeien. 
     * * * 
Antwoord afspraken leibomen en verlichting:    

Bij de inspraak op het centrumplan is uitvoerig gesproken over de leibomen. 
T.b.v. winkels en bovenwoningen is een vaste maat vastgelegd. Hoog genoeg om de etalages in het zicht 
te houden, niet te hoog om het uitzicht vanuit de bovenwoningen niet te veel te belemmeren. Tevens is 
de keuze voor leibomen gemotiveerd vanuit het feit dat deze regelmatig gesnoeid worden en dus de 
afgesproken vaste maat houden. 
Bij het plaatsen van de rekken van de leibomen is met diverse eigenaren en bewoners apart gesproken 
(praktijk is soms anders dan tekening) en is zoveel mogelijk een oplossing gezocht. Met name bij de 

woningen waar de ramen en balkons iets lager zijn dan gemiddeld.  Collega’s en uitvoerders van het 
aannemers bedrijf hebben daarbij soms letterlijk in de stoelen voor de ramen gezeten. 
Helaas hebben wij daarmee niet iedereen tevreden kunnen stellen en hebben wij gekozen voor het 
algemeen belang van de groen beleving en het lint. Dus het plaatsen van de leibomen. 

Neemt niet weg dat deze inwoners van ons mogen verwachten dat wij ons houden aan de basisafspraak: 
de hoogte van de leiboomconstructie is het maximale. 

 
Deze afspraken zijn vergelijkbaar met de toezeggingen die aan DES en individuele winkeliers gedaan zijn 
ten aanzien van de onderzijde van de constructie.  
 
Ten aanzien van de grondspots is met de installateur uitvoerig bezien welke plaatsingshoek leidt tot de 
minste overlast voor winkels en woningen. Ook is na overleg besloten om een tijdklok te koppelen aan de 
grondspots, zodat deze alleen hoeven te branden als aantrekkelijkheid van het centrum gewenst is.   

* * * 
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De DES heeft een enquête gehouden onder de bewoners en de meeste bewoners zijn volgens de DES 

voor. Mevrouw Aartssen geeft aan dat het feit dat de meeste mensen voor zijn niet betekent dat de 
gemeente haar afspraken niet hoeft na te komen. Inwoners mogen er op rekenen de gemeente doet wat 
zij belooft. De wethouder vult aan dat dit ook voor de winkeliers geldt.  

 
De wethouder geeft aan dat het goed is te kijken naar wat wel kan. Zo biedt verlichting aan de gevels 
mogelijkheden en ook in de uitstallingen is ruimte voor feestelijke versiering.   
De heer Geijtenbeek zegt dat sommige eigenaren verlichting aan de gevel niet willen (willen geen gaten 
in de muur), dan zijn hele stukken niet verlicht. Nadeel van iets op voeten voor de deur is dat het elke 
avond binnen gehaald moet worden. Daarnaast is de DES van mening dat het aanbrengen van verlichting 
aan de gevels een rommelig beeld geeft door hoogte verschillen en de vele plaatsen waar het 

aanbrengen aan de gevel niet kan door bezwaren van (verenigingen van) eigenaren. Bovendien is 
plaatsing aan de gevels duurder. 
 
De wethouder legt uit dat bij de inrichting van het centrum is gekozen voor leibomen om een rustig beeld 
te creëren in het centrum. Daarnaast ligt de nadruk op veiligheid. Voor in het algemeen een chiquere 
uitstraling. De winkels hebben met hun uitstallingen mogelijkheden om een eigen inbreng te hebben. 

De heer Kolfschoten constateert dat de DES het een versterking van het beeld vindt. Terwijl de gemeente  

het juist niet wil. Hij noemt de banners in Baarn als voorbeeld van een uitnodigend beeld. Gevoel van 
welkom.   
 
De DES heeft vanuit het winkelend publiek veel opmerkingen gekregen over het feit dat er geen speciale 
feestverlichting is. Ook de rood/groen kleuring voldoet niet aan verwachtingen. Omdat grote dingen te 
duur worden leek verlichting aan de leibomen een  goedkopere optie (De frames zijn 4 meter hoog). Als 

vereniging kunnen ze niet bij iedere winkel verlichting hangen (budget voor 20 bogen voor 70 winkels). 
Na 30 jaar willen ze ook geen kabels meer over de weg. Grote dingen te duur. Op leilindes is goedkopere 
optie.  
 
De heer Geitenbeek geeft aan dat vlaggen en verlichting geen hele groene wand zijn en dat bewoners 
niet willen dat er in de gevel wordt geschroefd maar niet altijd tegen verlichting zijn. Hij trekt de 
conclusie dat gemeente niets doet met  enquête die gehouden is. En dat bewoners belangrijker zijn dan 

winkeliers. De wethouder zegt dat dit wat kort door de bocht is. Zij vraagt de DES te zoeken naar wat wel 
kan binnen mogelijkheden die er zijn.   
 
Tot slot  

De heer Geijtenbeek heeft een uitspraak van de Raad van staten bij zich over Stationsweg 259 t.o. 
Hoogvliet. Dit is een uitspraak van 20 november.  De wethouder geeft aan dat zij de uitspraak niet kent 

en dat het ook niet haar portefeuille is. De heer Geijtenbeek is van voor het risico dat er nu detailhandel 
kan komen nu besluit vernietigd is. Hij vraagt wat de gemeente gaat doen. 
      * * *  
Antwoord vraag over uitspraak hoge raad:   
Raad van state heeft de bestemming voor dit perceel nog niet vernietigd, maar gelast de raad om binnen 
20 weken nieuw besluit te nemen. Daarmee is er geen risico op detailhandel (het oude bestemmingsplan 
kende ook een afwegingskader waar perceel moeilijk aan kan voldoen). De raad zal binnen 20 weken, 

conform eis van de Raad van state tot nieuw besluit komen. (welk besluit moet blijken uit strikte 
bestudering uitspraak en provinciaal beleid).  
     * * *  
     


