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Beste Korenbloemlezers,

De redactie heeft zich even teruggetrokken uit het politieke leven en een weekje vakantie
genomen. Moet ook af en toe gebeuren. En juist toen gebeurde er zo veel in en om het
Blaricumse gemeentehuis! Zoals gebruikelijk doen wij weer verslag van de belangrijkste zaken, en
steken onze mening uiteraard weer niet onder stoelen of banken.
• Tumult in de raadszaal over een dreigende wethouder?!
• Dan weer iets over de financiën...
• Wilt u een snel broodje kunnen eten ‘om de hoek’? Straks kunt u ‘m vinden onder de grote ‘M’.
• Scholen krijgen méér geld voor gym!!!
• Géén woningbouw op een speeltuintje...
• Oproep informatieavond ‘Centrumplan Bijvanck’
• Hoe het vervolg is omtrent de ontwikkelingen van de invoering van het model Voorst (u weet nog
wel, die nieuwe vergadermethode...), kunt u aan het eind lezen
Kortom, het was weer een vol programma. We kijken alweer uit naar het vervolg...
Wederom wensen wij u weer veel leesplezier toe.
redactie van ‘DE KORENBLOEM’

Wethouder Heyboek dreigt met aftreden!
De raadsvergadering waarin het bestemmingsplan
Blaricummermeent besproken werd, leek uit te draaien op een
bestuurscrisis. Een motie van Hart voor Blaricum, VVD, CDA,
NBP en BB was voor wethouder Jan Heybroek aanleiding te
dreigen met opstappen. De motie hield in, dat de raad bij
bepaalde onderwerpen van de Blaricummermeent betrokken
wilde worden. De raad wilde zelf zeggenschap houden over o.a.
de verdeling van de diverse categorieën woningen, de toelating
van locale bedrijven, de invulling van de zone langs de
Stichtseweg en het aanstellen van een projectcontroller.
Na een lange schorsing eiste de wethouder dat de onafhankelijke projectcontroller uit de
motie geschrapt werd. Met de rest van de punten uit de motie kon hij “min of meer leven”.
Door het aannemen van de motie krijgt de raad in ieder geval meer zeggenschap over
onderdelen van de Blaricummermeent.
Het punt dat uit de motie geschrapt moest worden, de onafhankelijke projectcontroller, zal
de Nieuwe Blaricumse Partij binnenkort weer op de politieke agenda zetten. Of het
wethouder Heybroek nu zint of niet, bij de uitvoering van de Blaricummermeent loopt de
gemeente grote financiële risico’s. In dit project gaan tientallen miljoenen euro’s om. Dat
mag niet zonder deskundig en objectief toezicht. Wij begrijpen echt niet waarom de
wethouder zo’n probleem heeft met financiële controle.
Liesbeth Boersen
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Reserve Volkshuisvesting inzetten voor de bouw van
betaalbare woningen in de Blaricummermeent
Opnieuw is de aanwending van de Reserve Volkshuisvesting onderwerp van gesprek in
de Raad van Blaricum. De huidige coalitie (HvB, VVD en CDA) wil, bij monde van
fractievoorzitter van de VVD Rob Posthumus, een groot deel van deze reserve
toevoegen aan de Algemene Reserve. De Nieuwe Blaricumse Partij (NBP) is en blijft daar
faliekant op tegen. Dat geld is immers rechtstreeks afkomstig uit de verkoop van sociale
woningbouw. De Raad heeft ook altijd de intentie gehad om dat geld daar ook weer voor
aan te wenden. Opnieuw wordt er dus geprobeerd om andere dingen met dat geld te
gaan doen. De NBP wil het geld uit deze reserve gebruiken om meer betaalbare
woningen in de Blaricummermeent te bouwen. Hierdoor krijgen ook de minder
draagkrachtige woningzoekers, zoals met name de jonge starters, kansen om in de
Blaricummermeent een woning te kopen. Huizen in de dure prijsklasse zijn er al genoeg
in Blaricum.
Piet-Hein Oyens

MacDonalds vestiging aan de Stichtseweg NIET van de baan
Hoewel de raad enige tijd geleden uitgesproken heeft geen voorstander te zijn van een
MacDonalds bij de entree van de Bijvanck, ziet het er nu naar uit dat een MacDonalds
vestiging in de toekomst toch mogelijk lijkt te zijn. Een motie, ingediend door de Nieuwe
Blaricumse Partij, tegen de komst van een MacDonalds werd alleen gesteund door
Blaricums Belang. Daarmee spraken alleen de NBP en BB zich uit tegen een
MacDonalds. De fracties van Hart voor Blaricum, VVD, CDA en PvdA waren niet bereid
NEE te zeggen tegen de hamburgergigant.
De raad heeft in de raadsvergadering van mei het bestemmingsplan Blaricummermeent
vastgesteld. Daarin wordt op de Stichtseweg “lichte, weggerelateerde horeca” mogelijk
gemaakt. Omdat MacDonalds eigenaar is van een groter terrein in dit gebied (het
voormalige tuincentrum) en omdat dit restaurant wellicht valt in de categorie “lichte,
weggerelateerde horeca”, zou de weg vrij kunnen zijn voor de hamburgergigant.
Wethouder Jan Heybroek gaf aan, dat de komst van dit bedrijf niet voor de hand lag.
Tegelijkertijd meldde hij dat hij geen enkel restaurant mocht uitsluiten.
Om de wethouder een actueel, helder standpunt van de raad mee te geven, heeft de
NBP de motie tegen de komst van de hamburgergigant ingediend. Wij gingen ervan uit
dat de raad consequent zou zijn. Tot onze verbazing bleek de meerderheid van de raad
niet bereid duidelijk NEE te zeggen. Dat geeft toch op zijn minst te denken.
Liesbeth Boersen
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Nieuwe Blaricumse Partij (NBP) wil meer
betaalbare woningen in de Blaricummermeent
Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de NBP er voor gepleit om meer betaalbare
woningen voor Blaricummers te bouwen in de Blaricummermeent.
Dat iedere Blaricummer die dat wil een woning kan kopen die voor hem of haar
betaalbaar is, is voor ons het belangrijkste bij de bebouwing van de Blaricummermeent.
De planning is nu nog dat slechts 10 % van de woningen onder de € 200.000 zal zijn.
Hierdoor komen starters en alleenverdieners met een gemiddeld inkomen er bekaaid
van af.
Verantwoordelijk wethouder Jan Heybroek heeft meerdere malen gezegd er “de mooiste
wijk van Nederland” van te willen maken. Dat de Blaricummer met een gemiddelde
beurs ook in staat moet zijn een huis te kopen is kennelijk bij de wethouder niet van
belang.
Collega wethouder Ineke de Joode heeft toegezegd te onderzoeken of er meer
goedkopere woningen in de Meent nodig zijn.
Als uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad meer behoefte aan betaalbare woningen is,
zal de Nieuwe Blaricumse Partij met voorstellen komen om de plannen voor de
Blaricummermeent alsnog bij te stellen.
Liesbeth Boersen

Scholen krijgen extra geld voor gymlessen
De Nieuwe Blaricumse Partij (NBP) heeft een initiatiefvoorstel ingediend om de scholen in
het oude dorp en de Bijvanck, jaarlijks € 5.000,-- extra te geven om meer gymnastiek
onderwijs mogelijk te maken. Dat geld komt uit een “potje” dat bestemd was voor ouders
die, om welke reden dan ook, niet in staat zijn hun kinderen zwemles te laten nemen.
Omdat geen enkele ouder aanspraak maakte op dit “potje”, kon een andere bestemming
gezocht worden.
De NBP vindt goed gymnastiekonderwijs geven door vakleerkrachten heel belangrijk.
Kinderen zitten te veel achter de computer, bewegen te weinig en worden daardoor veel te
dik. Nu, maar zeker op latere leeftijd, veroorzaakt dat gezondheidsproblemen.
Het voorstel van de NBP is in de raadsvergadering van mei behandeld.
Vóór, het extra geld voor de scholen, stemden de Nieuwe Blaricumse Partij, Blaricums
Belang, PvdA, CDA en één lid van Hart voor Blaricum. Tégen, waren de andere 3 leden
van Hart voor Blaricum en de VVD. Hierdoor werd het voorstel aangenomen met 6
stemmen vóór en 5 tégen.
Liesbeth Boersen
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Géén woningbouw op de speeltuin aan de Windvang!
De geplande woningbouw op de speeltuinlocatie Windvang is definitief van de baan.
Verantwoordelijk wethouder Ineke de Joode (Hart voor Blaricum) had in het
bestemmingsplan “Dorp” voorgesteld om een deel van de enige speeltuin in het oude
dorp te bebouwen. De enige reden was het sluitend maken van de begroting!
De Nieuwe Blaricumse Partij was altijd een tegenstander van deze woningbouw. “Je hebt
één keer geld, maar je offert voor altijd je speeltuin op”.
De woningbouwplannen leidden tot acties van omwonenden en gebruikers van de
speeltuin. Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan in de commissie, enige
weken geleden, werd al duidelijk dat ook de meeste raadsleden niet gecharmeerd waren
van de plannen van het college.
Uiteindelijk kon de wethouder niets anders doen dan luisteren naar omwonenden en
raadsleden en de woningbouw schrappen. Hiermee is de enige echte speeltuin die
Blaricum dorp rijk is gered.
Liesbeth Boersen

Toch véél beter, voor de kinderen uit de buurt!
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Voor u gelezen in de krant:
‘De Laarder BEL’
De gemeente Blaricum nodigt u van harte uit voor een informatiebijeenkomst over het:

Centrumplan Bijvanck.
De bijeenkomst is op:
dinsdag 12 juni
om:
19.30 uur
in de grote zaal van:
wijkcentrum De Malbak
aan de:
Maten 1a in Blaricum
Meer informatie www.blaricum.nl

‘Vergadermodel Voorst’ aangenomen!
In de raad van 16 mei jl., is het nieuwe ‘vergadermodel Voorst’ door de meerderheid van
de raad aangenomen. Dit houdt in, dat dit vergadermodel per 1 januari 2008 zal worden
ingevoerd, of zoveel eerder als mogelijk.
In de gemeentelijke publicaties worden de onderwerpen van de ‘Ronde-TafelGesprekken’, kortweg RTG vooraf bekendgemaakt. Wanneer u wilt deelnemen aan de
RTG (voor een uitleg hierover verwijzen wij u gemakshalve naar onze vorige
’Korenbloem’), dient u zich ruimschoots van tevoren telefonisch bij de griffier aan te
melden (tel.: 5399500). Daarna zal u voor deelname aan de RTG worden uitgenodigd.
Het is dus niet meer mogelijk, om op de avond zelf u aan te melden om te willen
inspreken, zoals voorheen in de commissievergaderingen wèl mogelijk was.
Wanneer u over andere onderwerpen iets wilt zeggen, dan kunt u zich aanmelden bij
één van de politieke partijen, waarna deze u kunnen uitnodigen om op een
steunfractievergadering uw onderwerp te komen toelichten. Daarna kan deze partij
eventueel, middels een initiatiefvoorstel, hiervoor politieke aandacht vragen. Wanneer
het onderwerp op de politieke agenda wordt gezet, kan het in de RTG terecht komen.
Dan kunt u hieraan deelnemen volgens bovenstaande procedure.
Ineke Breet
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