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Beste Blaricummer en andere geïnteresseerden,
Ook deze keer is ‘De Korenbloem’ weer rijkelijk gevuld met wetenswaardigheden van ons fraaie dorp.
Maar ook in een fraai dorp zijn er perikelen......
De één vindt dit...., en de ander vindt dat......., maar met z’n alle moeten we toch er het beste van maken.
De NBP zal er zeker naar streven om het hoogst haalbare te bereiken en plaatst de Blaricumse burger in het
middelpunt.
Daarom vindt de NBP het zo belangrijk om in dialoog te komen en te blijven met alle Blaricummers.
Wij roepen u op om, wanneer u vragen of opmerkingen heeft, ons hiervan deelgenoot te laten worden, zodat
wij u dan in één van de volgende ‘Korenbloemen’ kunnen informeren!
redactie van ‘DE KORENBLOEM’

De ‘BEL’ gaat luiden!
De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren gaan nu voortvarender
te werk om tot verdere samenwerking te komen. Eindelijk gaat het
holle metalen voorwerp een heldere klank geven. De gemeenten
hebben een gezamenlijke projectmanager aangesteld die al ervaring
heeft met het opstarten van een samenwerkingsprogramma tussen
gemeenten in het hoge noorden.
Deze projectmanager gaf ons de indruk van een enthousiaste man,
die op een positieve manier de veranderingen probeert door te
voeren ondanks de pijn die dit soms met zich mee brengt. Hij voert
regelmatig gesprekken met alle bij dit proces betrokken partijen.
Dus, de juiste persoon voor deze klus, want dit jaar wil hij met meetbare resultaten komen. De
samenwerking zal zich eerst concentreren op de door de drie gemeenten opgegeven 6 taken, te weten:
inkoop, I&A, belastingen, juridische zaken, P&O en gemeentewerken.
De NBP is tegen samenvoeging tot één grote gemeente, maar is wèl vóór samenwerking.
Het voordeel is, dat het gemeentelijk apparaat kan worden aangepast aan de gevraagde capaciteit, kennis
bundeling, volumevergroting en efficiency. Daardoor zal de burger, naast kwaliteitsverbetering en minder
kosten, ook blijven merken dat het bestuur van zijn gemeente dicht bij de burger blijft staan.
Wij hopen, en werken er aan mee, dat deze BEL voor u ook snel zal gaan luiden.
Ineke Breet en Bert Smit

WIST U DAT:
• dat de Gemeente Huizen de ‘knoop’ in de verlengde Aristotelesweg niet wil?
• dat de Gemeente Huizen met een claim komt, omdat de verbindingswegen
tussen Blaricummer Meent en Bijvanck er niet komen?
• de website van de NBP het record aantal bezoekers van de maand maart
(verkiezingen) in juni heeft geevenaard?
• de ingelaste commissievergadering over ‘Bestemmingsplan Dorp’ nu definitief
op 13 juli gehouden wordt en om 20.00 uur begint in het gemeentehuis van
Blaricum?
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Verzoek ‘Quick-scan’ gebruikers Sportpark Oostermeent ingewilligd.
Tijdens de raadsvergadering d.d. 29 juni 2006 is het verzoek van de gebruikers van het Sportpark
Oostermeent om een “quick-scan”te laten uitvoeren door een bureau dat veel ervaring heeft met
privatisering en herinrichting van sportparken ingewilligd.
Een dergelijk bureau kan in zeer korte tijd antwoord geven op o.a. de volgende vragen:
Wat zijn de voorwaarden om te komen tot het privatiseren van een sportpark in z’n algemeenheid en in het
bijzonder die van Blaricum? Wat is er wel en wat is niet mogelijk?
Wat zijn de risico’s? Wat zijn de juridische en financiële consequenties? Wie moet dat alles gaan betalen?
Wat moet de gemeente doen? Wat kunnen de verenigingen doen? Wat is de uitkomst van een gerichte
nulmeting? Is privatisering en onder welke voorwaarden haalbaar?
Welke organisatiestructuur is wenselijk? En ten aanzien van de herinrichting: Wat zijn de voorwaarden en
mogelijkheden om tot herinrichting te komen en vooral: wat zijn de kosten, wie moeten de kosten dragen en
hoe kunnen die opgebracht worden?
Zo’n onderzoek levert volgens de gebruikers een forse tijdsbesparing op en voorkomt eventuele frustraties
bij de betrokken verenigingen, omwonenden, ambtelijk apparaat en de politiek.
Dit betreft een aanvulling op de bestuursopdracht Sportpark Oostermeent, waarover een besluit genomen
moest worden.
Ineke Breet

Voorstel om de twee verbindingen, ‘De Maten/Havik’
en ‘Weg langs Waterpartij’ nader uit te werken en te
realiseren als fiets- en voetgangersverbindingen, zijn
door raad aangenomen.
De NBP heeft tijdens de raadsvergadering van 29 juni
2006 ingestemd met dit voorstel.
HANS BREET

BRANDWEEROEFENING

Onderzoek naar toekomstige locatie
Brandweer Blaricum

Ineke Breet
HANS BREET

Er vinden toch weer gesprekken plaats tussen
Blaricum en Huizen over de mogelijkheid van
een gezamenlijke uitruklocatie voor de langere
termijn ten behoeve van de Bijvanck/
Blaricummermeent en het oosten van Huizen.

Raadslid Liesbeth Boersen houdt het college echter aan
haar belofte om gesprekken aan te gaan met VVE De
Balken en de gemeente Huizen over de door dit besluit
ontstane knelpunten. Indien de uitkomst van deze
gesprekken niet bevredigend zijn, komen wij er als NBP
bij het college op terug.

De kazerne in Blaricum voldoet al geruime tijd
niet aan de Arbo eisen.
Voor de brandweer is het belangrijk om op
korte termijn te weten waar ze aan toe is.
De NBPis vóór een eigen brandweer, al dan
niet in een samenwerkingsverband!
Ineke Breet
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Blaricumse bedrijven wèl naar Blaricummermeent
In de raadsvergadering van juni 2006 is op initiatief van de Nieuwe Blaricumse Partij de toegang van
Blaricumse bedrijven tot de Blaricummermeent behandeld.
Hoewel de meerderheid van de raad onze motie niet steunde, waren de raadsleden wel voorstander van
het openstellen van de nieuwe locatie voor deze bedrijven.
Wat ons betreft is er nu dan ook volledige duidelijkheid. Wie voor een plek in de Blaricummermeent in
aanmerking wil komen is welkom!
De bedrijven die interesse hebben, kunnen contact opnemen met de gemeente.
Ook voor bedrijven die zich lang geleden hebben opgegeven, lijkt het raadzaam hun belangstelling
wederom te tonen.
Mocht het zo zijn dat bedrijven weerstand ondervinden of zelfs een afwijzing krijgen, hetzij mondeling hetzij
schriftelijk, stuur dan een mail naar de Nieuwe Blaricumse Partij.
Liesbeth Boersen

BOUW ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● PLAN
Bestemmingsplan Dorp, heden met stip genoteerd!
Een stip betekent soms iets heel kleins, iets onbenulligs, iets wat je zo weg veegt.
Maar een stip op een kaart in een bestemmingsplan betekent de mogelijkheid om een woning te mogen
bouwen. Ook het nu te behandelen ‘Bestemmingsplan Dorp’, welke diverse oude bestemmingsplannen
naar de oude doos gaat verwijzen, heeft nieuwe stippen op haar kaarten.
Stippen, waar straks gebouwd mag gaan worden. De één begrijpelijk, de ander totaal niet.
Wij, als NBP, hebben hierover een mening, maar horen ook graag wat uw mening hierover is?
Even een korte wandeling langs de ‘stippen’ met de NBP:

BERT SMIT

SCHAPENDRIFT: 1 WONING TUSSEN NR. 1 EN NR. 3

Deze bouwstip, op particulierterrein, ligt vlak bij het sportpark
en kan ons inziens bebouwd worden zonder dat dit afbreuk zou
doen aan de omgeving,
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Naast nummer 26 zou nog 1 woning mogen worden
gebouwd. Daar hebben wij als NBP geen problemen
mee, ook al mag er volgens het oude bestemmingsplan
ook een woning naast nummer 24 worden gebouwd op
het dierenweitje. Wij zien dit als een aaneensluiting van
bebouwing.

BERT SMIT

BERGWEG: 1 WONING

BERT SMIT

Hier wil men 2 woningen bouwen, 1 ter vervanging van
een recreatiewoning, en 1 ter vervanging van de schuren
op het sierteeltterrein. Wij zijn geen voorstander van beide
stippen, daar het grenst aan een kwetsbaar groengebied
en omdat het straks eventueel mede bepalend kan zijn
voor opvulling van de nabij gelegen Waterzuivering en het
groengebied. Wij willen dit karakteristieke stukje
Blaricums weide en bosgebied behouden.

ACHTER DE CAPITTEN

Een woning op de hoek Bergweg Meentzoom
waar nu nog een plantsoen is. De NBP vindt dit
niet de beste locatie om “architectonische” woning
te bouwen, dus maar als openbaar groen
behouden

BERT SMIT

BERGWEG / MEENTZOOM

De ‘patio’-woningen
Wij zijn tegen de patiowoningen, maar zijn
wèl bereid na te denken over verplaatsing
van de speeltuin.
Dan kan op het terrein van de huidige
speeltuin gebouwd worden.

BERT SMIT
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Géén woning
Wèl bereid bij verplaatsing van de speeltuin, naar de
Windvang verderop, hier de kleine kinderen te laten
spelen.

BERT SMIT

EKELSHOEK

Drie woningen op de voormalige
gemeentekwekerij. Dat zullen dan geen
goedkope woningen worden, maar mogelijk
wel passend in de omgeving.
Naar verwachting zal dit geen negatieve
invloed hebben op het daar verder
achterliggende groengebied en zal de, aan
de Capitten liggende, bebouwing doen aan
sluiten aan de Schapendrift.

BERT SMIT

Wij zijn voor minimaal 3 woningen. Niet
minder, daar het een vrij groot kavel betreft
en makkelijk plaats moet kunnen bieden aan
3 luxe woningen. Je zou er natuurlijke ook 1
gebouw, in 3 wooneenheden verdeeld, neer
kunnen zetten. Bijvoorbeeld in boerderijstijl
met riet gedekt. Dat zou, denken we, niet
misstaan in deze omgeving.

SCHAPENDRIFT / CAPITTENWEG

Gaarne vernemen wij van u hoe u denkt over de diverse bouwstippen in het bestemmingsplan Dorp.

Een dorp om te wonen en te leven.
Bert Smit
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