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Beste Korenbloemlezers,

Deze keer hebben wij o.a. de volgende onderwerpen waar wat over te melden valt:
• Is en blijft Blaricum financieel gezond?.....
• De NBP maakt halverwege “de rit” haar balans op.....
• Het wordt spannend....., krijgt de Bijvanck op tijd haar Malbak terug?.....
• Het gaat prijzen regenen in de Blaricummermeent!.....
Meer info in het ‘Ronde Tafel Gesprek’ op 17 juni a.s. om 19.30 uur in de ‘Blaercom’.
• Laatste stand extra schoollokalen in het ‘oude dorp’.....
• NBP dient motie in voor kunstgrasveld BVV ’31.....
• De geheimen van de Blaricumse politiek.....
• 2e ontsluiting van de Bouwvenen.....Nú aanpakken!

Liesbeth Boersen
fractievoorzitter
Mieke van Rossum

Ineke Breet

partijvoorzitter,
Ko Vos
steunfractielid

fractievertegenwoordiger

secretaris en

PietHein Oyens

fractievertegenwoordiger
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Wederom wensen wij u weer veel leesplezier toe.
redactie van ‘DE KORENBLOEM’
Blaricum is financieel gezond en de NBP hoopt dat deze coalitie dat ook zo laat.
De jaarcijfers van Blaricum laten weer eens zien dat de coalitiepartijen grepen uit de kas
doen. Het eigen vermogen steeg dankzij de verkoop van het gemeentehuis, maar als we
daarvan afzien is er weer ingeteerd. De NBP zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen en
zonodig hardhandig aan de bel trekken om deze bestuurders financieel tot de orde te roepen.
Wij houden u op de hoogte. Besloten vergaderingen of niet…
PietHein Oyens
NBP:
Zalm 12
1261 PB Blaricum
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Nieuwe Blaricumse Partij (NBP) maakt tussentijds de balans op
Nu de HartvoorBlaricum/VVD/CDA coalitie twee van de vier regeerjaren achter de rug heeft,
dus halverwege “de rit” is, is het tijd voor evaluatie van het tot nu toe gevoerde beleid.
Terugkijkend stelt de NBP vast, dat niet alles zo verlopen is als menigeen had gehoopt. Een
paar voorbeelden noem ik zonder volledig te willen zijn:
• Het Wingerdterrein ligt nog steeds braak en dat terwijl zoveel ouderen hier graag zouden
willen wonen.
• Er worden nog steeds géén jongerenwoningen gebouwd aan het Vitusweggetje en de staat
waarin de Bernardusschool verkeert gaat door het verstrijken van de tijd steeds verder
achteruit.
• De herinrichting van het sportpark Oostermeent laat zólang op zich wachten, dat het
trainingsveld een modderpoel is waardoor het bestaansrecht van BVV ‘31 in gevaar is.
• Het project “Centrumplan Bijvanck” heeft zoveel vertraging opgelopen, dat het gevaar bestaat
dat de tijdelijke Malbak moet worden afgebroken vóórdat de nieuwe Malbak gebouwd is.
• Met het gezondheidscentrum is nog steeds géén overeenstemming bereikt over hun
verplaatsing naar de Blaricummermeent.
• Ook over de deelname van de winkeliers aan dit project bestaat nog absoluut geen
duidelijkheid.
• En ten behoeve van de verplaatsing van de Stichtseweg werden in het broedseizoen ca.100
bomen gekapt.
De vraag rijst is er dan niets positiefs te melden? Toch wel:
• De planvorming van de Blaricummermeent vordert gestaag. Gemiste kans daarbij is, dat er
bijna alléén dure woningen gebouwd zullen worden die voor veel Blaricummers onbereikbaar
zijn!
• Ook de onlangs verschenen nota ‘Bomenbeleidsplan’ is door ons positief ontvangen.
Absoluut minpunt daarbij is, dat de coalitie echter slechts de helft van het benodigde geld
voor het onderhoud van de bomen beschikbaar wil stellen. Je vraagt je af waarom je dan zo’n
Bomenbeleidsplan schrijft?
Een laatste woord nog over het functioneren van het college. Ook daarover is de NBP niet te
spreken. Met name het eigenzinnige optreden van wethouder Jan Heybroek (VVD) valt op.
Talloze malen trekt hij zich niets aan van de uitspraken van de raad en gaat hij zijn eigen gang.
Nog vers in het geheugen ligt de kwestie McDonald’s. De raad sprak in het verleden uit geen
McDonald’s te willen, toch voerde Heybroek gesprekken om hun komst voor te bereiden. De
raad wil geen duur ‘landmark’, Heybroek wèl. Het was Heybroek die 2 directe verbindingen
wilde realiseren van de Blaricummermeent naar het winkelcentrum. En de aanleg van een hele
brede zorgroute door het Bijvanckpark kwam uit zijn persoonlijke koker.
Al met al verbaast het ons niet dat de roep in de Blaricumse samenleving om zijn vertrek
steeds vaker en luider gehoord wordt.
Liesbeth Boersen
Fractievoorzitter Nieuwe Blaricumse Partij
NBP:
Zalm 12
1261 PB Blaricum
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Bijvanck zonder Malbak?
De kans is groot, dat de tijdelijke Malbak aan de Maten afgebroken moet worden voordat de
nieuwe Malbak in het Centrumplan Bijvanck klaar is! De huidige Malbak is namelijk
gebouwd met een zogenaamde ‘artikel 17’ procedure. Dat houdt in, dat er een tijdelijke
vergunning is verleend voor de duur van 5 jaar. Deze periode van 5 jaar is ingegaan na de
afgifte van de bouwvergunning in oktober 2004. Hierdoor is de vergunning oktober 2009
verlopen en moet dus de huidige, tijdelijke Malbak oktober 2009 afgebroken zijn.
Dat de nieuwe Malbak in oktober 2009 niet gebruiksklaar is lijkt vrijwel zeker. Op dit
moment is er nog niet eens een begin gemaakt met de bouw van vlek B, waar de nieuwe
Malbak een onderdeel van uitmaakt. Volgens de meest optimistische planning van de
gemeente start de bouw oktober 2008. De bouwtijd wordt geraamd op meer dan een jaar.
Daarna moet de Malbak nog ingericht en moet er verhuisd worden. Bij de tijdelijke Malbak
duurde inrichting en verhuizing een half jaar. Het is dus niet ondenkbeeldig dat de Bijvanck
het een jaar zonder Malbak moet doen.
Wij vragen ons af, waarom alles toch zo vreselijk lang moet duren!
Liesbeth Boersen
Persbericht:
Nieuwe Blaricumse Partij boos over uitgeloofd prijzengeld Blaricummermeent
De NBP is faliekant tegen het voorstel van VVD wethouder Heybroek om € 600.000,-- aan
prijzengeld beschikbaar te stellen voor de meest duurzame woning in de Blaricummermeent.
De winnaar krijgt € 300.000,--, nummer twee € 200.000,-- en de derde plek levert altijd toch
nog de slordige som van € 100.000,-- op. Alleen de vrije kavels dingen mee. Uitgaande van
9.500 inwoners kost dit elke Blaricummer ruim € 63,--.
Liesbeth Boersen: “De financiële situatie dwong Blaricum de laatste jaren tot bezuinigingen.
Zo kon het openbaar groen nog amper onderhouden worden, moesten de Malbak en
maatschappelijk werk geld inleveren en kon alleen een totale uitgavenstop de financiële
situatie van onze gemeente redden. Dit alles terwijl de OZB (bijna) de duurste van Nederland
is. Ook moet de NBP steeds een heel gevecht voeren met het college om een handjevol
betaalbare woningen te bouwen “.
“Het voorstel van wethouder Heybroek om € 600.000,-- als prijzengeld beschikbaar te stellen
is dan ook te gek voor woorden. In de 18 jaar dat ik raadslid ben heb ik zoiets idioots nog niet
meegemaakt. Mensen die over zoveel geld beschikken dat ze een vrije kavel kunnen kopen
hoeven echt niet van de gemeente “een huis cadeau te krijgen”. Ook zonder die extra bonus
kunnen zij zichzelf heel goed redden. Daarom stelt de NBP voor, die € 600.000,-- die
kennelijk “over” is, omdat de Blaricummermeent zo winstgevend is, in te zetten om meer
betaalbare woningen te bouwen. Veel meer Blaricummers kunnen dan in hun eigen dorp
blijven wonen. Ook kan het geld beter ingezet worden om het openbaar groen te
onderhouden, om de kortingen op de subsidies ongedaan te maken of om een kunstgrasveld
op sportpark Oostermeent nu eens eindelijk aan te leggen,” aldus Boersen.
NBP:
Zalm 12
1261 PB Blaricum
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Meer lokalen voor scholen oude dorp
In de vorige Korenbloem heeft u kunnen lezen dat de scholen aan de Eemnesserwerg (OBB
en Bernardus) wellicht met ingang van augustus 2009 meer lokalen ter beschikking krijgen.
Een collegevoorstel van die strekking werd in de raadsvergadering van mei behandeld.
Veel meer leerlingen dan ooit gepland was bezoeken op dit moment beide scholen. Gevolg:
er moet worden lesgegeven in ruimtes die daarvoor niet geschikt zijn, zoals b.v. de
lerarenkamer en de kelder. De scholen hebben wel moeten beloven een zeer terughoudend
aannamebeleid te gaan voeren, zodat over enkele jaren die extra noodlokalen niet nodig
meer zullen zijn.
Bij de stemming over dit onderwerp stemde alleen Hart voor Blaricum tegen de extra
lokalen. Zij vinden dat de leerlingen op de Bijvanckschool les moeten krijgen.
Dat de Nieuwe Blaricumse Partij bijzonder verheugd is met de uitslag van de stemming
moge duidelijk zijn. Wij dienden immers in 2006 al een motie in om de uitbreiding van lokalen
mogelijk te maken. Die motie werd toen nog alleen gesteund door de NBP en door BB.
Liesbeth Boersen
Nawoord:
In het verleden werd steeds het argument gebruikt dat het de schuld van de scholen zelf was
dat ze uit hun jasje groeiden omdat ze zoveel leerlingen van buiten Blaricum aannamen. Uit
onderzoek is echter gebleken dat dit niet klopt. Op de OBB en de Bernardus samen zaten
per 1 oktober 2007 636 leerlingen terwijl er 658 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12
jaar bij het bevolkingsregister van Blaricum Dorp stonden ingeschreven. Conclusie: er gaan
meer Blaricumse kinderen in de omliggende plaatsen naar de lagere school dan dat er
kinderen uit andere dorpen naar onze school komen.
Liesbeth Boersen

Nieuwe Blaricumse Partij dient motie in vóór kustgrasveld BVV ‘31
In de raadsvergadering van mei 2008 heeft de NBP een motie ingediend om te garanderen
dat BVV ‘31 vanaf augustus 2009 de beschikking heeft over een kunstgrasveld. De NBP wil
niet wachten op een totaal plan voor de herinrichting van het sportpark maar de aanleg van
het kunstgrasveld naar voren halen. Dat kan ook, omdat in alle varianten van de
herinrichting van het sportpark het huidige trainingsveld een kunstgrasveld wordt.
De Gooi en Eemlander meldde onlangs nog, dat wethouder Lüken tijdens de ronde-tafelgesprekken een kunstgrasveld toezegde. De NBP vroeg tijdens de raadsvergadering om een
duidelijke bevestiging van die toezegging. Omdat de wethouder de toezegging niet expliciet
hard maakte en daarmee géén 100% garantie wilde afgeven, diende de NBP alsnog een
motie in. Helaas werd deze motie door te weinig raadsleden gesteund en daarmee
verworpen.
Liesbeth Boersen
NBP:
Zalm 12
1261 PB Blaricum
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Blaricumse coalitiepartijen doen steeds geheimzinniger.
In politiek Nederland worden zelden besloten vergaderingen gehouden. We zijn immers allen
voorstander van een open en transparant beleid. ‘Openbaarheid van Bestuur’ is het veel
gehoorde credo. Voor iedere burger moet gevolgd kunnen worden wat er speelt, wat de
plannen zijn en wat dat voor de mensen betekent.
Helaas is dit in Blaricum niet het geval. Nog nooit waren er zoveel besloten vergaderingen als
in deze coalitieperiode. Het lijkt erop dat daarmee de oppositie monddood wordt gemaakt,
want die mogen niet in het openbaar vertellen wat er in de besloten vergaderingen is gezegd.
De burgers hebben geen mogelijkheid meer om te controleren en te reageren. Wordt deze
coalitie soms geregeerd door angst voor kritiek en weerwoord?
Bijvoorbeeld: deze coalitie durft niet in het openbaar bekend te maken dat er gewijzigd wordt
in het woningaanbod in het centrumplan Bijvank. De burgers weten hier niets van en leven
nog met hun gedachten bij de oude plannen. Ook worden algemene ontwikkelingen binnen
de plannen rond de Blaricummermeent, de school in het oude dorp en het sportpark
tegenwoordig in beslotenheid besproken. De burgers weten dus niets meer van de
ontwikkelingen. Dit past niet meer in een tijd van openheid en transparantie. Woorden die
door deze coalitiepartijen in het verleden veel zijn gebruikt en nu snel zijn vergeten. Het
pluche is zacht en warm…
Beslotenheid hoort bij het beschermen van het dorpsbelang en niet bij het eigenbelang van
deze coalitie. De democratie in Blaricum functioneert niet meer.
Het is weer tijd voor een frisse wind. De NBP kan daarvoor zorgen.
PietHein Oyens

Krijgt de Bouwvenen een tweede ontsluiting?
Als een meerderheid van de bewoners van de Bouwvenen een tweede ontsluiting wenst, dan
is de kans groot dat die er ook daadwerkelijk komt. Deze toezegging deed wethouder Lüken
in de onlangs gehouden raadsvergadering. Lüken kwam tot deze uitspraak naar aanleiding
van een motie van de Nieuwe Blaricumse Partij. In deze motie drong de NBP er bij het
college op aan de tweede ontsluiting van de Bouwvenen onderdeel te laten zijn van de studie
over de herinrichting sportpark Oostermeent. Lüken zegde toe bereid te zijn een
draagvlakonderzoek (lees: een soort referendum) te houden.
Al bij de realisatie van de wijk Bouwvenen in de 70er jaren was sprake van een tweede
ontsluiting in de buurt van het sportpark. Die ontsluiting is er tot op heden niet gekomen. Wie
nu de Bouwvenen inrijdt moet via dezelfde weg (Elbertsveen) ook weer de wijk uit. Dit
betekent dat veel bewoners honderden meters per dag extra moeten afleggen. Wijlen
wethouder Sterenborg had al in 1991 met de bewoners over een tweede ontsluiting
gesprekken gevoerd en de nodige toezeggingen gedaan. Ook in het Verkeerscirculatieplan
(2006) is opgenomen dat die tweede ontsluiting gewenst is. Nu het sportpark heringericht zal
worden is het een prima gelegenheid de verkeersproblematiek van de Bouwvenen tegelijk
mee aan te pakken.
Liesbeth Boersen
NBP:
Zalm 12
1261 PB Blaricum
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