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Beste lezers en lezeressen,
Dit is de eerste editie van de nieuwsbrief

‘DE
DE KORENBLOEM’
KORENBLOEM van de Nieuwe

Blaricumse Partij.
Met de introductie van deze nieuwsbrief wil de NBP een spreekbuis creëren waarin onderwerpen worden
verduidelijkt, informatie wordt verstrekt en gereageerd wordt op vragen van burgers uit Blaricum, welke
op velerlei wijzen bij de NBP binnenkomen.
Het is de bedoeling om ‘De Korenbloem’ te verzenden via E-mail en tevens op de website van de NBP te
zetten. U kunt zich, als lezer(-es), gratis abonneren op het laten toezenden van deze nieuwsbrief,
waardoor u op de hoogte gehouden wordt van wat er in de politiek, en met name binnen de NBP speelt
en wat voor de NBP belangrijk is om met u te delen en begrip te krijgen voor standpunten waar de NBP
voor staat.
Middels een simpel mailtje naar de NBP, kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief!
Het E-mail adres vindt u onderaan iedere pagina van deze nieuwsbrief.
Wij wensen u veel leesplezier,

redactie van ‘DE KORENBLOEM’

WIST U DAT:
• dit het eerste nummer is van de nieuwsbrief van de NBP?
• de NBP op deze wijze u het snelste kan informeren?
• de NBP vol nieuwe energie de oppositierol zal gaan vervullen?
• u nog veel van de NBP zal gaan horen?
• Piet Hein Oyens is geridderd vanwege zijn lange staat van dienst als raadslid bij de NBP?
• het hele College van Burgemeester en wethouders (dus één meer dan vroeger) en de nodige figuren
daaromheen naar het niet-goedkope VNG congres gaan?
• daar vorig jaar al de nodige commotie over was?
• de gemeente geen geld had en moest korten op subsidies en andere geldelijke steun?
• een duur uitje van zo’n grote delegatie naar een gezellige, maar niet noodzakelijke bijeenkomst daar niet bij
past?
•de grootste criticaster van vorig jaar (HvB) nu niets zegt, terwijl Blaricum er nog slechter voor staat?
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SLOOP VAN ‘DE WINGERD’ IN VOLLE GANG!

BERT SMIT

Het voormalig bejaardentehuis
‘De Wingerd’ wordt heden
gesloopt door Transverko BV uit
Rijswijk in opdracht van
wooncorporatie ‘De Alliantie’.
Eerst is uit het pand het asbest
verwijderd en nu worden de
dakpannen en het dakbeschot
verwijderd voor hergebruik. Het
slopen van het gebouw is op 20
april gestart en zal circa 6 weken
in beslag nemen.

Wat er hierna gaat gebeuren is nog de vraag. Volgens de planning van het bouwproject
‘Het Vitusgebied’, zou begin 2007 gestart worden met de nieuwbouw volgens het door de
Gemeenteraad aangenomen Stedenbouwkundig Programma Van Eisen (SPVE), maar tot
op heden merken de buurtbewoners nog niets van voorstellen en bouwaanvragen van De
Alliantie. Ook omtrent de andere gebieden in het Vitusgebied blijft het angstvallig stil. Ook
daar bespeuren de buurtbewoners geen activiteiten. Het is niet te hopen dat Blaricum nog
jaren met een leeg bouwterrein blijft zitten, maar dat er toch snel gebouwd gaat worden op
de diverse locaties zoals dat tussen de Gemeente en de klankbordgroep Vitusgebied is
overeengekomen.
Bert Smit

BERT SMIT
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Na zeer lang wachten door de sportverenigingen van ‘Sportpark Oostermeent’, zal er
in de raad van 29 juni 2006 dan toch eindelijk een besluit genomen worden over het
vaststellen van de (concept-) ‘bestuursopdracht Sportpark Oostermeent’.
Doelstelling van deze bestuursopdracht is, om onderzoek te doen naar herinrichting
van het ‘Sportpark Oostermeent’ d.m.v. het eventueel oplossen van door de
sportverenigingen aangegeven knelpunten, om zodoende de sportbeoefening voor de
Blaricumse burgers te optimaliseren.

De bestuursopdracht wijkt echter af van de in 2005 opgestelde sportnotitie ‘Blaricum beweegt’. In deze
sportnotitie staat dat er onderzocht dient te worden in hoeverre privatisering of onderbrenging in een
stichtingsvorm van het beheer van het sportpark tot de mogelijkheden behoort. In de bestuursopdracht is
uitgangspunt, dat exploitatie door de sportverenigingen in eigen beheer zal plaatsvinden, nl. privatisering.
De NBP vindt het dan ook vreemd, dat vóór dat onderzoek hiernaar heeft plaatsgevonden, er al definitief
uitgegaan wordt van privatisering. Naar onze mening is hierdoor een stap overgeslagen. Bij navraag bleek,
dat dit te maken heeft met de doelstellingen in het coalitieprogramma. Wij zijn verheugd, dat de verschillende
sportverenigingen op advies van de sportcommissie inmiddels zelf ook een werkgroep hebben gestart. Voor
sportvereniging ‘Boulaere’ is dit nu helaas te laat. Zij gaan zich vestigen op een nieuwe locatie in Laren.
Gemiste kans voor Blaricum?

Ineke Breet

Slap en onverantwoord financieel beleid van de Blaricumse coalitie
De NBP heeft geschokt kennis genomen van de eerste voortgangsrapportage van de nieuwe coalitie. Uit de
zojuist gepresenteerde rapportage blijkt dat op geen enkele wijze actie is genomen op de veranderingen die er
plaatsvinden.
In tegenstelling tot vroegere jaren, toen de raad nog een eigen financieel beleid kon voeren en de OZB nog als
redmiddel had, moet de raad het nu doen met het door de overheid vastgesteld budget. Dat houdt in feite in,
dat iedere tegenvaller direct moet worden voorzien van een oplossing, bezuiniging of andere dekking, maar er
naar kijken en naar de toekomst doorschuiven, zoals nu plaatsvindt, maakt het probleem alleen maar groter.
De coalitie wist immers al dat er 3 wethouders zouden komen en dat dat meer zou gaan kosten!
Actie: GÉÉN!
De portefeuillehouder wist direct bij de coalitievorming dat er een wachtgeldverplichting ging optreden:
Actie: GÉÉN!
De coalitie weet dat een interimmer veel meer kost dan een nieuwe medewerker. Toch wordt gekozen voor
een interimmer: dekking ervoor?
GÉÉN!
Een open einde constructie, want er is nog volstrekt geen duidelijkheid wanneer de organisaties in elkaar
schuiven en de functies niet meer nodig zouden zijn. De lachende winnaars zijn Eemnes en Laren. Zij
investeren niks en hebben alle belang bij deze handelwijze van Blaricum.
Het was bij de coalitievorming al bekend dat de verkoop van het woningbezit stagneerde.
Actie daarop: GÉÉN.
Dat betekent een strop van € 165.000 op jaarbasis. Ook was al bekend dat tenminste één partij helemaal geen
verkoop van gemeentelijke percelen wil. HvB had zich daarover al duidelijk uitgelaten. Dit is onder de tafel
gemoffeld!
Een en ander betekent dat de gemeente nu € 350.000,- tekort komt. Waar dat vandaan moet komen weet
niemand. Het college en de coalitie schuift het door naar de toekomst, terwijl inmiddels al bekend is dat er
vanuit Den Haag niet meer geld beschikbaar komt. Wat vindt de NBP daarvan?
Eén woord: wanbeleid!
Verbazingwekkend is ook de lankmoedige houding van de portefeuillehouder, Jan Heijbroek. Wij kennen hem
heel anders, als iemand die de penningen heel nauwkeurig in de gaten houdt en tijdig waarschuwt voor
ongewenste ontwikkelingen. Daarnaast niet schroomt om in te grijpen. Nu is er niets terug te vinden van dat
alles.
De lezers zullen begrijpen dat de fractie van de NBP de ontwikkelingen nauwlettend zal volgen!
Piet Hein Oyens
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