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Beste Korenbloemlezers,
Deze keer hebben wij o.a. de volgende onderwerpen waar wat over te melden valt:
• In dit koude jaargetijde warm aandacht voor de ouderen in ons dorp...
• Radio 6fm: voorlopig géén subsidie voor een omroep waar iedereen gebruik van maakt...
• Groenonderhoud blijft ons bezighouden...
• Over het subsidiebeleid van de gemeente Blaricum...
• Hoe Blaricum de de pot ‘Reserve Volkshuisvesting’ leegmaakt...
• Ter afsluiting nog even iets rechtzetten...

Wilt u ‘De Korenbloem’ automatisch en gratis digitaal ontvangen, stuurt u
dan een eenvoudig verzoekje via de E-mail naar: info@nbpblaricum.nl .
Opzeggen kan altijd op dezelfde manier.
Wederom wensen wij u weer veel leesplezier toe.
redactie van ‘DE KORENBLOEM’

Meer geld voor groenonderhoud.
Voor 2009 is in de begroting € 230.000,-- extra gereserveerd voor groenonderhoud in het
‘oude dorp’ en de Bijvanck. Beter groenonderhoud is een langgekoesterde wens van de
Nieuwe Blaricumse Partij waarvoor wij samen met Blaricums Belang de laatste jaren bij
iedere begrotingsvergadering aandacht gevraagd hebben en amendementen indienden om
extra geld beschikbaar te stellen.
Tot 4 november j.l vonden wij géén gehoor bij de andere
politieke partijen. Sterker nog: Het was met name Hart voor
Blaricum, die een paar jaar geleden € 100.000,-- bezuiniging
op groenonderhoud eiste. En in het coalitieprogramma 20062010 van Hart voor Blaricum, VVD en CDA staat te lezen bij
het hoofdstuk “groen”: “De in de begroting vastgestelde
budgetten voor beheer en onderhoud blijven gehandhaafd en
zullen niet worden verhoogd”.
Gelukkig zijn nu alle partijen tot het inzicht gekomen dat er meer geld aan
groenonderhoud moet worden besteed.
Liesbeth Boersen
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Nieuwe Blaricumse Partij wil subsidie voor Radio 6 FM
In de begrotingsvergadering heeft de Nieuwe Blaricumse Partij een amendement
ingediend om weer subsidie te verstrekken aan Radio 6 FM (de locale radio voor
Blaricum, Laren, Eemnes en Huizen). Sinds 2007 was die subsidie wegens bezuinigingen
afgeschaft. Nu Blaricum er financieel beter voorstaat is het logisch vanaf 2009 weer
subsidie te verlenen, vindt de NBP. Vóór de subsidie stemden de Nieuwe Blaricumse
Partij, Blaricums Belang en de PvdA. Tégen stemden Hart voor Blaricum, VVD en CDA.
Hierdoor werd de uitslag 4 vóór en 9 tégen: Amendement verworpen.
Het Rijk geeft alle gemeenten via de ‘Algemene Uitkering’ geld om door te sluizen naar
de locale radio (wat betreft Blaricum is dat € 4.000,-- voor Radio 6 FM). Zonder subsidies
kunnen locale omroepen zich niet staande houden en zullen na verloop van tijd
verdwijnen. Hoewel het geen verplichting is dit geld door te sluizen, geven bijna alle
gemeenten (o.a. Eemnes, Laren en Huizen) dit geld wèl aan wie het toekomt, aan de
locale omroepen. Blaricum houdt het geld zelf.
Liesbeth Boersen: “Ik ben er echt een beetje kwaad over, dat HvB, VVD en CDA zonder
enige argumentatie tégen stemden. Juist zij maken vaak gebruik van Radio 6 FM om hun
politieke standpunten uit te dragen. Net als wij willen ook zij “politiek dichter bij de burger”
brengen.
De burgemeester van Blaricum is nota bene iedere maand via deze omroep te
beluisteren. Daarnaast worden op zondagen kerkdiensten uit de regio uitgezonden en
maken de Blaricumse verenigingen dankbaar gebruik van dit communicatiemiddel. Aan
het geld kan het niet gelegen hebben. De begroting 2009 heeft zelfs een overschot van
ruim € 211.000,--. Ik ga ervan uit dat de tegenstemmers nu géén gebruik meer zullen
maken van dit medium.
Volgend voorjaar, bij de kadernota, zal de NBP dit onderwerp opnieuw
aan de orde stellen”.
Liesbeth Boersen
Fractievoorzitter Nieuwe Blaricumse Partij

Uitstellers
Het wordt wel de ‘planning fallacy’ genoemd: de gewoonte om bij grote klussen pas op het allerlaatste moment
aan de slag te gaan. We hebben er allemaal tot op zekere hoogte last van, want uit onderzoek blijkt dat
iedereen kort voor een deadline piekt. Maar als consequent en realistisch plannen ook nog eens niet je
sterkste punt is, kan dat uitstelgedrag je ernstig in de problemen brengen. Het vreemde is dat notoire
uitstellers ook na gemiste deadlines met rampzalige consequenties hun leven maar moeizaam beteren.
Heb je een lastige klus voor de boeg? Maak dan een klein beginnetje – al is het maar vijftien minuutjes. Zet
desnoods een kookwekker zodat je weet wanneer je mag stoppen. Dat kwartiertje is namelijk vaak net genoeg
om op gang te komen.
Uit: ‘TIME management kalender 2009
Al staat er alvast maar één hek op vlek B van Centrumplan Bijvanck...
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Uitbreiding warme maaltijden voor ouderen
Naar aanleiding van een amendement van de Nieuwe Blaricumse Partij
in de begrotingsvergadering van 4 november, heeft wethouder Lüken
toegezegd te onderzoeken of er meer warme maaltijden door
“Tafeltje Dekje” aan Blaricumse ouderen verstrekt kunnen worden.
In Laren, Blaricum en Eemnes worden 3 keer in de week 120 warme maaltijden verstrekt
(ma, wo en vrij). Vrijwilligers brengen per auto de maaltijden, die in Theodotion bereid zijn,
in speciale thermo-boxen (warmhoud-boxen) om 12 uur rond. 120 maaltijden lijkt een
respectabel aantal. Echter, daarvan zijn er slechts 10 voor Blaricummers bestemd. De rest
is voor Laren en Eemnes. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in Blaricum een wachtlijst
is.
Om dit aantal uit te breiden diende de Nieuwe Blaricumse Partij dus een amendement in
om meteen geld in de begroting 2009 op te nemen. Dat ging de wethouder te snel. Wel
zegde hij toe over een eventuele uitbreiding van de warme maaltijdvoorziening in Blaricum
met de SWO-BEL te overleggen. Hij beloofde de resultaten uiterlijk februari 2009 ons mee
te delen.
Wij houden u op de hoogte.
Liesbeth Boersen

Toch nog hogere subsidies in Blaricum?
Al enige jaren zijn ten behoeve van bezuinigingen de subsidies voor b.v. de Malbak, de
Blaercom, Versa, de bibliotheek en de peuterspeelzalen bevroren. Deze instellingen
hebben allemaal personeel in dienst waarvoor zij volgens de CAO’s salaris betalen. Door
loon- en prijscompensatie gaan salarissen per jaar met enige procenten omhoog. Als de
subsidie van de gemeente niet ook met een bepaald percentage omhoog gaat beschikken
deze instellingen dus ieder jaar feitelijk over minder geld. Steeds meer geld aan salarissen
betekent bij bevroren subsidies minder geld voor andere dingen.
En hoewel er in april 2008 in de kadernota nog stond dat de bezuinigingen op de
welzijsinstellingen in 2009 gerepareerd zouden worden, was hiervoor in de begroting 2009
geen extra geld opgenomen. Om de subsidies toch te indexeren, diende de Nieuwe
Blaricumse Partij een amendement in. Hierin werd gevraagd om 2.75% toe te passen. Dit is
hetzelfde percentage wat Laren en Eemnes ook toepassen.
Naar aanleiding hiervan zegde wethouder Lüken de NBP toe met de genoemde
organisaties te overleggen om gezamenlijk te kijken welke indexering voor 2009
noodzakelijk is.
Het lijkt er nu toch echt op dat de welzijnsinstellingen in 2009 toch nog krijgen waar
ze recht op hebben.
Liesbeth Boersen
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Blaricum ‘plundert’ Reserve Volkhuisvesting
Kans op betaalbare woningen nu nóg kleiner.
Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ermee ingestemd, dat het totale krediet dat
nodig is voor de realisatie van vlek B van Centrumplan Bijvanck (€ 3,5 miljoen) betaald mag
worden uit de “Reserve Volkshuisvesting”. Een amendement ingediend door de Nieuwe
Blaricumse Partij en de PvdA om deze pot (bestemd voor de realisatie van betaalbare
woningen) te sparen, werd alleen gesteund door het CDA. Daarentegen gingen Hart voor
Blaricum en de VVD (zij vormen samen de meerderheid in de raad) akkoord met deze
greep uit de ‘betaalbare woningen’ pot. Blaricums Belang was wegens ziekte afwezig.
Overigens was de raad wel unaniem in zijn besluit dat de bouw van vlek B waaronder de
Malbak nu snel moet beginnen.
Ongeveer 10 jaar geleden verkocht Blaricum zijn woningbezit aan de SCW Amersfoort, nu
Alliantie (opbrengst ± 22 miljoen gulden). De raad besloot toen, dat dit geld uitsluitend
mocht worden ingezet voor de bouw van betaalbare woningen. In juni 2004 heeft de raad
dit besluit nog eens bekrachtigd. Liesbeth Boersen: ”Hart voor Blaricum en de VVD
gedragen zich hypocriet. Zij eisen wel van de burgers dat zij zich aan de regels houden
(heet: handhaving), maar zelf lappen zij de afgesproken regels aan hun laars. Natuurlijk
mag een deel van het geld dat nodig is voor het Centrumplan Bijvanck uit deze reserve
komen. Per slot van rekening worden er 30 betaalbare woningen in dit plan gerealiseerd.
Deze reserve is echter nooit bedoeld geweest voor het betalen van de sloop van de
sporthal, de bouw van de nieuwe Malbak en de aanleg van het plein (alles onderdeel
uitmakend van vlek B van Centrumplan Bijvanck). Andere financieringsmogelijkheden
waren er genoeg, b.v. de pot ‘Reserve incidentele lasten/nieuw beleid’, groot € 6 miljoen, of
de ‘Algemene Reserve’, groot € 10 miljoen. Helaas is door de greep van HvB en VVD uit de
Reserve Volkshuisvesting de bodem ervan in zicht. Van de ±22 miljoen gulden is nog
slechts € 3,5 miljoen over en dat terwijl de woningbouw op de Blaricummermeent nog moet
beginnen.
Wij vragen ons af of er überhaupt nog iets betaalbaars voor de Blaricummers
gebouwd zal worden”.
Liesbeth Boersen
Fractievoorzitter Nieuwe Blaricumse Partij

Een door de gemeente snel
verwijderde muurschildering:
- Nostalgie?
- Een schreeuw om aktie?
- Het stellen van grenzen?
- Of toch gewoon graffity?
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Ingezonden brief aan ‘De Gooi- en Eemlander’
Blaricum, 3 december 2008
Reactie van het bestuur van de Nieuwe Blaricumse Partij op de ingezonden brief
van Jan Heybroek in de G&E van 27 november 2008.
In deze brief ergert Jan Heybroek zich aan de inzet van Liesbeth Boersen voor de bouw
van meer betaalbare woningen voor starters en minder draagkrachtigen.
Heybroek eindigt zijn brief met de uitlating dat mevrouw Boersen zou zijn weggestuurd
door haar collega ’s, omdat ze gelogen zou hebben.

Boersen 2
Het verbaast het bestuur van de NBP dat de heer Heybroek, zelfs nadat hij afscheid van
de raad had genomen toen het hem allemaal teveel was geworden, toch nog schoppen
blijft uitdelen richting een Blaricums raadslid: Liesbeth Boersen. Gezien de inhoud van de
brief ergert hij zich blijkbaar aan kritische raadsleden, wat, gezien zijn bekende regenteske
houding richting de raad, ook niet verwonderlijk is. Tot zover niets nieuws.
Vervelender is dat de heer Heybroek aan geheugenverlies begint te lijden. Het is immers
altijd specifiek de NBP geweest die heeft gevochten voor het bouwen van meer betaalbare
woningen voor starters en minder draagkrachtigen. Het woonbehoefte onderzoek waar hij
aan refereert, waarvan de kwaliteit en nu weer het vervolg daarop, de nodige vraagtekens
bij velen heeft achtergelaten, is in deze niet relevant.
Het is dan ook haar goed recht om te blijven ijveren voor betaalbare woningen in
Blaricum.
Wat het bestuur van de NBP betreft is voor ons zeker ergerlijk dat de heer Heybroek in de
krant zet dat mevrouw Boersen is weggestuurd door haar collega’s. Een aperte leugen,
niet anders bedoeld dan om haar publiekelijk zwart te maken. Zij heeft destijds, na een
periode van ziekte, zelf haar ontslag genomen (de heer Heybroek mag de betreffende
brief nog eens komen nalezen), omdat dat procedureel nodig was voor het inbrengen van
een voorstel.
Het lijkt de NBP beter dat de heer Heybroek zich in het vervolg uit met waarheden
en feiten. Dat bespaart een hoop negatieve energie.

De Nieuwe Blaricumse Partij
Het Bestuur,
Mieke Bakker
Piet Hein Oyens
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