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Beste Korenbloemlezers,

Het is even stil geweest rond het verschijnen van ‘de Korenbloem’, vanwege wat ‘technische
problemen’ in de verzending. Hierdoor hebben wij deze versie van ‘de Korenbloem’ een beetje
neutraal gehouden, om toch zoveel mogelijk onderwerpen te kunnen vermelden, zonder dat het
een te groot bestand is geworden. Een volgende ‘Korenbloem’ zal weer wat prettiger leesbaar
worden gemaakt.
Deze keer hebben wij o.a. de volgende onderwerpen waar wat over te melden valt:
• Nieuwbouw Malbak...
• Starterswoningen aan Vitusweg...
• Wat financieël nieuws...
• SWOBEL...
• Gemeentelijke herindeling...
• De HOV-lijn...
• En als laatste stukje: De gemeente Blaricum heeft ‘Tom-Tom’ nodig...
Wederom wensen wij u weer veel leesplezier toe.
redactie van ‘DE KORENBLOEM’

JANNIE HOSPERS MAAKT ZICH ZORGEN OVER NIEUWBOUW MALBAK.
Afgelopen fractieoverleg hebben wij Jannie Hospers van de Malbak op bezoek gehad.
Zij wilde met ons haar zorgen uiten over het nieuwe ontwerp van de Malbak.
Het is namelijk niet duidelijk of er tijdens de bouw een airco installatie wordt ingebouwd.
Aangezien het welzijnswerk aan een aantal eisen moet voldoen, waaronder geluidsnorm
en isolatienorm, krijgt zij geen duidelijk antwoord op haar vragen van de wethouder.
Wanneer er straks een nieuwe Malbak staat die niet voldoet aan onder andere deze eisen,
dan betekent dit dat de Malbak daar zelf voor op gaat draaien, wat natuurlijk weer
ontzettend veel geld kost en dat geld hebben zij niet.
Wij gaan in elk geval in de commissie hierover vragen stellen en zullen dit nauwlettend in
de gaten gaan houden.
Mieke van Rossum
WIST U DAT:
• a.s. dinsdag 27 november er een informele openbare raadsvergadering wordt gehouden
in het gemeentehuis van Blaricum, waarin de toekomst van het Bernardusgebouw wordt
besproken, alsook de huisvesting van het gemeentebestuur in de Bernardusschool.
• ondanks de grote inzet van de NBP, het amendement (NBP) over het verhogen van het
nivo van het groenonderhoud in de gemeente Blaricum, dit niet in meerderheid door de
raad is ondersteund, en derhalve niet is aangenomen?
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College zet streep door goedkope starterswoningen aan Vitusweg!
Jaren wordt er nu al gesproken over het Vitusgebiedplan. Bekende elementen uit dit plan
zijn het Wingerdterrein en de Bernarduslocatie. Vaak onbesproken bleef het derde stukje
van dit totale plan te weten de 12 goedkope starterswoningen in de koopsector aan de
Vitusweg. Deze zouden in de plaats komen van de huidige 8 bejaardenwoninkjes. Om
onder andere deze woningen voor starters op de woningmarkt financieel haalbaar te
maken is reeds voor de laatste verkiezingen de starterslening geïntroduceerd.
Initiatiefnemers tot deze starterslening waren BB en de NBP. Hierdoor kunnen jongeren
die voor het eerst een woning kopen onder bepaalde voorwaarden een renteloze lening
van de gemeente krijgen van maximaal € 50.000. Dit vormt dan een aanvulling op de
gewone hypotheek.
De Nieuwe Blaricumse Partij betreurt het daarom ten zeerste dat wethouder Luken(CDA)
ons heeft meegedeeld dat deze koopwoningen voor starters geschrapt zijn. De realistische
marktwaarde zou veel hoger liggen dan het bedrag wat de jongeren kunnen opbrengen.
Met andere woorden: de grond in het oude dorp van Blaricum is veel te duur voor
goedkopere woningen. Wat in andere gemeenten b.v. in Eemnes wel kan, kan in Blaricum
kennelijk niet. Bij goedkope koopwoningen in Eemnes blijft namelijk de grond in eigendom
van de corporatie. Dit drukt de marktwaarde. Omliggende andere gemeenten b.v. Bussum
hebben weer andere oplossingen bedacht. “Waar een wil is, is een weg”.
Wij gaan er minimaal van uit dat het verlies van deze 12 goedkope koopwoningen voor
starters gecompenseerd wordt in de Blaricummermeent.
Liesbeth Boersen

Blaricum onder financieel toezicht provincie?
De provincie Noord-Holland heeft begin oktober dit jaar de gemeente een brief gestuurd
waarin zij “de financiële positie van de gemeente” als “matig“ kwalificeren.
Ook stelt de provincie dat “ondanks toezeggingen de gemeente er niet in is geslaagd
om met ingang van de begroting 2006 weer een reëel evenwicht te realiseren”.
De 1ste financiële voortgangsrapportage 2007 laat weer een tekort zien van € 670.000.
Ook de begroting voor 2008 is niet materieel sluitend.
Dit betekent dat Blaricum onder preventief toezicht van de provincie dreigt te komen.
Voor elke uitgave die niet in de begroting is opgenomen moet in zo’n geval vooraf
toestemming aan de provincie gevraagd worden.
Met name het opmaken van de reserves en het nu al uitgeven van nog niet gerealiseerde
grondverkopen, accepteert de provincie niet langer.
De Nieuwe Blaricumse Partij dringt er dan ook bij de wethouder financiën van de
VVD op aan, te stoppen met het uitgeven van geld wat hij nog niet heeft!
Liesbeth Boersen
NBP:
Zalm 12
1261 PB Blaricum

2

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

NIEUWE
BLARICUMSE
PARTIJ

‘DE KORENBLOEM’

Begroting van de gemeente Blaricum is niet iets om trots op te zijn.
De begroting voor het jaar 2008 van Blaricum vertoont onder het huidige bewind van VVDCDA-HvB zoals inmiddels gebruikelijk weer grote gaten. In het verleden werd dit beleid
gezien als ‘potverteren’ en het ‘dichten van structurele gaten met incidentele gelden’ maar
nu hoor je daar niets meer van terug. Zelfs de van oudsher grootste voorvechters voor de
evenwichtige begroting (VVD en HvB) zijn niet in staat gebleken om een deugdelijke
begroting in elkaar te timmeren.
Er worden voorschotten op de toekomst genomen en graaien uit de reserves gedaan.
De NBP is hier zeer bezorgd over en ook over de luchthartigheid die de betrokken
wethouders tonen over deze zorgelijke situatie. Het antwoord op onze bezorgde uitingen is
steevast dat de toekomst er veel beter uitziet, dat de BEL-samenwerking en de
opbrengsten uit grondverkopen en de Blaricummermeent de oplossing zal zijn, maar
onderbouwd is er eigenlijk niets.
Het credo is nu: de toekomst zal het leren.
Ook de provincie heeft ernstige bedenkingen en noemt de financiële positie van Blaricum
ronduit ZWAK! Dat was in het verleden wel anders, lees: beter!
Dit College is de toezeggingen aan de provincie niet nagekomen, is gemaakte afspraken
niet nagekomen en de provincie heeft dan ook aangegeven dat de maat vol is. Als de
begroting voor 2008 niet in orde is, wordt Blaricum onder toezicht geplaatst! Een
regelrechte blamage.

Conclusie: de NBP is niet blij en niet trots op deze begroting.
PietHein Oijens

SWOBEL loket voor de ouderen in de Bijvanck gered!!!
Het amendement ingediend door De Nieuwe Blaricumse Partij tijdens de begrotingsraad
van donderdag 1 november 2007 en ondersteund door BB en PvdA tegen de
voorgenomen bezuiniging door het college op de SWOBEL voor 2008, is door de
meerderheid van de raad aangenomen.
- Het ouderenloket van de SWOBEL in de Bijvanck blijft bestaan.
- Ook het Latax vervoer, waar door vele blaricumse ouderen gebruik van wordt
gemaakt, blijft behouden.
- Het preventieve bezoek aan ouderen van 75 plus kan nu worden voortgezet.
Wij zijn dan ook zeer verheugd hierover!
Ineke Breet
Commissie I lid NBP

NBP:
Zalm 12
1261 PB Blaricum

3

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

NIEUWE
BLARICUMSE
PARTIJ

‘DE KORENBLOEM’

Informatiebijeenkomst “Gemeentelijke herindeling”
In een deels gevulde zaal (ca. 60 personen, waarvan de helft nog eens lokale politici) van de
aula van de Huizense “Huizermaat” school, werd een poging gedaan om de Blaricumse
Bijvanckbewoners in te laten zien, dat Huizen de ‘beste bedoelingen’ heeft met het inlijven
van de Blaricumse Bijvanck.
Dat dit door het grootste deel van de aanwezigen niet zo werd gezien, deerde de
burgemeester, dhr. van Gils, van Huizen in het totaal niet. Hij bleef, tegen beter weten(?) in,
vasthouden aan zijn visie:
• een krachtiger lokaal bestuur / een grotere stabiliteit.
BEL samenwerking draait op volle toeren. Dit geeft géén reden tot het nemen
van dit soort beslissingen. Zal eerder heel véél geld gaan verspillen!
• schaalvergroting.
Zal voor de burger geen directe voordelen hebben. De Blaricumse eigen
identiteit zal hierdoor onder druk komen te staan!
• logischer grenzen.
Wat maakt een grens logisch? Willen we een ruilverkaveling en herverdeling
van land? Moeten we Limburg dan maar aan Duitsland geven? Hier liggen
historisch grenzen aan ten grondslag!
• groene buffer tussen Huizen en Blaricum.
Dus nog meer de afstand creeëren tussen Blaricum en Huizen?
• groter inwoneraantal.
Omdat Huizen door verkeerde uitgangspunten en teruglopende
inwoneraantallen onder de 40.000 inwoners dreigt te komen, terwijl er op
50.000 inwoners was gerekend? Moet hierom de Bijvanck geannexeerd
worden? Om maar te zwijgen over het salaris van de Huizer burgemeester (en
ambtenaren). De salarisgroep loopt van 40.000 tot 60.000 inwoners. Dus gaat
de burgemeester zich nu achter de oren krabben en dit noodplan voorstellen!
• koopkracht Bijvanckers toch al in Huizen.
Nou èn? Kopen de Huizer inwoners nooit iets buiten hun eigen gemeente?

Menige aanwezige voelde zich onprettig verrast door de ietwat naïeve folder van de
gemeente Huizen, die ook zeer slecht werd verspreid onder de bewoners van de Bijvanck.
De manier waarop deze folder op (bina) ieders deurmat belande vond men in het algemeen
‘not done’. Zelfs de gemeente Blaricum was hiervan niet eens op de hoogte gesteld!
Na de inleiding van burgemeester Van Gils van Huizen, nam de ingehuurde, en daardoor
totaal niet op de hoogte van de situatie zijnde, rondlopende voorzitter het woord en gaf de
aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen.
VVVVVV
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Hieronder een registratie van de meest belangrijke reakties die uit de zaal naar voren
kwamen:
• Historische grenzen worden als belangrijk ervaren.
• Bij grenscorrecties is slechts tot max. 10% van het grondoppervlak van een gemeente te
‘verhandelen’.
• Huizen werd ‘territoriumdrift’ verweten.
• Men vond dat Huizen nogal laatdunkend deed over de BEL-samenwerking. Met dit plan
wordt de BEL-samenwerking om zeep gebracht!
• Waardevermindering van de Blaricummer woningen na grenscorrectie. Hoe denkt Huizen
dit te compenseren?
• De provincie staat achter de huidige grenzen (zie ook het artikel op de volgende pagina).
• Angst om de bouwdrift van de gemeente Huizen: Overal verrijst hoogbouw! Het dorpse
karakter is hier verdwenen. Hoe gaat dit als de Bijvanck bij Huizen zou gaan horen?
• Blaricum heeft ook veel voorzieningen waar Huizers gebruik van maken. Te denken valt
aan: het Stichtse strandje; de C-1000 in de Bijvanck; scholen in de Bijvanck, die ook door
Huizer jeugd wordt bezocht; een goedkopere begraafplaats; etc.
• Angst voor volbouwen van de groene gebieden.
• Angst voor toenemende verkeersdruk in de Blaricumse Bijvanck.
• Wethouder Heybroek van Blaricum gaf ter kennisname aan, dat 90% van het verkeer uit
Huizen over Blaricums grondgebied gaat.
• Wel deed men een oproep tot bestuurlijke efficiëntie.

De burgemeester van Huizen maakte géén overtuigende indruk en moest zich diverse malen
verontschuldigen m.b.t. de verspreiding van de folder en de tendensieuze inhoud hiervan.
Na afloop werd een ieder bedankt voor de belangstelling en uitgenodigd tot het nemen van
een drankje en, wanneer dit nog gewenst was, tot het stellen van vragen aan de
burgemeester van Huizen.

De NBP leidt uit deze avond af, dat deze poging van Huizen om
grote delen van Blaricum te willen inlijven, hiermee voor eens
en altijd tot het verleden zal gaan behoren. In Blaricum bestaat
voor dit voorstel géén algemeen draagvlak onder de inwoners.
Hans Breet
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Enkele gedeelten uit de ‘startnotitie Arhiprocedure’ van de provincie Noord-Holland:
3.3.1 Huizen
De gemeente Huizen heeft in haar brief van 25 september 2006 gemeld dat de raad het
volgende standpunt heeft ingenomen.
- Huizen verwacht van de provincie een onderzoek , waarin aan de hand van een goede
probleemanalyse wordt onderbouwd of gemeentelijke herindeling in de regio een
meerwaarde heeft.;
- Huizen wil in gesprek blijven met de buurgemeenten over mogelijkheden tot verbetering
van de bestuurskracht en samenwerking;
-Huizen opteert voor geografisch logische grenscorrecties. Hiermede worden gebieden
zowel ten oosten als ten westen van de gemeente genoemd, in casu de Bestevaer, de
Bijvanck en de Blaricummermeent en eventueel Huizerhoogt. Bij het hoofdstuk
grenscorrecties zal worden teruggekomen op de grens tussen Huizen en Naarden
(Bestevaer) en de grens tussen Huizen en Blaricum (Huizerhoogt).
Gedeputeerde Staten zien geen aanleiding de Bijvanck en de Blaricummermeent bij de
gemeente Huizen te voegen. Het gaat om dermate grote stukken van Blaricum dat dit het
zelfstandig voortbestaan van Blaricum en daarmee van het BEL-samenwerkingsverband
te veel kan ondermijnen. Bovendien is de planontwikkeling van de Blaricummermeent nu
dermate vergevorderd dat een dergelijke wijziging te veel de verdere ontwikkeling van dit
gebied kan verstoren. Voor het overige merken gedeputeerde staten op dat de start van
de procedure voor wijziging van de gemeentelijke herindeling is ingegeven door een
bestuurskrachtmeting van de gemeente Weesp en de gemeente Muiden in de zomer van
2005, waarbij voor die gemeente de bestuurskracht als onvoldoende werd geschetst en in
de plannen tot fusie van de gemeente Naarden en Bussum. Daarna is in opdracht van
Bussum en Naarden door Buitenhek en Consultancy een uitgebreid onderzoek gehouden
over voor- en nadelen van fusie en fusievarianten. In dit onderzoek is de gemeente Huizen
ook meegenomen. Het bestuurskrachtrapport van Cap Gemini (zomer 2005) gaf aan dat
de bestuurskracht in Huizen voldoende is. Een eventueel voor de hand liggende fusie met
Blaricum en Laren is geen optie vanwege de keus van Blaricum en Laren voor het BELsamenwerkingsverband. Huizen zal in het herindelingsontwerp Huizen blijven. Wel zal
mogelijk de grens met Naarden wijzigen. Daarover in het hoofdstuk grenscorrecties meer.
Dit geldt eveneens voor de grens tussen Huizen en Blaricum voor wat betreft Huizerhoogt.
4.4. Huizen/Blaricum
De wijk Huizerhoogt, nu onderdeel van de gemeente Huizen, ligt pal tegen het oude dorp
Blaricum. Huizen schrijft in haar brief dat kan worden bezien of inwoners van Huizerhoogt
zich richten op en verbonden voelen met de gemeente Blaricum en dat Huizerhoogt dus
bij de gemeente Blaricum kan worden gevoegd. De gemeente Blaricum geeft aan dat
onderdeel van dit gebied een vrij grote camping is die voor ongeveer de helft op het
grondgebied van Huizen ligt en voor de andere helft in Blaricum.
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Trein, tram, bus of lightrail langs Bijvanck en Bouwvenen
Ons bereiken vragen over de toekomstige HOV-lijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer
afgekort HOV) in Blaricum:
- Waar precies komt hij te lopen?
- Zal het een trein, tram, bus of misschien wel een lightrail worden?
- Wordt de geluidswal verhoogd?
- Wat zijn de rechten van de Bijvanck en Bouwvenenbewoners?
- Welke overlast zal deze HOV-lijn veroorzaken?
Op deze en andere vragen heeft de Nieuwe Blaricumse Partij op dit moment nog geen
exacte antwoorden. Ook voor ons bestaan er nog talloze onduidelijkheden. Wel hebben we
geconstateerd dat de aanleg van deze HOV tot onrust leidt. En dat begrijpen we maar al te
goed. Zo’n HOV- verbinding kan veel overlast veroorzaken en het woongenot sterk
verminderen.
Op 28 november echter zal er voor raadsleden een informatieavond gehouden worden
waarin wij door de provincie op de hoogte gebracht zullen worden. De Nieuwe Blaricumse
Partij zal daar met een aantal leden aanwezig zijn.
Kort na 28 november zullen wij u in de Korenbloem verslag doen van onze bevindingen.
Liesbeth Boersen

Blaricums College is volledig de weg kwijt.
Na jarenlang in Blaricum de meest dramatische bezuinigingen te hebben doorgevoerd, met
name op het gebied van welzijn, op het gebied van groen en op het gebied van scholen en
leerlingen, heeft het Blaricumse College plotseling wel geld voor iets waar de burgers
hoegenaamd niets aan hebben: een landmark in het vierde kwadrant.
Kosten 1 miljoen euro! (en het onderhoud er aan)
Stelt u zich eens voor: het groen in het (vroeger) zo mooie dorp wordt al jarenlang slecht
onderhouden, wegbezuinigd vanwege geldgebrek. Het ziet er triest en verwaarloosd uit. De
bewoners klagen steen en been en in de Bijvanck wordt op dit gebied maar aan gerotzooid.
Oorzaak: geldgebrek.
De scholen krijgen geen extra lokalen, de leerlingen geen begeleiding (Eduniek!) bij
problemen, schoolzwemmen is afgeschaft. Oorzaak: geldgebrek.
Er wordt op alle welzijnsinstellingen bezuinigd. En dat bij een vergrijzende bevolking, bij een
toenemend aantal mensen dat hulp nodig heeft. Oorzaak: geldgebrek.
Maar waar is wél geld voor een ‘landmark’. Wat is dat dan? Een kunstwerk in de nieuwbouwwijk vierde kwadrant. Wie zit daar nu in godsnaam op te wachten? Laten we ons geld
uitgeven aan belangrijke zaken, aan de mensen, aan hulpbehoevenden en aan de jeugd.
De Nieuwe Blaricumse Partij maakt zich hier heel erg boos over. Nog nooit heeft een
Blaricums College de burgers zo laten stikken.
PietHein Oyens
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