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Beste Korenbloemlezers,

Iets sneller dan u gewoonlijk van ons gewend bent, ligt hier alweer een nieuwe ‘Korenbloem’ vóór u.
Het betreft dit keer informatie over het ‘Vitusgebied’ en het opplussen van de flats aan ‘t Schaar, Hallehuis
Viersloot en Karrekamer.
Ook geven wij onze visie over het collegeprogramma 2006-2010 zoals dit onlangs is gepresenteerd.
Tenslotte tonen wij u met foto’s de huidige situatie in het centrum van de Bijvanck.
Wederom wensen wij u weer veel leesplezier toe.
redactie van ‘DE KORENBLOEM’

Nieuw plan Vitusgebied!
Hoewel de plannen voor het Wingerdterrein, de Bernardusschool en het Vitusweggetje de
vorige raadsperiode unaniem door de raad zijn aangenomen en op groot draagvlak bij de
klankbordgroep konden rekenen, ziet het er nu steeds meer naar uit dat er achter de
schermen aan nieuwe plannen wordt gewerkt.
Beetje bij beetje worden de contouren van de nieuwe plannen zichtbaar.
Zo zal de bebouwing van het Wingerdterrein niet 2-hoog, zoals in het oorspronkelijke plan,
maar 3-hoog worden!
De begane grond van de Bernardusschool, die voor appartementen geschikt gemaakt zou
worden, krijgt nu de functie van gemeentehuis. Het College kijkt verder of de activiteiten
die nu in de Blaercom plaatsvinden, op de eerste verdieping een plek kunnen krijgen.
Er wordt zelfs onderzocht of op de plaats van de huidige gymzaal woningen “gepropt”
kunnen worden.
Waarom heeft dit nieuwe College niet heel slagvaardig de plannen van het vorige College
uitgevoerd. De ouderen hadden er dan al bijna gewoond.
Hoelang moeten ze nú nog wachten?
Liesbeth Boersen
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Start opplussen flats Bijvanck
Onlangs, zoals u reeds in de Gooi- en Eemlander heeft kunnen lezen, heeft het College
de bouwvergunning verleend voor het opplussen van de flats aan ’t Schaar, Hallehuis,
Viersloot en Karrekamer.
Opplussen houdt o.a. ook in, dat er liften worden aangebracht. Hierdoor zullen al deze
appartementen geschikt worden voor bewoning door ouderen en minder-validen.
Nu de bouwvergunning is afgegeven kan met de uitvoering van de plannen begonnen
worden.
De Nieuwe Blaricumse Partij is verheugd dat de trekkersrol die zij bij dit onderwerp
heeft vervuld nu ook echt resultaat oplevert!
Liesbeth Boersen
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Blaricums College legt de prioriteit bij ‘cement en stenen’.
De NBP denkt eerst aan mensen, daar zit het grote verschil met deze coalitie.
Uit het Collegeprogramma 2006-2010, dat gebaseerd is op het coalitieprogramma van
HvB, VVD en CDA, staat duidelijk geschreven dat deze coalitie streeft naar een eenduidig
doel: "Het behoud van het mooie dorp“. Een absoluut loffelijk streven. De NBP mist
echter de mensen die in dat mooie dorp moeten wonen, leven en werken. Die komen dus
op de tweede plaats volgens dit College. Eerst het dorp, dus huizen, stenen en wegen en
dan pas de mensen. De Bijvanck wordt al helemaal overgeslagen! Daar hebben het dorp
én de mensen geen prioriteit. Het is duidelijk dat in het programma de luide stem van het
stenen Hart van Blaricum -Oude Dorp- de boventoon voert. Wat doet het CDA eigenlijk in
die coalitie?
Het financiële uitgangspunt van deze coalitie is een jaarlijks sluitende begroting. Hoe men
die begroting sluitend wil maken, is niet omschreven. In 2006 is dat gedaan door grote
grepen uit de kas te doen. Zoals de VVD dat zelf altijd heeft genoemd: een
‘potverteerdersmentaliteit’. Maar, de VVD zit nu in de coalitie, dus op het pluche is het
standpunt plotseling totaal anders.
Verder lezend in het programma valt op, dat deze coalitie allerlei geldverslindende
plannetjes heeft. Dat klinkt ambitieus, maar slaat met een lege kas nergens op en getuigt
van weinig realiteitszin. De NBP ziet de bui alweer hangen: weer grote grepen uit de kas.
De reserve volkshuisvesting zal wel weer verder leeg gegeten worden. Het was juist die
pot met geld die was bedoeld voor de huisvesting van de minder bedeelden in de
Blaricumse samenleving. Maar ja, als je stenen en een mooi dorp een hogere prioriteit
geeft dan de minder bedeelden, dan hebben we straks een mooi en rijk dorp waar geen
plaats is voor minder draagkrachtigen.
Wie wèl aan mensen wil denken en een sociaal beleid belangrijk vindt, vindt altijd
gehoor bij de NBP.
PietHein Oyens

VERSCHIL IN AANZIEN TUSSEN ‘DORP’ EN BIJVANCK:
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MOOIE NARCISSENPRACHT VOOR HET GEMEENTEHUIS
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VERPAUPERING CENTRUM BIJVANCK IN BEELD GEBRACHT:

HANS BREET

HANS BREET
SOBERE ENTREE BIJVANCK LANGS WINKELCENTRUM

AFGEBROKKELD MUURTJE LANGS VOETPAD

HANS BREET

HANS BREET
AFGEBROKEN MUURTJE EN VERWILDERD GROEN

HALF AFGEBROKEN MUURTJE – ARMOEDIGE AANBLIK!

HANS BREET
DOOR PARKEERGEBREK AAN DE ZALM. OPGEOFFERD KINDERSPEELPLEINTJE – DUS GÉÉN ONDERHOUD MEER NODIG?

NBP:
Zalm 12
1261 PB Blaricum

4

Tel: 035-5267551
Website: www.nbpblaricum.nl
E-mail: info@nbpblaricum.nl

