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SPECIALE EDITIE “McDonald’s”

McDonalds ter discussie, maar NU al reclame in de Bijvanck!

Is dit de manier om de Bijvanck bewoners ‘om’ te krijgen?
In ‘Korenbloem’ 06 van 2 juni 2007 hebben wij reeds geschreven:
“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.”
In ‘Korenbloem’ 01 van 21 januari 2008 schreven wij:
“De raad heeft namelijk meerdere malen uitgesproken tegen de komst van een MacDonalds
te zijn en verantwoordelijk wethouder Heybroek (VVD), heeft bij herhaling beweerd dat
een MacDonalds-vestiging bij de carpoolplaats niet aan de orde is.”
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De stand van zaken en de ‘laatste’ ontwikkelingen!
In voorgaande Korenbloemen heeft u kunnen lezen dat de discussie over een eventuele
MacDonald’s vestiging bij de entree van de Bijvanck weer is opgelaaid.
In het nabije verleden heeft wethouder Heybroek de raad een aantal malen verzekerd dat
van een vestiging van een McDonald’s aan de Stichtseweg geen sprake zou zijn.
Daarmee leek de zaak afgedaan. De Nieuwe Blaricums Partij die ook niets voelt voor een
McDonald’s was tevreden. De Bijvanck, die door de bebouwing van de Blaricummermeent
door de extra verkeersdruk toch al zwaar belast wordt, mag wat de NBP betreft
verkeerstechnisch niet nog zwaarder onder druk komen te staan.
De raad heeft zich in het nabije verleden drie keer uitgesproken tegen de komst van
de hamburgergigant:
- Eerst in maart 2003 tijdens een commissievergadering. Het huidige raadslid van Hart
voor Blaricum Satyamo Uyldert heeft zich toen eveneens bijzonder fel uitgesproken tegen
de komst van een MD.
Unaniem werd de komst van MD verworpen!
- Vervolgens in de motie van september 2004 waarin werd afgezien van bebouwing van de
groenstrook aan weerzijden van de Stichtseweg tot aan de bocht bij de Noord.
Dus ook geen MD gebouw!
- En tenslotte in het coalitie/raadsprogramma van april 2006 waarin:
De komst van grootschalige horeca op deze plek wordt afgewezen!
Een motie van de Nieuwe Blaricumse Partij medio 2007 tegen de komst van een
McDonald’s werd alleen gesteund door BB. De andere partijen vonden de motie overbodig
omdat:
Er toch geen sprake kon zijn van een eventuele MacDonald’s vestiging.
Ondanks al deze feiten heeft u in een vorige ‘Korenbloem’ kunnen lezen, dat wij als NBP
de zaak niet vertrouwden en twijfelden aan de oprechtheid van de woorden van wethouder
Heybroek. Allerlei signalen wezen er namelijk op dat er wel degelijk “geheime” gesprekken
tussen de wethouder en McDonald’s gevoerd werden. Ons wantrouwen bleek terecht. Uit
een artikel in de Gooi en Eemlander van 6 maart en uit een niet-openbare
raadsbijeenkomst bleek dat de kans op een MD vestiging zeer groot was.
Inmiddels hebben de heren Leo Schiltmans en Jan Drupsteen in de krant stelling genomen
tegen de vestiging van MD en hebben zij zich namens actiegroep “Geen McDonald’s in de
Bijvanck” tot de raadsleden gewend. En nu maar hopen dat het geheugen van de
raadsleden in orde is en dat zij het coalitie/raadsprogramma van 2006 consequent
uitvoeren.
Wat de Nieuwe Blaricumse Partij betreft is het laatste woord hier nog niet over gezegd.

Wij zullen u via onze ‘Korenbloem’ op de hoogte blijven houden!
Liesbeth Boersen
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Verslag bijeenkomst actiegroep “Géén McDonald’s in de Bijvanck”
Afgelopen maandag 14 april 2008 was er een bijeenkomst in de Malbak van de actiegroep
“Géén McDonalds in de Bijvanck”. Door middel van huis-aanhuis verspreide ‘flyers’, waren
de bewoners van de Bijvanck hiervoor uitgenodigd. Er was sprake van een grote opkomst.
±130 aanwezigen!
De actiegroep is niet tegen een McDonald’s op zich, maar tegen vestiging aan de
Stichtseweg, de toegangsweg naar de Bijvanck. Men wil graag de rust, ruimte, natuur en
woongenot voor de Bijvanck behouden. In 2001 heeft de actiegroep al duidelijk laten weten
tegen een vestiging van een McDonald’s op deze plek te zijn.
Ook de raadsleden hebben al meerdere malen tegen de komst van een McDonald’s
gestemd. Door Liesbeth Boersen (raadslid en fractievoorzitter van de NBP) is in 2007 nog
een motie ingedient tegen de komst van een McDonald’s om door stemmen een uitspraak te
forceren dat van de komst van een McDonald’s geen sprake zou zijn. Een aantal raadsleden
vonden deze motie overbodig: “Net zoiets als een motie indienen om er zeker van te zijn, dat
morgen de zon weer op zal komen!”. Zij zijn er van uitgegaan, dat er geen sprake meer zou
zijn van de komst van een McDonald’s. Na het aannemen van het “Masterplan
Blaricummermeent”, met daarin vermeld ‘lichte, weggerelateerde horeca’ (in de ogen van de
raadsleden een kioskachtig iets), komt opeens McDonald’s weer uit de lucht vallen.
De actiegroep is zeer teleurgesteld dat McDonald’s wéér aan de orde komt. Néé is
toch zeker NEE?! De Nieuwe Blaricumse Partij ondersteunt dit standpunt.
Ineke Breet

‘Ronde tafel’ gesprek van 15 april 2008
Tijdens het ‘ronde tafel’ gesprek (RTG), werd de uitgenodigde actiegroep ‘Géén McDonald’s
in de Bijvanck’ de mogelijkheid geboden hun standpunt toe te lichten aan de raadsleden en
het college. De actiegroep heeft niet alleen kritiek op de eventuele komst van een
McDonald’s, maar biedt ook alternatieven aan. Als alternatief, om geen gebruik te hoeven
maken van de reeds in bezit van McDonald’s zijnde grond, was het idee de carpoolplaats op
de plek van de aan de overkant van de Stichtseweg gelegen JOP-plek te situeren. De
jongeren zullen dan wel een alternatieve plek dienen te krijgen. Een ander idee was, de
carpoolplaats te situeren bij de locatie van het Q-8 pompstation langs de A27. Volgens de
actiegroep is deze locatie gelegen op Eemnesser grondgebied. Dit zou volgens hen binnen
de BEL-samenwerking geregeld moeten kunnen worden.
Volgens wethouder Jan Heybroek (VVD), is een McDonald’s juridisch gezien moeilijk tegen
te houden. De heer Jorritsma van de PvdA, al jarenlang jurist, vond dit onzin. De
bestemming moet eerst gewijzigd worden van bedrijfsbestemming in ‘lichte horeca’.
Ineke Breet
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Zoals wij al eerder in de ‘Korenbloem’ hebben voorspeld dat de zaak omtrent een
McDonald’s nog lang niet is afgedaan, zullen wij ons blijven inzetten om onze leefomgeving
voor de gevolgen te blijven behoeden.

Daarom zal de Nieuwe Blaricumse Partij dan ook in de volgende
raadsvergadering van 22 april een motie indienen tegen de
vestiging van een hamburgergigant aan de Stichtseweg bij
entree van de Bijvanck!
Politiek Blaricum heeft zich in het recente verleden al meerdere malen uitgesproken tegen
de komst van McDonald’s. Toch voert wethouder Heybroek onderhandelingen met het
bedrijf over een vestiging bij de entree van de Bijvanck. Een woordvoerder van de
hamburgergigant geeft aan, dat het hierbij gaat om een volwaardig restaurant inclusief een
McDrive. In het geheim, zonder medeweten van raadsleden en inwoners van de Bijvanck,
vinden de gesprekken plaats. Pas onlangs zijn de raadsleden in een besloten vergadering
door de wethouder op de hoogte gesteld.
Liesbeth Boersen: “Naast vele argumenten, zoals b.v. het verloren gaan van het groene
karakter van de entree van de Bijvanck, de extra uitstoot van fijn stof en de toenemende
luchtvervuiling, is voor de Nieuwe Blaricumse Partij met name de zware verkeersbelasting
onaanvaardbaar. De Bijvanckbewoners zullen als de Blaricummermeent volgebouwd is toch
al veel hinder ondervinden van het verkeer van en naar de nieuwe wijk. Door de vestiging
van McDonald’s nemen de verkeersbewegingen substantieel toe. Klanten komen namelijk
niet alleen van de A27 maar vooral van omringende gemeenten. Via allerlei wegen langs,
maar ook dóór de Bijvanck zullen zij hun weg weten te vinden.”
De raadsvergadering waarin de motie behandeld wordt vindt plaats op 22 april in het
gemeentehuis van Laren en begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom.
Liesbeth Boersen
Fractievoorzitter Nieuwe Blaricumse Partij

TOEKOMSTBEELD ????
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Motie
Graag hadden wij op deze plaats de motie tegen de komst van de hamburgergigant die in de
raadsvergadering van 22 april door de Nieuwe Blaricumse Partij en Blaricums Belang zal
worden ingediend gepubliceerd.
Echter, gezien de actualiteit van de motie en de ingewikkeldheid van het proces konden wij
ten tijde van het samenstellen van deze Korenbloem nog niet tot publicatie overgaan. Het
vrijgeven van de motie zal pas plaats vinden op de raadsvergadering van 22 april.
In de volgende Korenbloem zullen wij de motie in zijn geheel afdrukken.

Namens de indieners van de motie
Liesbeth Boersen
Liesbeth Boersen

zou dit een stap in de goede
richting kunnen zijn?

Toch ook even gekeken op de eigen website van McDonald’s:
Leest u even mee:
http://www.mcdonalds.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=1675
Hier staat het volgende:
“Nederland telt meer dan 220 McDonald’s restaurants, waar wekelijks ruim 3 miljoen
mensen komen eten. In elk restaurant kun je dezelfde topkwaliteit verwachten. Of je nu
langskomt voor een stevig ontbijt, een frisse maaltijdsalade na het sporten, een zakenlunch
of Big Mac voordat je naar de film gaat. Bij McDonald’s kun je op elk moment van de dag
terecht.”
Een eenvoudig rekensommetje is dan te maken:
3.000.000 mensen per week over 220 vestigingen; dat is per vestiging:
13.636 mensen per week! (bij een vestiging van gemiddelde grootte!), dat zijn:
1948 mensen per dag! (in het weekend wat meer en doordeweeks wat minder).
Dit aantal kan dus hoger uitvallen, omdat het hier om een TOP-vestiging gaat inclusief een
McDrive! en dus boven het gemiddelde zal liggen. Deze getallen zijn door de wethouder
maar even NIET genoemd! De kunst van het weglaten zullen we maar zeggen...
Hans Breet
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