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Beste Korenbloemlezers,

De vakanties zijn voor velen al weer voorbij. Zo ook voor de redactie van de Korenbloem! Daarom wil de
Nieuwe Blaricumse Partij u graag weer op de hoogte houden van wat er in politiek Blaricum, en met name bij
de NBP, heeft gespeeld, of nog zal gaan spelen.
In deze Korenbloem willen wij u graag informeren over o.a.:
- De stand zaken omtrent de Blaricummermeent.
- ‘Blaricum kunstenaarsdorp’ herleeft.
- Of de leerlingen van de OBB wèl of niet naar de Bijvanck moeten gaan!
- De laatste ontwikkelingen omtrent het ‘Voorontwerp Bestemmingsplan Dorp’.
- Bezuinigingen 2007.
- Groenbeheer.
- Har(d)t voor jeugd
- WOZ – taxaties.
- Blaricumse politiek dichter bij de burger
Als laatste willen wij u wederom oproepen om, wanneer u vragen of opmerkingen heeft, ons hiervan
deelgenoot te laten worden, zodat wij u dan in één van de volgende ‘Korenbloemen’ hierover kunnen
informeren!
redactie van ‘DE KORENBLOEM’
WWW.DEBLARICUMMERMEENT.NL

Blaricumse bedrijven krijgen tóch kans op
Blaricummermeent?
Hoewel het er enige tijd geleden naar uitzag dat de Blaricumse
ondernemers niet op de Blaricummermeent terecht konden en dat er
alleen hoogwaardige ICT-bedrijven zouden worden toegelaten, heeft
het College nu aangekondigd met de raadsleden te willen discussiëren
over de toelatingscriteria voor bedrijven op de Blaricummermeent.
De Nieuwe Blaricumse Partij, die dit onderwerp op de politieke agenda
zette, kijkt uit naar deze discussie die plaatsvindt in commissie 2 op:
dinsdag 3 october in het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.
Een ieder kan deze vergadering bijwonen.
Wij zullen U de komende maanden hierover op de hoogte houden.
Liesbeth Boersen

“Blaricum kunstenaarsdorp” herleeft ........
De atelierroute in Blaricum op 9 en 10 september 2006 was wederom een groot succes.
Veel blaricumse kunstenaars openden hun deuren voor publiek om hun kunst te tonen.
Twee jaar geleden werd op initiatief van de gemeente Blaricum ‘de zaterdag voor de kunst’ georganiseerd om
blaricumse kunstenaars bijeen te brengen. Uit deze bijeenkomst is een kunstenaarscollectief ontstaan en
uiteindelijk het idee voor de atelierroute geboren.
Ineke Breet

WIST U DAT:
• dat de gemeente Blaricum het ‘Voorontwerp Bestemmingsplan Dorp’ op haar website heeft gezet?
• en dat u deze op www.blaricum.nl kunt vinden?
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Leerlingen OBB en Bernardus gedwongen naar Bijvanckschool?
Het ziet er naar uit dat binnenkort een paar groepen leerlingen van de OBB en de Bernardusschool iedere
dag les zullen krijgen in de Bijvanckschool..
Het College van B & W van Blaricum heeft namelijk besloten dit mogelijk te maken.
Hiermee meent men het ruimtetekort op de school aan de Eemnesserweg op te lossen.
De Nieuwe Blaricumse Partij is hier faliekant tegen. Het zal wel de goedkoopste oplossing zijn, maar
groepen afzonderen van de andere leerlingen van hun school is onderwijskundig gezien ongunstig voor
de betreffende leerlingen. Ouders kiezen bewust voor een school in hun eigen buurt, zodat de sociale
contacten van hun kinderen ook vlak bij huis zijn. Tevens willen wij kinderen van die leeftijd niet meerdere
malen per dag de afstand Bijvanckschool - Eemnesserweg laten afleggen. De ‘Landingsbaan’ staat
bekend als een ‘verlaten’ route en op de oversteek over de Randweg zijn in het recente verleden al 2
verkeersslachtoffertjes gevallen. Vooral de Bernardusschool (katholiek onderwijs) loopt het risico, op
termijn, geheel uit het oude dorp te verdwijnen, omdat zij een dependance is van de Bijvanckschool.
Het besluit van het College de leerlingen naar de Bijvanckschool te verwijzen staat in fel contrast met
uitspraken uit het verleden. Het raadsvoorstel: “locatiekeuze nieuw te bouwen school”, verwoordt het als
volgt: ”Wij zijn van mening dat naast het openbaar onderwijs ook het bijzonder onderwijs in het oude dorp
gehandhaafd moet kunnen blijven”. In latere vergaderingen is deze toezegging door de toenmalig
burgemeester De Winter herhaald.
Hoe is het mogelijk dat we wel geld hebben voor allerlei ‘luxe’ zaken, maar dat we onze kinderen tekort
doen. Nu voor Blaricum de financiele problemen van de baan schijnen te zijn, moet er toch een
kindvriendelijkere oplossing gevonden kunnen worden. De NBP denkt dan aan noodunits náást de school.
In de raadsvergadering van 28 september zal het voorstel van B & W besproken worden en mogen de
politieke partijen zich erover uitspreken.
Liesbeth Boersen

?

OBB / Bernardus

Bijvanck school
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Nieuwbouw op de hoek Windvang / Hazeleger
De gemeente is volop bezig
met het bestemmingsplan
Dorp. Velen van u zullen
een uitnodiging ontvangen
hebben voor het bijwonen
van een informatieavond.

BERT SMIT

Aan één element uit dit
bestemmingsplan wil ik
hierbij aandacht besteden, nl
de nieuwe bouwlocaties. In
een vorige Korenbloem heb
ik u uiteengezet op welke
plekken het College in
eerste instantie dacht
nieuwe woningen te
bouwen.

WINDVANG

Daarvan zijn slechts een aantal plaatsen overgebleven:
• Een woning aan de Bergweg ten noorden van perceel Bergweg 20
• Een woning tussen Schapendrift 1 en 5
• Twee woningen aan de Schapendrift op de voormalige gemeentekweek
• Een woning aan de Achter Capitten
Opvallend is de nieuwe toevoeging:
Vier woningen in een rij op een deel van het huidige speelterreintje hoek Windvang / Hazeleger. De
woningen zijn georiënteerd op de Windvang. De goot en nok zullen maximaal resp. 3m en 6m hoog
mogen worden. Het achterste deel van dit terrein kan dan nog als speelterreintje fungeren.
Op dit moment is nog absoluut niet zeker of deze bouwmogelijkheden gerealiseerd worden. De
gemeenteraad zal hierover in een later stadium een besluit moeten nemen. Hierbij zullen de
inspraakreacties op de informatieavonden een rol spelen..
Liesbeth Boersen

Bezuinigen in 2007, hoezo?
De begroting voor 2006 zag er voor Blaricum negatief uit. Er werden
bezuinigingen aangekondigd voor onderwijs, ouderen, maatschappelijk
werk, welzijn en sport., wat zeer pijnlijk zou worden voor grote groepen
inwoners.
Door de meevallers op de begroting voor 2007 is de NBP van mening dat
deze bezuinigingen niet meer nodig zijn en zullen ons er dan ook hard voor
maken dit proberen te voorkomen. De coalitie is echter een heel andere
mening toegedaan. Dit verbaast ons. Het CDA zou, volgens hun eigen
verkiezingsprogramma, toch juist vóór verenigingen moeten zijn?
Ineke Breet
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GROEN (‘KORENBLOEMEN’) BEHEER
Lachen (of huilen?) om het
financiële groenbeheer
De afgelopen jaren hebben we in de raad
voortdurend gehoord (van met name Carien Bölger),
dat de kosten van het groenonderhoud te hoog zijn.
Dat het goedkoper kan en dat het dan toch nog
mooier kan zijn dan nu. Liesbeth Boersen heeft zich
als vorige wethouder stuk gebeten op de opdrachten
uit de raad om verder te bezuinigen op het
onderhoud. Zij stond als Blaricumse wethouder voor
tenminste een minimale kwaliteit en volgens haar
visie kon het echt niet nog minder.
Er was onder druk van, met name Hart voor Blaricum, al flink bezuinigd. Iets waar wij als échte
dorpspartij ons met hand en tand tegen hebben verzet. Wij willen niet bezuinigen op het aanzien van
Blaricum. Wie wil dat wel?
Eerst kwam het rapport over de gewenste kwaliteit van het openbaar groen. Daaruit bleek dat deze
coalitie voor ongeveer de laagste kwaliteit kiest. Zeg maar het uiterlijk van een industriegebeid.
Lekker goedkoop!
Nu kregen wij de programmabegroting 2007 voor ogen en waren benieuwd of deze coalitie dan in
staat was om zowel kwalitatief fraai groen als een bezuiniging te leveren. Zij hadden dit immers jaren
lang lopen verkondigen. Uitbesteden zou toch veel goedkoper zijn?
Lekker goedkoop? Welnee, Het wordt juist duurder! Behoorlijk duurder.
Zo blijkt voor de zoveelste keer dat stuurlui aan de wal maar wat roeptoeteren. Benieuwd of de
achterban van HvB dit accepteert. Lijkt ons sterk.
PietHein Oyens

NBP blij met het slagen project ‘Har(d)t voor jeugd’, maar tegen
plaatsen van een nieuwe JOP-plek in Centrumgebied Bijvanck.
Uit het evaluatierapport van het pilotproject ‘Har(d)t voor jeugd’ blijkt dat het opzetten van een
jeugdhonk in de Malbak voor 16 t/m 23 jarigen succesvol is geweest. Vele jongeren nemen inmiddels
deel aan de voor hen georganiseerde activiteiten. Voorheen was er niets voor deze jongeren wat
veelal leidde tot verveling en overlast voor de omgeving.
In het rapport wordt gesteld de JOP bij de skatebaan te handhaven, aangezien hier goed gebruik van
gemaakt wordt. De JOP in het wijkpark is geen succes gebleken en voorgesteld wordt deze op te
heffen (kapitaalsvernietiging).
Gedacht wordt aan een nieuwe plek in Centrumgebied Bijvanck of de Blaricummermeent.
De NBP is tegen een JOP in het Centrumgebied Bijvanck. Zoals de plannen nu voorliggen, wordt het
centrumgebied volgebouwd. Het hieraan toevoegen van een JOP vinden wij beslist geen optie.
Het vestigen van een JOP in de Blaricummermeent vinden wij een beter idee. Nieuw gebied biedt
nieuwe mogelijkheden. Een JOP kan daar optimaal ontwikkeld worden, daar deze niet ingepast hoeft
te worden in een reeds bestaande woonwijk. Tevens kunnen toekomstige jongeren uit de
Blaricummermeent er ook gebruik van maken.
Ineke Breet
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Taxatie hardleersheid
Tijdens de afgelopen vergadering van de commissie financiën
kwam het rapport aan de orde van de werkgroep WOZ,
alsmede de conclusies van de waarderingskamer.
Zoals was te verwachten, bleek dat het taxatiebureau de
taxatieronde van 2005 kwalitatief onder de maat had verzorgd.
Het grote aantal klachten en grote aantal toewijzingen van die
klachten gaven daarvan het onomstotelijke bewijs.
Logisch zou het dan zijn geweest om de positie van dat
taxatiebureau aan de orde te stellen. Immers, wie niet goed
presteert moet op de vingers worden getikt, dient op z’n minst
een (financiële) handreiking te doen en dient aan te tonen dat
het in ’t vervolg beter zal gaan. Met, als stok achter de deur,
een boeteclausule. Het bureau had immers de gemeente op
aanzienlijke extra kosten en inspanningen gejaagd en het
aanzien van het gemeentebestuur ernstig geschaad.
Het liep tot onze verbazing heel anders. Het bleek dat het taxatiebureau het allemaal niet kon
helpen, want het grote aantal verschillende woningen in Blaricum was de oorzaak van de slechte
taxaties. Alsof dat bureau dat vantevoren niet had kunnen weten! Alsof zij vóór het uitbrengen van
de offerte niet hadden kunnen zien hoe Blaricum er uit ziet!
We hebben hier duidelijk óf met niet-professionals te maken, óf met een bureau dat zich er met
een Jantje-van-Leien van af heeft gemaakt. Blaricum zat en zit met de gebakken peren. Waarvoor
bedankt, Bureau TOG!
Tot onze nog grotere verbazing was hetzelfde bureau alweer met de taxatieronde van 2006
begonnen. Zonder de wanprestatie van 2005 afgerond en uitgesproken te hebben en zonder
aanpassing van het contract.
Kijk, dat geeft de burger nu vertrouwen in het openbaar bestuur. Dat geeft ons vertrouwen in de
wethouder. Er worden grove fouten gemaakt en de wethouder doet niets, neemt geen actie, nee
doet net of er niets aan de hand is!
In de tweede kamer nemen ministers de consequenties voor grove fouten. In Blaricum moet de
wethouder dat nog leren.........
PietHein Oyens

Blaricumse politiek dichter bij de burger?
In het kader van de vernieuwingsimpuls dualisme, is de gemeente Blaricum naar nieuwe
mogelijkheden op zoek om de politiek dichter bij de burger te brengen.
Er wordt onderzocht of commissievergaderingen vervangen zouden kunnen worden door
bijvoorbeeld een politieke markt (wordt in Wijk bij Duurstede toegepast), of door andere
alternatieve vergadermogelijkheden, om op die manier de inspraak voor de burger te vergroten.
Vindt u ook dat de politiek dichter bij de burger gebracht moet worden en de inspraak vergroot!
Of vindt u de huidige inspraak tijdens de commissievergaderingen voldoende?
Stuurt u dan een E-mail, dan kan de NBP hierover een standpunt innemen.
>>> info@nbpblaricum.nl <<<
Bij voorbaat dank, wij houden u op de hoogte!
Ineke Breet
NBP:
Schouw 16
1261 LG Blaricum
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