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Beste Korenbloemlezers,
Nu al weer snel een nieuwe Korenbloem met belangrijk nieuws!!! Leest u snel verder!
En verder vindt u de volgende onderwerpen:
• De Jaarrekening 2008 …
• Het Octaaf ...
• Verkoop eerste woningen Blaricummermeent en appartementen van de Bernardus …
• Resultaten van de laatste raadsvergadering vóór het zomerreces …
• De Blaricummermeent krijgt eindelijk een ‘controller’ ...
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.

Persbericht:

Nieuwe Blaricumse Partij en Blaricums Belang samen verder onder de naam:

“De Blaricumse Partij”
Binnen beide partijen werd het al geruime tijd steeds duidelijker dat de standpunten en
politieke inzichten naar elkaar zijn toegegroeid en vrijwel dezelfde zijn geworden. Dat heeft
de besturen van beide partijen ertoe bewogen om, na zorgvuldige overwegingen, over te
gaan tot de vorming van één gezamenlijke Blaricumse dorpspartij. Een sociaal bewogen
dorpspartij waar de mens en het welzijn van de Blaricumse inwoners voorop staan. Vanuit dit
standpunt zal De Blaricumse Partij de verkiezingen ingaan en zal de partij voorts een
duidelijk en aansprekend programma bekend maken waar alle Blaricummers uit alle
woonkernen: Bijvanck, Oude Dorp en Crailo en straks ook De Blaricummermeent zich thuis
zullen voelen en zich vertegenwoordigd weten.
Liesbeth Boersen en Bea Kukupessy zullen na de vakantieperiode gezamenlijk optrekken
onder de werknaam ‘De Blaricumse Partij’. In de raad blijven we uiteraard tot aan de
gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar nog twee zelfstandige partijen.
Piet Hein Oyens is de bestuursvoorzitter. Het verdere wel en wee van De Blaricumse Partij
kunt u lezen in ‘De Korenbloem’.
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Samen sterker voor Blaricum!
Onder dit motto willen de Nieuwe Blaricumse Partij en Blaricums Belang samen de
komende jaren actief zijn in de locale politiek. Dit samengaan is niet zo maar uit de lucht
komen vallen. Het was eigenlijk een heel natuurlijk proces. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 gingen de NBP en BB al een lijstverbinding met elkaar aan.
Na de verkiezingen bleven we weliswaar 2 zelfstandige partijen, maar hadden veelvuldig
gezamenlijke steunfractievergaderingen en werkten we ook in de raad vaak samen. Een
logische vervolgstap is dan het uiteindelijke in elkaar opgaan. Met ingang van de
gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar zal de fusie een feit zijn. De NBP en
BB zullen dan als “De Blaricumse Partij” door het leven gaan. Tot die tijd zullen de NBP
en BB een nog nauwere samenwerking aangaan dan tot nog toe het geval was.
Inmiddels ben ik 20 jaar actief in de Blaricumse locale politiek. Je ervaart dan aan den lijve
dat je alleen iets bereikt door het SAMEN te doen. Één grote dorpspartij (NBP+BB) is
krachtiger dan twee kleine. Als je de krachten bundelt kun je elkaars specialismen beter
benutten, heb je ineens meer contacten in de Blaricumse samenleving. Daardoor kun je je
beter inzetten voor de belangen van de inwoners van Blaricum. Ik ben daarom heel blij dat
de Nieuwe Blaricumse Partij en Blaricums Belang het met elkaar zien zitten!
Liesbeth Boersen
Heeft u onze nieuwe website al bekeken? Hiermee willen wij u uitgebreid op de hoogte
houden van wat er leeft in politiek Blaricum en wat voor u, inwoners van Blaricum, van
belang kan zijn! Kijkt u op: www.nbpblaricum.nl
Heeft u onze nieuwsbrief “De Korenbloem” bij iemand gelezen en vondt u hem interressant?
Vraag hem ook gratis aan via een mailtje naar: info@nbpblaricum.nl DOEN!

Ergens in het zuiden van Limburg...

HANS BREET

Zouden ze hier onze
nieuwsbrief óók al lezen?
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Jaarrekening 2008
Met het vaststellen van de jaarrekening 2008 in de raadsvergadering van 26 mei j.l. nam
de gemeente definitief afscheid van het boekjaar 2008. Over het algemeen niet bepaald
een interessant onderwerp voor de Korenbloem. Dit keer is het anders. Een aantal
opvallende zaken waarop wij als NBP tijdens de raadsvergadering kritiek hadden wil ik
hier noemen.
Het college meldt dat er aan het eind van 2008 een overschot is van € 97.000,--. Dat lijkt
hartstikke goed. In werkelijkheid is er echter geen sprake van een overschot maar van
een tekort van € 1,5 miljoen (Er wordt namelijk € 1,6 miljoen van de reserves gebruikt).
En omdat er voor 2008 een overschot van € 2 miljoen begroot was is er dus in 2008 € 3.5
miljoen méér uitgegeven dan begroot.
Het spreekt voor zich dat wij hierop felle kritiek geuit hebben.
Een bijzonder in het oog springend verhaal is de Blaricummermeent. Een feit daaruit: De
totale investeringen in de Blaricummermeent tot eind 2008 bedroegen € 19 miljoen. Van
die € 19 miljoen werd alleen al € 10 miljoen gebruikt voor planontwikkeling (let wel:
kosten om alleen het PLAN te maken!!!). Ter vergelijking: Gemeente Eemnes bouwt 500
woningen in de Zuidbuurt. Planontwikkelingskosten daarbij € 400.000,--. Het maken van
het plan Blaricummermeent willen wij dan ook exorbitant hoog noemen.
Een ander groot project is Centrumplan Bijvanck. Kosten tot eind 2008 volgens de door
het college gepresenteerde rekening 2008: € 3,4 miljoen. Let wel: dit betreft alléén vlek B,
dus niet het winkelcentrum. Herinnert u zich nog november 2005, toen er een
maakbaar plan vlek A (winkels) en vlek B (Malbakgebouw inclusief appartementen)
samen voor € 2.5 miljoen lag? Bedenk daarbij dat het eind van de kostenoverschrijding
nog niet in zicht is. In de vorige Korenbloem las u namelijk al dat de geluidisolerende
maatregelen voor de Malbak niet in het krediet waren meegenomen. Over deze nieuwe
overschrijding zullen wij u binnenkort berichten.
De Nieuwe Blaricumse Partij had meer vragen en kritiek. De Korenbloem leent zich
echter niet goed voor zulke gedetailleerde uiteenzettingen.
Liesbeth Boersen
Het “Octaaf” in de Blaricumse Bijvanck
zal zich voorlopig niet laten horen!
De bouw van deze acht woningen in
het Centrumplan van de Bijvanck laat
voorlopig op zich wachten...

U heeft dus nog volop keus!
Hans Breet
NBP:
Zalm 12
1261 PB Blaricum
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De realisatie is tot nader orde
uitgesteld, omdat er tot op dit moment
nog geen één woning is verkocht!
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Inschrijvingsresultaten Blaricummermeent
Tijdens het Ronde Tafel Gesprek van 16 juni j.l. deelde de wethouder mede, dat er in de
Blaricummermeent in totaal nu 31 woningen van de 750 in verkoop gegaan waren. Daarop
hadden 37 mensen zich ingeschreven. Deskundigen meldden mij dat gemiddeld 4
inschrijvingen 1 verkoop oplevert.
Daaruit mag de conclusie getrokken worden dat u nog steeds in aanmerking kunt
komen voor één van de eerste woningen in de Blaricummermeent!
Liesbeth Boersen

Start verkoop appartementen Bernardus
In hetzelfde Ronde Tafel Gesprek kwam de start van de verkoop van de woningen boven
het toekomstige gemeentehuis in de vroegere Bernardusschool aan de Kerklaan aan de
orde. Zoals u wellicht al weet zullen er op de eerste verdieping 5 startersappartementen in
de koopsector worden gebouwd.
Hoewel de exacte startdatum van de verkoop nog niet genoemd kon worden, vroegen wij
toch naar een richting. Ons werd meegedeeld dat de 5 appartementen naar alle
waarschijnlijkheid in de eerste week van juli in verkoop zullen gaan.
Als u interesse hebt: wees dus alert!
Graag wil ik de Blaricumse starters op de woningmarkt attent maken op het bestaan van de
starterslening. Zij, die voor het eerst een huis kopen en daarvoor eigenlijk net niet genoeg
verdienen kunnen in aanmerking komen voor een rentevrije lening van maximaal 20% van
de koopprijs. De looptijd bedraagt 3 jaar. Daarna wordt opnieuw bekeken of de rentevrije
lening verlengd moet worden, uiteraard afhankelijk van het inkomen op dat moment.
Verdere informatie over de regeling is in te winnen bij de gemeente Blaricum.
Liesbeth Boersen

vóórzijde Bernardus

áchterzijde Bernardus

HANS BREET
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Besluiten raadsvergadering 23 juni 2009
In de raadsvergadering zijn o.a. de volgende besluiten genomen:
- Bestemmingsplan villagebieden .......... - unaniem aangenomen.
- HOV verbinding Huizen-Hilversum ...... - Nieuwe Blaricumse Partij was tegen maar omdat
de andere partijen het besluit wilden uitstellen
heeft geen stemming plaatsgevonden.
- Voorbereiding groot onderhoud ........... - unaniem aangenomen asfalt Randweg-Oost /
’t Merk.
- Bijdrage uit de bestemmingsreserve ... - unaniem aangenomen volkshuisvesting voor de
bereikbare woningen in plan A van de Bl.Meent.
- Malbak ................................................ - unaniem is € 357.000 extra beschikbaar gesteld
voor de geluidwerende voorzieningen en de
inrichting.
Liesbeth Boersen
College laat de financiën omtrent de Blaricummermeent eindelijk controleren!
Drie maal is scheepsrecht. Deze uitdrukking is van toepassing op een verzoek van de NBP,
nu 3 keer in een raadsvergadering ingediend, om de financiën van de Blaricummermeent
regelmatig door een buitenstaander te laten controleren. Reeds in 2006 adviseerde de
“commissie Oyens” om een onafhankelijke projectcontroller voor de Blaricummermeent aan
te stellen. Dit advies werd tot twee maal toe door de accountant ondersteund.
Echter, ex-wethouder Heybroek sloeg deze adviezen steeds in de wind. Hij dreigde zelfs
met aftreden als de raad de projectcontroller toch zou aanstellen. Hierdoor bleef het
projectbureau zich zelf controleren. Geen gezonde situatie vonden wij. Daarom heeft de
Nieuwe Blaricumse Partij afgelopen raadsvergadering wederom een motie van dezelfde
strekking ingediend. De motie hield in, dat er een onafhankelijke projectcontroller voor de
Blaricummermeent zou worden aangesteld. Het college zegde eindelijk toe bereid te zijn
om voor alle drie de grote projecten de controlefunctie in te voeren.
De aanhouder wint uiteindelijk toch.
Liesbeth Boersen
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