Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren

Onderwerp:
Bouwplannen Larense Kweek
Laren, 4 februari 2021
Overeenkomstig artikel 32 van het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad Laren 2018’ stellen we u de hiernavolgende vragen, ter
mondelinge beantwoording in de raadsvergadering van 17 februari aanstaande.
Toelichting
Laren is een groen dorp, maar de hoeveelheid groen in het centrum is vrij beperkt. De
inwoners van Laren zijn dan ook uitermate beducht het groen in het centrum op te offeren
voor woningen. Al enige tijd doen er geruchten de ronde dat de Diaconie Protestante
Gemeente Laren Eemnes bouwplannen aan het ontwikkelen is voor het stuk grond gelegen
tussen de Eemnesserweg en de Barbiersweg, beter bekend als de Larense Kweek. Tot op
heden is de gemeenteraad daar nog niet over geïnformeerd. Onlangs ontvingen de
raadsleden echter van verontruste omwonenden een mail met bezwaren tegen deze
bouwplannen.
Vragen:
1) Klopt het dat er reeds vergevorderde plannen zijn de Larense Kweek te bebouwen?
2) Kan het college aangeven waarom juist dit stukje centrumgroen is uitgekozen als meest
ideale plek voor deze plannen? Zijn er nog alternatieve locaties in overweging genomen
en zo ja, waarom zijn die dan afgevallen?
3) Zou het niet logischer zijn de plannen van de Diaconie Laren Eemnes te realiseren in
Eemnes, waar veel meer bouwgrond beschikbaar is dan in Laren?
4) Kan het college aangeven of het juist is dat bij de verkoop door de gemeente van de
boerderij bij de Larense Kweek een voorkeurs kooprecht voor de Larense Kweek is
afgesproken? Wat is er precies overeengekomen?
5) De Eemnesserweg ter hoogte van het Raadhuis en de groene Larense Kweek vallen
binnen het beschermd dorpsgezicht. Samen vormen ze de oostelijke entree van ons
centrum. Is het college van mening dat het rooien van de circa 100 bomen op de Kweek
en deze vervangen door 6 sociale woningen kan plaatsvinden zonder de kwaliteit van de
entree aan te tasten?
Hans Faas
VVD Laren
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