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Beste Korenbloemlezers,
We hebben weer een goed gevulde ‘Korenbloem’ samengesteld met daarin de volgende
interessante en soms ook spraakmakende onderwerpen voor u:
• Steun voor Blaricumse bijstandsgerechtigden...
• MALBAK, ontgoocheld, hoe nu verder?...
• De Blaricummermeent: nu ècht van start? …
• Een keer een vergadering van de NBP meemaken? Dat kan! …
• Fabel of werkelijkheid? ...
redactie van ‘DE KORENBLOEM’
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.

Financiële steun voor Blaricummers in de Bijstand
Verordening langdurigheidstoeslag 2009: Deze regeling voorziet in het financieel steunen
van die mensen, die gedurende langere tijd op bijstandsniveau leven.
Door een wijziging per 1 januari 2009 van de Wet werk en bijstand wordt het beleid omtrent
hoogte, duur en toelatingscriteria niet langer bepaald door het rijk maar door de gemeenten.
De portefeuillehouders van de HBEL-gemeenten (Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren)
hebben het volgende voorstel:
• Het gezinsinkomen mag ten tijde van en gedurende de drie jaar voorafgaande aan de
aanvraag niet hoger zijn geweest dan de toepasselijke bijstandsnorm;
• Studenten worden uitgesloten, zij hebben immers uitzicht op (vaak sterke)
inkomensverbetering;
• Bijstandsgerechtigden die frauderen en/of niet voldoen aan de arbeidsverplichtingen
komen niet in aanmerking;
• De hoogte van de toeslag bedraagt per jaar:
€ 498,-- voor echtparen
€ 447,-- voor alleenstaande ouders
€ 349,-- voor alleenstaanden
Eventueel reeds ingediende aanvragen in de periode na 1 januari worden met
terugwerkende kracht (wat gunstiger is voor de belanghebbende) herbeoordeeld.
In de komende raad van 26 mei 2009 wordt hierover een besluit genomen.
Ineke Breet
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MALBAK
Onder de kop “Bijvanck zonder
Malbak?” voorspelden wij al in de
Korenbloem van juni vorig jaar dat
de nieuwe Malbak niet op tijd klaar
zou zijn. Omdat de tijdelijke Malbak
namelijk met een artikel 17
vergunning gebouwd is (vergunning
voor 5 jaar), moet de nood-Malbak
HANS BREET
aan de Maten oktober 2009
afgebroken zijn. Op dat moment moet dus ook de nieuwbouw in het centrum gereed zijn.
Toen wij het artikel vorig jaar schreven hadden wij niet de beschikking over een concrete
planning. We gebruikten alleen ons gezond verstand en voorspelden dat met dit tempo de
nieuwe Malbak pas medio 2010 klaar zou zijn.
Gelijk krijgen is vaak plezierig, in dit geval echter niet. De Nieuwe Blaricumse Partij vindt
het absoluut onacceptabel als de Malbak bijna een heel seizoen geen dak boven het hoofd
heeft. Daarom zijn wij ons steeds blijven inzetten om duidelijkheid in deze aangelegenheid
te krijgen. De wethouder bleef volgens de omwonenden volhouden dat de nieuwbouw
slechts een fractie te laat zou worden opgeleverd. Ineke Breet, fractievertegenwoordiger
van de Nieuwe Blaricumse Partij, heeft daarom in de Rondetafelgesprekken de planning
van de nieuwbouw opgevraagd. Samen met een bouwkundige uit onze steunfractie hebben
wij deze planning nauwkeurig bestudeerd. Uit de planning blijkt helaas dat onze
voorspellingen, gedaan in juni 2008, uitkomen.
De planning geeft namelijk aan:
7 juli 2009 - - - - - de kelder gereed
8 februari 2010 - - het gebouw is wind- en waterdicht
13 mei 2010 - - - - de afbouw van de Malbak klaar
1 juni 2010 - - - - - de afbouw van het totale appartementsgebouw gereed
7 juni 2010 - - - - - de oplevering van het gehele gebouw

Na 13 mei zal de Malbak dus kunnen verhuizen: Bijna een jaar te laat!
Wij vragen ons af welke oplossing het college voor ogen heeft om het sociaal-cultureel werk
in de Bijvanck in de periode oktober 2009-juli 2010 onder dak te brengen.
Omdat het college van B&W niet uit eigen initiatief met een mogelijke oplossing komt en
omdat de Nieuwe Blaricumse Partij vindt dat de Malbakgebruiker ook volgend seizoen over
een accommodatie moet kunnen beschikken, zullen wij over deze problematiek schriftelijke
vragen stellen (zie volgende bladzijde van deze Korenbloem). Als onze vragen door het
college beantwoord zijn komen wij op dit onderwerp in de Korenbloem terug.
Liesbeth Boersen
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD
INZAKE DE MALBAK

Geachte voorzitter van de raad,

Hierbij stel ik u de volgende schriftelijke vragen conform het reglement van orde artikel 39
betreffende de tijdelijke huisvesting van de Malbak / de nieuwbouw Malbak in het
centrumplan Bijvanck.

Ik verzoek u deze vragen schriftelijk te beantwoorden:
1

Lang hebben wij moeten gissen naar de werkelijke opleverdatum van de Malbak.
fractieassistente Ineke Breet gaf daarom in de RTG van april aan te twijfelen
aan de haalbaarheid van de “heilige” datum 28 oktober 2009. Uit de door u aan
haar gestuurde planning blijkt dat de Malbak pas 13 mei 2010 opgeleverd zal
worden. Daarna zal er verhuisd kunnen worden.
VRAAG: Omdat de NBP er zeker van wil zijn dat ook in het seizoen 2009-2010
de Malbak gebruiker een onderdak zal hebben willen wij weten welke
oplossingen u heeft om het sociaal maatschappelijk werk in de
Bijvanck onder dak te houden.

2

Wij hebben vernomen dat er problemen zijn met de geluidsisolatie van de nieuwe
Malbak. Dit verbaast ons. Het college heeft ons in het verleden meerdere malen
ervan verzekerd dat er afdoende geluidsisolerende maatregelen genomen
zouden worden om de combinatie Malbak /woningen mogelijk te maken.
VRAAG: Waaruit bestaan die problemen exact, hoe denkt u die op te kunnen
lossen en tegen welke kosten?

Namens de Nieuwe Blaricumse Partij,

Liesbeth Boersen,
24 mei 2010
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HANS BREET

Verkoop eerste woningen in Blaricummermeent
nu toch voorzichtig van start . . .
Tijdens het ronde tafel gesprek van dinsdag 19 mei meldde het college dat op 5 juni 2009
de verkoop van de eerste 40 woningen op de Blaricummermeent zal starten.
Geïnteresseerden kunnen bij de 4 Blaricumse makelaars terecht. In totaal worden er in de
Blaricummermeent 750 woningen gebouwd. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de
verkoop van deelplan A, bestaande uit 130 woningen, reeds in september 2008 zou
beginnen. Van de 130 woningen uit deelplan A worden er nu in eerste instantie 40 te koop
aangeboden om “voorzichtig te kijken of er belangstelling voor is”, aldus het college.

De volgende mededeling betrof het bedrijventerrein langs de A27
Steeds weer heeft de Nieuwe Blaricumse Partij, samen met andere partijen, zich ingezet
om ook de Blaricumse bedrijven een plek te geven op de Blaricummermeent. Dat is ons
gelukt.
De Blaricumse bedrijven zijn allemaal welkom. De gemeente stelt echter nu dusdanig
hoge kwaliteitseisen aan de bedrijfsgebouwen en de openbare ruimte eromheen
(parkmanagement), dat waarschijnlijk geen enkel Blaricums bedrijf die grondprijzen kan
betalen. Wij vinden dit een hele slechte zaak en hadden meer verwacht van een VVD
wethouder die zich in het verleden als raadslid zo met woorden inzette voor de Blaricumse
bedrijven. Nu het op daden aankomt, geeft hij niet thuis.

Het gezondheidscentrum.
Het gezondheidscentrum van de Bijvanck verhuist niet naar de Blaricummermeent!
Zoals het er nu naar uitziet, zal er überhaupt geen gezondheidscentrum in de Meent
gerealiseerd worden.
Ook de 40 zorgwoningen staan op losse schroeven. De wethouder meldde dat Vivium,
als leverancier van de zorg, was afgehaakt en dat er zich geen andere kandidaat had
gemeld.
Wij vinden dit een heel droevige zaak. Blaricum vergrijst enorm maar ‘ gelabelde’
zorgwoningen in clusterverband, waar de zorg makkelijk en efficiënt aan huis geleverd
wordt, hebben we niet. Vooralsnog zullen onze ouderen moeten uitwijken naar
buurgemeenten. Het is nu weer wachten op de ontwikkelingen op het Wingerdterrein.
Via de Korenbloem houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen, ook die wat
betreft de Blaricummermeent!
Liesbeth Boersen
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Gast van de Nieuwe Blaricumse Partij
Bent u geïnteresseerd in politiek en wilt u hier graag iets meer over weten, dan nodigen wij
u uit voor onze steunfractie, een RTG (Ronde tafel Gesprek) en een raadsvergadering om
zo een kijkje te nemen in de politieke keuken van Blaricum.
U kunt zich hiervoor aanmelden via onze e-mail : info@nbpblaricum.nl
of telefonisch op nummer: 035-5267551.
Per cyclus kunnen wij 2 gasten ontvangen.
De eerstvolgende steunfractie is op donderdag 11 juni 2009.

De koffie staat klaar!!!
Ineke Breet

DE RAADSVERGADERING DER RATTEN
Een kater, Knabbelzwoert geheten,
Was de schrik van heel ‘t rattenheir.
Men zag bijna niet één der lieve diertjes meer,
Zooveel had hij er doodgebeten.
‘t Rampzalig overschot, verscholen in zijn hol,
Teerde op een kwart rantsoen droog brood en zuren zuivel.
En ‘t arme volk hield stokstijf vol,
Dat was geen kater, maar een duivel.
Eens, toen de aartsvijand, door een teêrder drift bezield,
Daar ‘t herdersuurtjen riep, zich op het dak onthield,
Kwam in een hoekjen heel ‘t Congres der ratten samen,
Om reddingsmiddlen te beramen.
De deken, een bejaarde rat,
Die reputatie voor zijn diepe wijsheid had,
Deed nu het voorstel aan de vrinden,
Om ‘s vijands hals een bel te binden:
Dan kon men ‘t hooren als hij naderde, en terstond
Een wijkplaats zoeken in den grond –
Geen andere uitkomst was te vinden!
Bij acclamatie nam de Raad
Des dekens voorstel aan: dat middel was probaat!
Daar was maar één bezwaar: wie zou in last ontfangen
De bel den kater om te hangen?
“Dat dùrf ik niet,” zei de een; “dat kan ik niet,” zei de aâr:
Toen slopen ze allen weg, na veel misbaar,
Met d’ eigen uitslag een “Vergaâring uit elkaâr,
Van ratten niet, maar van Ministers of Prelaten.
--Zoolang het aankomt op beraân,
Ontmoet gij redenaars bij hoopen.
Maar komt het op een handlen aan,
Waar zijn de helden? --- Weggeloopen.
Uit: DE FABELEN VAN LA FONTAINE DOOR J.J.L. TEN KATE
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