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Beste Korenbloemlezers,

Het nieuwe jaar 2007 is al weer enige weken oud, maar desondanks willen wij, als Nieuwe Blaricumse Partij,
iedereen in Blaricum en (BEL)omgeving een zeer productief en samenwerkend 2007 toewensen. Zeker
gezien het vele werk wat er weer verzet moet gaan worden om alle plannen voor dit jaar ten uitvoer te
kunnen brengen. Wij hopen dan ook dat de samenwerking binnen de gemeente Blaricum als ook in BELverband zijn vruchten zal mogen afwerpen.
Deze keer kunt u hierover al wat lezen……
Wederom wensen wij u weer veel leesplezier toe.
redactie van ‘DE KORENBLOEM’

BEL SAMENWERKING BIJNA EEN FEIT!
Dit jaar wordt het jaar van de waarheid voor Blaricum, Eemnes en Laren.
Komende week wordt in alle drie gemeenten het besluit genomen over de definitieve
samenwerking van de BEL-gemeenten.
De bouw van een gezamenlijk gemeentehuis, dat wordt gevestigd in Eemnes gaat óók dit
jaar van start en zal eind 2008 worden opgeleverd.
Hierin zullen de drie ambtelijke organisaties worden gevestigd die zeer nauw met elkaar
gaan samenwerken. Het wordt als het ware een ineenvlechting van de drie organisaties.
Voor de Blaricumse inwoners zal er weinig veranderen. Zij zullen gewoon in hun eigen
woonplaats naar het burgerloket kunnen gaan voor een paspoort, aangifte van geboorte
en overlijden, dus de gangbare handelingen waarvoor men naar een gemeentehuis gaat.
Waar eventueel een nieuw Blaricums gemeentehuis of dependance zal komen moet de
raad, samen met het college, de komende tijd nog over beslissen.
Wij zullen in ieder geval onze lezers vanaf nu zeer goed op de hoogte gaan houden over
het verdere verloop van de samenwerking .
Mieke van Rossum

HET NIEUWE GEMEENTEHUIS IN EEMNES (zie ook: www.eemnes.nl)
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UITBREIDING BEGRAAFPLAATS DE WOENSBERG
Allang is bekend dat er op onze openbare begraafplaats in de zeer nabije toekomst
onvoldoende ruimte zal zijn om onze overledenen te begraven.
Daarom heeft het College een gerenommeerd bureau op dit gebied de opdracht
gegeven om te onderzoeken aan welke kant de begraafplaats het best uitgebreid zou
kunnen worden.
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het terrein (I) oostelijk van de huidige
begraafplaats, grenzend aan het schelpenpad, het meest geschikt zou zijn.
De locatie (II) aan de westzijde, daar waar nu de bijenschans en de heemtuin
gesitueerd zijn, was volgens het onderzoek minder geschikt. Enerzijds omdat deze te
klein is, maar ook vanwege de overlast van de camping en het gebruik van het
terrein door bijenschans en heemtuin had deze plek niet de voorkeur.
Ondanks alle genoemde bezwaren tegen deze locatie hebben Hart voor Blaricum,
VVD en CDA middels een amendement toch de heemtuin/bijenschans locatie als
toekomstige uitbreiding van de begraafplaats aangewezen.
De Nieuwe Blaricumse Partij, Blaricums Belang en de PvdA stemden tegen.
Overleg met de heemtuin en de bijenschans is er niet geweest. Zij worden voor een
voldongen feit geplaatst en zullen noodgedwongen binnenkort naar een andere plek
moeten omzien.
Opmerkelijk voor de coalitiepartijen die pretenderen de ‘communicatie vooraf’ hoog in
het vaandel te dragen. De kosten van het externe onderzoek is daardoor weggegooid
geld gebleken.

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS `DE WOENSBERG ‘

Liesbeth Boersen
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LOCATIEVOORSTEL BRANDWEERKAZERNE
In de raad van 21 december 2006 is het voorstel voor een voorbereidingskrediet
huisvesting brandweer Singel / Bergweg aangenomen. Hierbij wordt zowel de optie
Singel 15 als 15A bekeken. Dit voorstel was de enige optie voor een goede
brandweervoorziening.
De huidige brandweerkazerne aan de Verbindingsweg voldoet niet meer aan de ARBO
eisen. Tevens is het dekkingsgebied t.o.v. de Blaricummermeent onvoldoende.
Buurgemeente Huizen kan overdag niet in voldoende dekking voorzien. De NBP is niet
echt blij met de huisvesting Singel / Bergweg, omdat dit op huurbasis is voor een
periode van tenminste 10 jaar. De geplande forse investering moet al in deze 10 jaar
terugverdiend worden, tenzij de huurperiode kan worden verlengd. Ook gezien de
tijdelijkheid van deze locatie vindt de NBP dat hiermee een groot financieel risico wordt
genomen.
Duidelijkheid voor onze Blaricumse brandweer staat voor de NBP voorop!
Ineke Breet

Raad dekt tekort met de reserve Volkshuisvesting.
Dat Blaricum sinds dit jaar in de financiële problemen zit, is allang geen geheim.
In de raadsvergadering van 21 december bleek het te gaan om een tekort van
€ 1.25 mln. Dit betreft alleen het jaar 2007. Voor 2008 kunnen we wellicht weer een
dergelijk bedrag als tekort verwachten.
O.a.:
- de inhuur van dure managers voor het BEL project
- extra ambtenaren voor de vergunningverlening en handhaving
- rentederving door het gebruiken van de reserves en het niet verkopen van gronden
- extra kosten voor de BEL samenwerking
zorgden voor dit enorme probleem.
Dan rijst de vraag: Hoe gaat Blaricum dit betalen?
De coalitie (Hart voor Blaricum, VVD en CDA) heeft ervoor gekozen hiervoor de gelden
in te zetten die ‘gelabeld’ (lees: gereserveerd) waren voor betaalbare woningbouw (de
reserve die ontstaan was na verkoop van alle sociale woningen aan de SCW).
De Nieuwe Blaricumse Partij, PvdA en BB hebben nog getracht, middels een door de
NBP ingebracht amendement, de inzet van woningbouwgelden te verhinderen.
Tevergeefs. Hoewel er dus een andere financiering mogelijk was, volhardde de coalitie.
Het gebruik van de volkshuisvestingsgelden voor het tijdelijk oplossen van dit financiële
probleem gaat ons zeer aan het hart.
Liesbeth Boersen
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‘BOER ZOEKT POLITIEK’
Op zaterdag 6 januari werden raads- en commissieleden uitgenodigd voor een
boerderijenroute met huifkar langs een aantal Blaricumse boerderijen.
Wij werden door Margriet van ‘t Klooster en Nico de Jong ontvangen op zorgboerderij ‘t
Werckpaert. Op de zorgboerderij zijn zowel koeien, paarden als konijnen. Dagelijks
worden deze dieren met veel plezier verzorgd door mensen van Sherpa (gehandicapten
instelling).
Tijdens een kopje koffie met een lekker plakje cake werd ons vertelt, dat het voor de
boeren belangrijk is, dat de mogelijkheid van opslag van kuilgras op ‘t Harde behouden
blijft. In Blaricum is hiervoor geen alternatieve locatie voorhanden (te vochtig). Ook gaven
zij aan, dat als zij het beheer hebben over een akker, zij ook graag de omringende
eikenbosjes willen onderhouden. Van dit eikenhout werden vroeger bezems gemaakt.
Aangezien het steeds moeilijker wordt om een melkveehouderij te runnen (i.v.m. de
strenge mestregelgeving), richten de boeren zich op alternatieven. Wij hebben een
bezoek gebracht aan Budje de Gooijer die naast melkvee ook een stalhouderij
exploiteert; Henk Borssen, wiens boerderij wij hebben bezichtigd; Liesbeth en Jan Calis,
die naast het houden van vleeskoeien, schapen en paarden ‘s zomers zonnebloemen
kweken en verkopen en Jan Peter de Jong, die stopt met melkvee en overgaat op het
stallen van paarden. Teven hebben wij nog een bezoek gebracht aan de familie Bakker,
die ‘ s zomers asperges kweekt, schapen heeft en ‘s winters eigen gekweekte
kerstbomen verkoopt. Zij willen graag een vast pachtcontract i.v.m. gezinsinkomen.
Dit was een informatieve dag. De NBP juicht dit soort initiatieven van harte toe en
bedankt de boeren voor hun gastvrijheid.
Ineke Breet

WIST U DAT:
• op 29 januari 2007 de officiële opening plaatsvindt van het woningencomplex op het werfterrein?
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persbericht:

Bernardusschool als gemeentehuis groot zwart gat
Het College van B&W van Blaricum heeft onlangs voorgesteld om de Bernardusschool om te
bouwen tot een klein gemeentehuis. Nu Blaricum, Laren en Eemnes op ambtelijk niveau zeer
nauw gaan samenwerken zal er voor alle ambtenaren uit de drie gemeenten een nieuw
gemeentekantoor in Eemnes gebouwd worden. Op korte termijn zal dan het huidige
gemeentehuis Nederheem verkocht worden. Omdat men van mening is dat de burgemeester, de
wethouders en de afdeling burgerzaken in Blaricum zelf moeten blijven stelt B&W voor de
Bernardus hiervoor te gebruiken.
De Nieuwe Blaricumse Partij is absoluut tegen de door het College voorgestelde oplossing.

Argumenten:

1.
Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan een plan voor het totale Vitusgebied. De raad heeft eind
2005 unaniem voor dit plan gekozen. Met name ouderen zouden hier kunnen gaan wonen. In de
Bernardusschool zouden appartementen gebouwd worden. Het geheel is in nauwe samenspraak
met de klankbordgroep (bestaande uit o.a. omwonenden) tot stand gekomen en heeft een
aanzienlijk bedrag aan plankosten gekost. De Bernardus als gemeentehuis betekent dat je een
plan waar iedereen enthousiast over is en waar jaren lang hard aan gewerkt is zo maar weggooit,
dat er minder ouderen een woning in dit deel van Blaricum zullen vinden, dat de deelnemers aan
de klankbordgroep zich niet serieus genomen voelen en dat de gemeente weer geld over de balk
gooit.

2.
Het College kiest om financiële redenen voor de Bernardus en niet voor een nieuw klein
gemeentehuis op een centrale locatie. Volgens B&W kost renovatie van de Bernardus € 1300 per
vierkante meter terwijl nieuwbouw € 1800 kost. B&W vergeet daarbij te vermelden dat de
renovatierichtprijs stamt uit een oud rapport dat niet geactualiseerd is terwijl de
nieuwbouwrichtprijs gebaseerd is op de actuele prijsopgave voor het nieuwe kantoor in Eemnes.
Dit is dus appels met peren vergelijken. Over wat renoveren gaat kosten valt nog niets te zeggen,
het zou wel eens de zoveelste financiële tegenvaller kunnen zijn.

3.
Het ligt in de bedoeling ook een trouwzaal onder te brengen in de Bernardus. Waar parkeren alle
gasten hun auto dan?

4.
Er zijn geen alternatieven onderzocht. Andere mogelijkheden, die buiten beschouwing gebleven
zijn, zijn b.v.: nieuwbouw op de huidige brandweerlocatie, het kleuterschooltje aan de Vitusweg en
het voormalige klooster aan de Kerklaan.
Al met al vraagt de Nieuwe Blaricumse Partij zich af waarom de Bernardus destijds niet als
schoolgebouw gerenoveerd kon worden maar nu wel, na al die jaren en in veel slechtere staat, als
gemeentehuis.
A.s. donderdag, 25 januari, zal de raad hierover een besluit nemen.
Liesbeth Boersen
Fractievoorzitter Nieuwe Blaricumse Partij
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