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Beste Korenbloemlezers,

Op de valreep van dit jaar ontvangt u het laatste nieuws uit onze mooie gemeente. Met de nieuwe
vergaderstructuur en de verhuisperikelen van de BEL-gemeenten, zal er voor het komende jaar
heel wat voor Blaricum gaan veranderen.
De NBP wenst iedereen in Blaricum en daarbuiten een fantastisch kerstfeest met alle goede
wensen en hoopt dat de BEL-combinatie een stabiele basis zal vormen voor de komende jaren.
Deze keer hebben wij o.a. de volgende onderwerpen waar wat over te melden valt:
• Even bijpraten rond de tafel...
• Algemene begraafplaats...
• Géén goedkope woningen in de Blaricummermeent...
• De reddingsboot van de Blaricumse reddingsbrigade...
• Woningtoewijzing voor de Blaricummermeent...
• Bestemmingsplan ‘Dorp’ vastgesteld...
• Vlek B van de Bijvanck...
Wederom wensen wij u weer veel leesplezier toe.
redactie van ‘DE KORENBLOEM’

“Ronde tafel” gesprekken een feit!
In de Gemeente Blaricum worden vanaf 1 januari 2008 “ronde tafel” gesprekken
ingevoerd. Deze komen in de plaats van de reguliere commissie I, II en III vergaderingen
en het inspreekrecht. De inwoners van Blaricum kunnen mede aan tafel plaatsnemen en
hun mening te berde brengen. De raadsleden / fractieassistenten verzamelen de
informatie, verkregen van de burgers, het college of de betreffende ambtenaar, en nemen
dit mee naar de meningsvormende raad.
In deze meningsvormende raad wordt hierover door de raadsleden gedebatteerd.
Wanneer een onderwerp rijp is voor besluitvorming, vindt dit in de besluitvormende raad
plaats.
De “ronde tafel” gesprekken zullen voorlopig plaatsvinden in het gemeentehuis van Laren
op elke derde dinsdag van de maand.
Om mee te kunnen praten aan de “ronde tafel”, moet u zich vooraf aanmelden bij de
griffier.
Ineke Breet
WIST U DAT:
• wij het fantastisch zouden vinden als nog meer mensen de ‘Korenbloem’ zouden lezen?
• u anderen uit uw omgeving kunt vragen om abonnee te worden op de ‘Korenbloem’?
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Alleen Blaricummers op
begraafplaats ‘De Woensberg’?
Omdat er op de Blaricumse begraafplaats de Woensberg bijna geen plaats meer is heeft
de Raad vorig jaar besloten de begraafplaats uit te breiden. Samen met de reeds
opgestarte ruimingsactiviteiten zou Blaricum de overledenen weer voor lange tijd kunnen
begraven.
De coalitiepatijen, HvB, VVD en CDA vroegen het College te onderzoeken of het wettelijk is
toegestaan op de Blaricumse begraafplaats alleen Blaricummers te begraven. Dit kon.
Daarom wil de coalitie nu alleen nog overleden Blaricummers op de Woensberg toelaten.
Maar is het wenselijk zo n beperkend beleid te voeren?
Op het eerste gezicht zou je deze vraag met “ja” beantwoorden. Het voordeel is namelijk
dat er minder ruimte voor de begraafplaats nodig is. Hierdoor hoeft er minder natuurgebied
“opgeofferd” te worden. Toch heeft de Nieuwe Blaricumse Partij zich fel verzet tegen dit
“alleen Blaricummers” beleid.
Het “alleen Blaricummers” leidt tot ongewilde consequenties.
Veel ouderen wonen voor langere tijd buiten de gemeente en zijn dus geen Blaricummer
meer. Bewoners van het Huizerhoogt mogen niet op de dichtstbijzijnde begraafplaats
begraven worden. En Blaricummers die hun naaste familieleden dichtbij willen begraven
kunnen dit niet.
Ook al kun je het begrip “Blaricummers” nader definieren waardoor er meer mensen tot
deze groep gerekend worden, zal deze regeling bij ieder overlijden steeds tot discussies en
arbitraire besluiten kunnen leiden. “Rekenen we de overledene nu wel of niet tot de z.g.
Blaricummers”. De NBP vindt een dergelijke discussie vooral op zo n gevoelig moment
absoluut onwenselijk.
Liesbeth Boersen
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Géén enkele goedkopere koopwoning in de
Blaricummermeent
Nieuwe Blaricumse Partij zwaar teleurgesteld.
Blaricumse jongeren, die azen op een koopappartementje van onder de € 160.000,-- komen
bedrogen uit.
Wethouder Jan Heybroek (VVD) maakte tijdens de laatste raadsvergadering van 2007
bekend dat er vooralsnog nul koopwoningen in de categorie tot € 160.000 in de
Blaricummermeent gebouwd zullen worden.
De Nieuwe Blaricumse Partij is hierover zeer ontevreden. Als je een kleine 1000 woningen
bouwt, moet je in elke categorie bouwen (duur, middelduur, goedkoop). Opnieuw staan de
jongeren met lege handen.
De NBP zal er alles aan doen dit Hart voor Blaricum/VVD/CDA beleid om te buigen.
Het kan toch niet zo zijn dat er in Blaricum geen gebruik gemaakt kan worden van de pas
ingevoerde starterslening omdat er geen woningen voor die doelgroep gebouwd worden.
Liesbeth Boersen

Vervanging reddingsboot van de reddingsbrigade
keiharde noodzaak!
De reddingsboot ‘Blaricum 1’, eigendom van de gemeente Blaricum, verkeert in een zodanig
slechte staat (lekt benzine), dat dit gevaar oplevert voor de bemanningsleden.
De hoofdregel bij BHV (Bedrijfs Hulp Verlening) en EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken) is:
LET OP GEVAAR! Dit geldt zowel voor het slachtoffer, maar zeker ook voor de hulpverlener,
anders heb je er een slachtoffer bij!
Door uit te varen met zeer slechte boot, loopt de bemanning risico, waardoor zij ook
slachtoffer kunnen worden.
In deze conditie mag deze boot niet meer gebruikt worden. Zeker een reddingsboot dient
betrouwbaar te zijn.
Raadsleden hebben de noodzaak hiervan ingezien en in de afgelopen raadsvergadering van
20 december een raadsbesluit aangenomen, waardoor zowel de reddingsboot als de
botenloods vervangen zullen gaan worden.
Ineke Breet
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BLARICUMMERMEENT
Criteria voor toewijzing koopwoningen Blaricummermeent vastgesteld:

Géén alleenrecht voor Blaricummers
Nieuwe Blaricumse Partij ontstemd.
Hoewel Laren zijn nieuwbouwwoningen alleen aan zijn eigen inwoners toewijst, de woningen
in Huizen uitsluitend aan Huizer ingezetenen te koop worden aangeboden en in Eemnes
slechts Eemnessers in aanmerking komen , kunnen wat betreft de nieuwbouw in de
Blaricummermeent alle Nederlanders terecht.
Hiertoe hebben Hart voor Blaricum, VVD, CDA en PvdA in de laatste raadsvergadering
besloten. Alleen de twee dorpspartijen, de Nieuwe Blaricumse Partij en Blaricums Belang,
wilden voorrang geven aan Blaricummers. De mening van HvB, VVD en CDA is zeer zeker
opmerkelijk te noemen. In het coalitieprogramma van vorig jaar beloofden zij namelijk nog:
”Bij het toewijzen van woningen zal in eerste instantie voorrang worden verleend aan
eigen inwoners van de gemeente Blaricum”.
HvB, VVD, CDA en PvdA stelden dat het, strikt genomen, niet mag om eigen inwoners zo te
bevoordelen. Daarom namen zij genoegen met de schamele toezegging van de wethouder
dat eerst in de Laarder Courant de BEL met de nieuwbouwkoopwoningen geadverteerd zou
worden en pas daarna in landelijke bladen. Belangstellende Blaricummers zouden volgens
hen dan als eerste op de hoogte zijn en daardoor ook als eerste kunnen kopen.
De Nieuwe Blaricumse Partij is het met dit alles absoluut niet eens. Ten eerste hebben de
inwoners van Blaricum nooit kans gemaakt op een nieuwbouwwoning in Laren, Eemnes of
Huizen. Nu, na vele jaren dat Blaricum nieuwbouw pleegt, zouden ze zelfs ook in hun eigen
dorp achter het net kunnen vissen. Ten tweede ontvangen veel Blaricummers de BEL en de
Woonbode niet regelmatig, bij sommige inwoners worden BEL en Woonbode zelfs helemaal
niet bezorgd. Het is dus voor de hand liggend, dat de bewoners van Laren, Eemnes en
Huizen eerder op de hoogte zijn en daardoor vóórgaan bij de koop van een woning.
Zelfs het voorstel tijdens de raadsvergadering van de Nieuwe Blaricumse Partij om het
besluit nog even uit te stellen en in de volgende commissievergadering begin volgend jaar
samen naar een oplossing te zoeken werd weggestemd. Desondanks zullen wij naar
mogelijkheden blijven zoeken Blaricummers een voorkeurspositie bij koop te verschaffen.
Liesbeth Boersen
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Bestemmingsplan Dorp vastgesteld.
Wingerdterrein en Vitusweg volgepropt
Na een procedure van vele maanden is in de laatste raadsvergadering van 2007 het
bestemmingsplan Dorp vastgesteld. De Nieuwe Blaricumse Partij heeft tegen het
bestemmingsplan gestemd. De reden hiervoor is de invulling van het Wingerdterrein en het
Vitusweggetje. Naar onze mening heeft wethouder Luken (CDA) op deze terreinen veel te
veel en te hoge bebouwing toegestaan. Met deze twee belangrijke en unieke stukjes Blaricum
moet je, wat de NBP betreft, juist erg voorzichtig omgaan.
Terwijl de raad een half jaar geleden akkoord is gegaan met een bebouwingspercentage van
30% voor een deel van het Wingerdterrein, stelde het college in dit bestemmingsplan voor
het bebouwingspercentage tot 65% op te rekken. HvB, VVD, CDA en PvdA stemden hiermee
in. Onbegrijpelijk, dat ook Hart voor Blaricum zich bij het bebouwingspercentage van 65%
neerlegde. Van die partij had ik juist verwacht, gezien hun uitspraken over dorpsschoon in het
recente verleden, dat ze het amendement ingediend door de Nieuwe Blaricumse Partij (terug
naar 30%, dus tegen verstening) zou steunen. Stelt u zich voor: Woningbouwvereniging en
eigenaar van het Wingerdterrein “De Alliantie” krijgt de mogelijkheid appartementsgebouwen
neer te zetten van 8 meter hoog ongeveer 5 meter vanaf de weg. Zij mag het bouwblok voor
65% vol zetten. Over verstening gesproken en dan op deze prachtige locatie.
Een dergelijke verstening doet zich ook voor op de Vitusweg. De raad gaf eind 2005
toestemming de huidige 8 kleine woninkjes te slopen. Daarbij werd de afspraak met “de
Alliantie” gemaakt (overigens na uitvoerig overleg met de klankbordgroep bestaande uit
omwonenden), dat er 12 kleine starterswoninkjes terug gebouwd zouden worden. Vastgelegd
werd: hoogte 8, breedte 5 en diepte 8 meter. De meerderheid van de raad (HvB, VVD, CDA
en PvdA) heeft ondanks die gemaakte afspraak ingestemd met woningen van 9 meter hoog,
6 meter breed en 10 meter diep. De woningen mogen dus 1½ keer zo groot worden en een
meter hoger. Het bebouwde oppervlak, exclusief bijgebouwen, stijgt daardoor van 480 m²
naar 720 m².
Alleen de Nieuwe Blaricumse Partij en Blaricums Belang stemden tegen.
Liesbeth Boersen
Op de informatieavond in de Malbak op 19 december j.l., is
het deelplan ‘vlek B’ van het Centrumplan Bijvanck
gepresenteerd. In afwijking van het Stedebouwkundig Plan
Van Eisen (SPVE) van oktober 2004, wordt de bouwhoogte
14meter boven maaiveld i.p.v. 13 meter. Ter vergelijking:
Het hoogste punt van gebouw ‘de Wetering’ is 13 meter
hoog! Wil men bezwaar maken tegen dit plan, dan kan men
tijdens de ter visie legging een zienswijze kenbaar maken.
Tot eind januari 2008 zal het plan op het gemeentehuis aan
de Torenlaan 50 ter visie liggen.
Hans Breet
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