NIEUWE
BLARICUMSE
PARTIJ

‘DE KORENBLOEM’

2008 / 05
18 mei 2008

Beste Korenbloemlezers,
Deze keer hebben wij o.a. de volgende onderwerpen waar wat over te melden valt:
• Haar eerste vergadering heeft zij reeds voorgezeten: onze nieuwe Burgemeester!
• Enquete over betaalbare woningen in Blaricum, met name in de Blaricummermeent.....
• De gemeente op een zorgelijk spoor.....
• Het Bernardusgebouw wordt gerenoveerd!
• Nota Gezondheidsbeleid Blaricum 2008-2011.....
• Startnotitie milieubeleidsplan Blaricum.....
• Subsidieplafond 2008 voor cultureel erfgoed.....
• Toch lokalenuitbreiding voor de school aan de Eemnesserweg?
• Voetbalveld BVV’ 31 in erbarmelijke staat
Kortom, weer een goedgevulde ‘Korenbloem’, waarmee wij u nader hebben willen
informeren.
Wederom wensen wij u weer veel leesplezier toe.
redactie van ‘DE KORENBLOEM’

Eerst op lijst 7.....

Nu op nr. 1
Onze nieuwe eerste burger
van Blaricum.
Wij heten haar welkom en
wensen haar veel succes toe
in ons mooie dorpje.
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Enquête betaalbare woningen in Blaricummermeent
In februari j.l. hebben wij een enquête gehouden onder de Korenbloemlezers over de behoefte van
Blaricummers aan betaalbare woningen in de Blaricummermeent. Aanleiding was de ophanden
zijnde start van de bouw van de eerste woningen aldaar. Het voornemen op dit moment is dat 65%
van de woningen in de dure categorie zal vallen en slechts 10% omstreeks € 200.000,--. Omdat
wij geloven dat er onder de Blaricummers juist behoefte bestaat aan de categorie beginnend bij €
150.000,-- tot € 300.000,--, hebben wij onze lezers gevraagd hun mening te geven.
Het resultaat was als volgt:
• Een kleine dertig Blaricummers stuurden ons een uitermate positieve mail als steunbetuiging
voor onze actie.
•We ontvingen 2 brieven met dezelfde positieve strekking.
• Tenslotte kregen we een tiental mondelinge (vooral tijdens het boodschappen doen) en
telefonische reacties, die alle onze actie voor meer betaalbare woningen met name voor starters
steunden.
• Slechts één binnengekomen mail was negatief.
Een greep uit de reacties: ”Het is goed dat iemand zich hier druk om maakt. Mijn waardering
hiervoor. Ik ben het volmondig eens met de stelling dat er meer betaalbare woningen moeten
komen. Met name jonge Blaricummers hebben recht op betaalbare woningen. Schande als deze
verdeling doorgaat”.
De uikomst van onze enquệte is voor ons een echte stimulans ons te blijven inzetten voor de
betaalbare woningen voor Blaricummers. Dat het initiatief van de Nieuwe Blaricumse Partij al
voorzichtig vruchten begint af te werpen blijkt uit het onlangs genomen raadsbesluit (zie ook een
ander artikel in deze nieuwsbrief.) dat boven het toekomstige gemeentehuis in de gerenoveerde
Bernardusschool aan de Kerklaan 5 starterswoningen gerealiseerd zullen worden. Het begin is er
dus.
Ook in het Centrumplan Bijvanck zullen minimaal 12 goepkopere starterswoningen gebouwd
worden.
Wat de Blaricummermeent betreft, heeft wethouder De Joode (volkshuisvesting) toegezegd dat zij
opnieuw met de woningcorporaties in gesprek zal gaan om toch meer betaalbare woningen in
deze nieuwe wijk te realiseren.
Tenslotte zal de wethouder volkshuisvesting een nieuw WoonBehoefteOnderzoek (WBO) starten
om te inventariseren aan wat voor woningen de Blaricummers nu echt behoefte hebben. De NBP
had in het verleden hierover al een motie ingediend.
Wij hebben de overtuiging dat onze actie zo breed door u gesteund een belangrijke bijdrage
geleverd heeft tot deze (voorgenomen) aanpassingen. Dat uw steun daarvoor heel belangrijk was
moge duidelijk zijn.
Wij blijven alert en zullen u via de Korenbloem op de hoogte houden van met name de resultaten
van de gesprekken tussen wethouder De Joode en de woningcorporatie.
Liesbeth Boersen
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Het zorgelijke uiterlijk van de zorgroute geeft ons veel zorg!
Voor de NBP is het een
onbegrijpelijk situatie. Het zo fraaie
park dat door de Bijvanck slingert is
bruut onteerd middels het royaal
wegschrapen van haar groene
toplaag. En dat alles om een
zorgpad (alleen bestemd voor
wandelaars, al dan niet met rollator)
aan te leggen!
Wat ging hier fout???
En fout gaat het zeker!!! De breedte
is niet zoals afgesproken. Het
bestaande voetpad zou in het
nieuwe pad worden opgenomen.

ZOALS HET WAS.....

Waarom bekruipt ons het gevoel dat
er misschien toch een weg kan
worden gerealiseerd?
Hans Breet

Bernardusgebouw gerenoveerd
Eindelijk is dan de kogel door de kerk. Na een lange discussie heeft een meerderheid van
de Raad, waaronder de Nieuwe Blaricumse Partij, in de raadsvergadering van 25 maart
besloten dat de Bernardus aan de Kerklaan gerenoveerd zal worden. Sloop van het
karakteristieke en beeldbepalende pand is daarmee definitief van de baan. Alleen CDA en
PvdA stemden voor sloop.
Wij zijn bijzonder verheugd met dit besluit. Hierdoor zal het cultuurhistorische karakter van
de Kerklaan bewaard blijven. De Bernardus vormt namelijk samen met het
“bewaarschooltje” aan de Vitusweg (het voormalige Rode Kruis gebouwtje), het katholieke
verenigingsgebouw (het Vitus) en het voormalige klooster (tot voor kort
gezondheidscentrum) een uniek geheel.
In het gerenoveerde schoolpand zal op de benedenverdieping het gemeentehuis gevestigd
worden. Voor de bovenverdieping zijn 2 alternatieven onderzocht, te weten 2 dure
appartementen of 5 goedkopere startersappartementen in de koopsector.
Heel blij zijn wij dat de Raad unaniem voor de 5 startersappartementen stemde. De aktie
van de Nieuwe Blaricumse Partij voor meer betaalbare woningen, met name voor jongeren,
begint voorzichtig vruchten af te werpen.
Liesbeth Boersen
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Nota Gezondheidsbeleid Blaricum 2008-2011
Speerpunten:
1. Vitaal ouder worden: preventie van eenzaamheid, depressie en valincidenten.
2. Riskant alcoholgebruik.
3. Bewegingsarmoede en overgewicht.
4. Vroegtijdige signalering van risicojeugd.
5. Bewaken van gezondheidsaspecten bij bestuurlijke beslissingen (b.v. bij bouw
Blaricummermeent).
Opvallend binnen deze nota is het riskant
alcoholgebruik, met name onder jongeren.
Gemiddeld beginnen jongeren van 12 jaar met het
drinken van alcohol. De gezondheidsrisico’s zijn
ernstig. De gemeente wil een riskant
alcoholgebruik van jongeren terugdringen door de
trend van te vroeg, te vaak en te veel te stoppen.
De gemeente gaat hiervoor ouders (via
brochures), basisonderwijs, voortgezet onderwijs,
sportkantines, horeca en supermarkten
benaderen. Blaricumse jongeren gaan niet alleen
in de BEL-gemeenten uit, maar ook in Huizen. Het
is dus ook belangrijk om de gemeente Huizen te
benaderen.
Een ander opvallend punt binnen deze nota is een toename van overgewicht bij de jeugd
in de leeftijdscategorie van 5 t/m. 14 jaar. Overgewicht is een regionaal speerpunt. Om
overgewicht bij kinderen tegen te gaan, gaat de gemeente in gesprek met
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (0-4jaar) en het basisonderwijs (4-12jaar). Ook
sportverenigingen kunnen hier misschien bij betrokken worden?
De NBP maakte zich bezorgd over de komst van een McDonald’s in Blaricum. Nu de
motie hierover door de raad is aangenomen (zie onze vorige Korenbloemen), is dit risico in
ieder geval geweken.
Het bedrag ad € 5.000,-- per jaar van 2008-2011 voor deze nota vinden wij weinig,
gezien alle doelen die de gemeente zich hierin gesteld heeft. Het is heel jammer, dat
er bij de RTG (Ronde Tafel Gesprekken) niemand van de bij de gezondheidsnota
betrokken instanties aanwezig was, zoals b.v. de GGD, huisartsen, SWOBEL,
Versasportverenigingen en SLW.
Ineke Breet
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Startnotitie milieubeleidsplan Blaricum
Naast de in de startnotitie genoemde wettelijke taken, wil de gemeente ook inspanning
leveren op het gebied van:
• Verkeer en vervoer.
• Klimaat en duurzaamheid.
• Licht.
• Water.
Twee punten hieruit nader toegelicht:
Licht:

Water:

Door toename van licht is er ook een
toename van de negatieve bijeffecten van
licht energieverbruik, lichthinder voor mens
en dier en aantasting van de duisternis. De
gemeente gaat in BEL-verband meedoen
aan de ‘Nacht van de nacht’. Dit is een
landelijke actie. Ergens in het najaar gaan
alle lampen van de gemeente Blaricum uit.
Sociale veiligheid ben je aan gebonden, dus
zal op risicovolle plaatsen de verlichting aan
blijven. Het doel van deze actie is, om het
‘donker‘ te beleven.

De rioolwaterzuivering van zowel
Hilversum als van Blaricum (en in de
toekomst de Blaricummermeent) lozen
op de Gooijergracht. Bekend is, dat
het slib zwaar vervuild is. De
gemeente gaat onderzoeken of in de
Oostermeent (hiermee wordt het
gebied ‘de Kampen’ bedoeld)
mogelijkheden zijn voor názuivering
van het water uit de Gooijergracht.

De NBP vindt het vreemd, dat je poelen gaat maken in een mooi natuurgebied om
vervuild water uit de Gooijergracht hierin ná te zuiveren d.m.v. rieten en biezen.
Het gehele milieubeleidsplan kunt u ‘downloaden’ van de gemeentesite of via deze link:
www.blaricum.nl/gbl/webgen.nsf/158bf04f54fdde12c1256a5a003830d1/494ca8e5f11d3
ed3c12574050047fd7a/$FILE/Milieubeleidsplan startnotitie Blaricum 13-2.doc
Ineke Breet

Subsidieplafond 2008 voor het subsidiëren van cultureel erfgoed
De subsidieregeling is bedoeld voor gemeentelijke monumenten, beeldbepalende- en
beeldondersteunende panden.
Het subsidieplafond is verhoogd van € 5.500,-- naar € 10.000,--.
De NBP vraagt zich af of dit niet te weinig is!
€ 10.000,-- voor ± 100 monumenten is een druppel op een gloeiende plaat! Als er iemand
komt met een subsidieaanvraag voor € 10.000,-- (b.v. een rieten dak), dan is gelijk alles op.
De NBP vindt, dat deze subsidie gelijkelijk verdeeld zou moeten worden over de
aanvragers.
Ineke Breet
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School Eemnesserweg misschien toch lokalenuitbreiding?
De Nieuwe Blaricumse Partij is bijzonder verheugd over het collegevoorstel “Ruimtebehoefte
Scholencomplex Blaricum Dorp” dat in de raadsvergadering van 27 mei a.s. behandeld wordt.
Hierin stelt het College de gemeenteraad voor met ingang van 1 augustus 2009 drie
noodlokalen voor de scholen neer te zetten op het terrein van de brandweerkazerne naast de
school. Omdat de brandweer medio 2009 naar de Singel verhuist is het mogelijk de
overbevolkte scholen te ontlasten.
Twee jaar geleden diende de Nieuwe Blaricumse Partij al een motie in om noodlokalen
aan de scholen ter beschikking te stellen.
Veel meer leerlingen dan oorspronkelijk werd verwacht bezochten namelijk de school aan de
Eemnessserweg. De motie werd echter verworpen. Hart voor Blaricum, VVD en CDA waren
van mening dat de leerlingen uit het oude dorp maar naar de Bijvanckschool moesten gaan.
Het gevolg was dat de kinderen les kregen in een peuterspeelzaallokaal, in de lerarenkamer
en zelfs in de kelder. Hopelijk stemt een meerderheid van de raadsleden tijdens de
raadsvergadering nu wèl in met de tijdelijke uitbreiding voor de school. In dat geval kunnen alle
leerlingen weer in een normaal daarvoor bestemd klaslokaal onderwijs krijgen.
Precies een week voor de raadsvergadering zal er een “rondetafelgesprek” plaats vinden over
hetzelfde onderwerp. Op beide vergaderingen bent u van harte welkom!
Ronde tafel gesprek: dinsdag 20 mei in de Blaercom van 21.00 uur tot 22.00 uur
Raadsvergadering : dinsdag 27 mei in het gemeentehuis van Laren aanvang 20.00 uur.
Liesbeth Boersen

OBB SCHOOL
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KUNSTGRASVELD BVV’31 MET SPOED REALISEREN!
Het trainingsveld van de Blaricumse Voetbal Vereniging BVV‘31 verkeert in een
zodanig erbarmelijke staat, dat er niet meer op getraind kan worden en uitgeweken
moet worden naar de gewone velden. Deze velden worden dan extra belast, waardoor
schade aan de grasmat zal toenemen.
In afwachting van de uitkomst van de sportnota 2005 is er géén groot onderhoud gepleegd.
De gemeente is bezig met uitwerking van variant 4 ‘herinrichting Sportpark Oostermeent’. De
uitvoering hiervan laat echter te lang op zich wachten. Wanneer de aanleg van het
kunstgrasveld niet met spoed wordt uitgevoerd, is het voortbestaan van de voetbalvereniging
in het geding.
In de raadsvergadering van 22 april j.l. heeft de Nieuwe Blaricumse Partij al een financieel
voorstel hiervoor gedaan m.b.t. de kadernota. Wethouder Ben Lüken had hier eventueel wel
oren naar. De NBP is evenals de voetbalvereniging van mening, dat het voortrekken van de
uitvoering van dit kunstgrasveld mogelijk moet zijn, daar in alle varianten dit veld op dezelfde
locatie is gesitueerd.
Ineke Breet
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