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Beste Korenbloemlezers,

Hier is weer een nieuwe ‘Korenbloem’ voor u met véél informatie. Om u als lezer te
informeren vinden wij erg belangrijk, echter wij zouden het beter vinden als wij nog méér
dorpsgenoten zouden kunnen bereiken. Daarom het verzoek of u in uw omgeving eens
wilt vragen wie ook op deze vrijblijvende manier geïnformeerd zou willen worden?
Wij stellen nieuwe E-mail adressen zéér op prijs. Helpt u ons? Wij helpen u ook!
Alvast bedankt!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Het verlaten van de ‘Bouwvenen’ ...

• Een persoonlijke beleving ...

• Nieuwe begroting met oude cijfers ...

• Noodweer op komst? ...

• Ooohh dennebooooom ...

• Malbak: komt tijd, komt ...

• De begraafplaats (vervolg) ...
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@deblaricumsepartij.nl . Opzeggen kan altijd op dezelfde manier.

Tweede ontsluiting Bouwvenen gewenst
De Bouwvenen, de wijk uit de jaren 70 achter de katholieke kerk, dichtbij het sportpark, is
slechts vanaf één kant ontsloten. Je moet de wijk dus verlaten via dezelfde weg als waar je
de wijk bent binnengekomen. Als je achter in de wijk woont maak je daarom jaarlijks vele
extra kilometers.
En omdat het aangrenzende sportpark bij de ophanden zijnde renovatie opnieuw wordt
ingedeeld, is er éénmalig de mogelijkheid een tweede ontsluitingsweg aan te leggen.
Om te onderzoeken of de bewoners van de Bouwvenen inderdaad behoefte hebben aan
die tweede ontsluiting heeft het college een schriftelijke enquête onder de
Bouwveenbewoners gehouden.
Belangrijke uitslagen van die enquête zijn:
- Totaal aantal verzonden brieven: 215 (waarvan er 121 ingevuld naar de gemeente zijn
teruggestuurd).
- Wat betreft de tweede ontsluiting: 90 voor, 25 tegen en 6 geen mening.
Dit betekent dat er bij de renovatie van het sportpark rekening gehouden zal worden met
die tweede ontsluiting.
U kunt hier de volledige enquête-uitslag nalezen of kijkt u op onze website:
www.deblaricumsepartij.nl onder de knop: nieuws » nieuws / informatie.
Liesbeth Boersen
DE BLARICUMSE PARTIJ:
Zalm 12
1261 PB Blaricum
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Begroting 2010; nú al achterhaald!
De raad heeft in meerderheid ingestemd met de begroting 2010. Blaricums Belang en de
Nieuwe Blaricumse Partij (samen De Blaricumse Partij) stemden tegen.
Wij vinden namelijk dat de begroting nu al achterhaald is. Het is een begroting waarin
Blaricummermeent en gewone begroting door elkaar heen lopen. Zo zijn b.v. opbrengsten
uit grondverkopen Blaricummermeent doorgesluisd naar de begroting (€ 8 mlj.).
Wij vinden dat die € 8 mlj. in de grondexploitatie Blaricummermeent moet blijven om
daarmee een deel van het bedrag wat al in de Blaricummermeent geïnvesteerd is
(opgelopen tot € 26 mlj.) af te lossen.
Al ruim een jaar dringen wij erop aan dat de grondexploitatie Blaricummermeent en de
gewone begroting gescheiden moeten worden. Uiteindelijk is het college nu óók hiervan
overtuigd. De zaken zullen uit elkaar gehaald worden en er zal de raad binnenkort een
begrotingswijziging voorgelegd worden. Het woord zegt het al, de inkt van deze begroting is
nog niet droog en toch moet hij zeer binnenkort gewijzigd worden. Ik vermoed dat daarin de
provincie als toezichthouder een belangrijke rol heeft gespeeld. Waarschijnlijk is zij niet
langer meer akkoord gegaan met deze niet-transparante manier van boekhouden.
Op dit moment is het dus niet duidelijk over hoeveel geld Blaricum beschikt voor zijn
gewone uitgaven. Daarom konden wij de begroting niet goedkeuren.
Wij weten allen dat Blaricum financieel zware tijden beleeft:
- We krijgen minder Rijksbijdrage uit het Gemeentefonds
- 2de tranche gemeentehuis Nederheem is (nog) niet ontvangen
- De bouwpercelen aan de Schapendrift en Bergweg zijn niet verkocht
- De 3 woningen in de bijna gerestaureerde boerderij aan de Dorpsstraat zijn niet verkocht
- We zijn ieder jaar veel meer geld kwijt dan begroot aan de BEL organisatie (€ 360.000,--)
- We investeren miljoenen in de Blaricummermeent zonder dat er behoorlijke verkopen
tegenover staan (de woningverkoop stagneert)
En ondanks dit alles zegt het college dat het niet nodig is te bezuinigen of de lasten te
verhogen.
Mijn conclusie is dan ook, dat dit een verkiezingsbegroting is. Alle problemen worden
doorgeschoven tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart volgend jaar. Dit college
speelt mooi weer, versluiert de problemen. Doel: zo veel mogelijk succes bij die
verkiezingen. En het volgende college zit met de brokken. Zij zullen genoodzaakt zijn
enorm te bezuinigen. En daarvan zijn de inwoners van Blaricum de dupe.
Toch hebben we tijdens deze begrotingsbehandeling een klein resultaat bereikt:
Blaricummermeent en gewone begroting uit elkaar levert veel meer duidelijkheid op!
Liesbeth Boersen
DE BLARICUMSE PARTIJ:
Zalm 12
1261 PB Blaricum
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Kerstsfeer in Blaricum
Het is weer volop genieten van het mooie, met lichtjes versierde, centrum van Blaricum.
Dit jaar hangen er voor het eerst ook lichtjes aan de gevels van de winkels in de Bijvanck!
Een feestelijk initiatief van de winkeliers dat zéér wordt gewaardeerd ...
De grote kerstbomen zijn door de gemeente geplaatst. Jammer alleen, dat de kerstboom in
de Bijvanck er een beetje verlaten bijstaat. Misschien volgend jaar op het nieuwe plein?
Ineke Breet

De Blaricumse Partij is fel tegen begraafplaats op Bos-locatie
Als het aan Hart voor Blaricum, VVD en CDA ligt komt er een nieuwe begraafplaats
midden in de engen op de plek waar nu nog een bos is. In de laatst gehouden
raadsvergadering verwierpen zij namelijk een motie van de Nieuwe Blaricumse Partij,
Blaricums Belang (samen De Blaricumse Partij) en de PvdA, waarin werd voorgesteld om
niet het bos tegenover, maar de akker grenzend aan de huidige begraafplaats langs het
schelpen- / zandpad) alsnog als uitbreidingslocatie aan te wijzen.
Al jaren zijn NBP en BB voorstander van uitbreiding van de begraafplaats op de
MAISAKKER. In de raad van 24 februari 2009, toen de raad een besluit nam over de
plaats van de uitbreiding, hebben wij dan ook een vurig pleidooi gehouden voor deze
locatie. Daarmee zou het bos schuin tegenover de huidige begraafplaats onaangetast
blijven.
HvB, VVD en CDA kozen echter toch voor het opofferen van het bos.
We zijn nu bijna een jaar verder.
Inmiddels lopen de gemoederen over de aanstaande grootscheepse bomenkap zeer hoog
op. Wij hebben deze (e)motie ingediend omdat wij ervan overtuigd zijn dat de AKKER de
meest voor de hand liggende uitbreidingslocatie is en hoopten dat HvB, VVD en CDA door
het gebrek aan draagvlak onder de Blaricummers alsnog bereid waren het bos te sparen
en de AKKER als locatie aan te wijzen.
(Klik hier voor de volledige motie, of ga naar onze website (knop: nieuws » moties).
Vóór de motie stemden NBP, BB en PvdA. Tegen waren HvB,VVD en CDA. Daarmee
was de motie met 4 tegen 9 verworpen. Zeer spijtig. HvB, VVD en CDA waren alleen
bereid nog één keer met de actiegroep te praten over de definitieve invulling van de
uitbreiding en zegden toe het bos niet geheel maar voorlopig gedeeltelijk te kappen.
Dit noem ik salami-tactiek. Zij denken, eerst het eerste deel aanleggen, dan komt de rest
vanzelf wel. De actiegeroep heeft al aangegeven daar niet in te zullen trappen.
Liesbeth Boersen
DE BLARICUMSE PARTIJ:
Zalm 12
1261 PB Blaricum
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HANS BREET
Een persoonlijke beleving:

Wat vind ik zo leuk aan Blaricum?
Dat zijn de vriendelijke inwoners en de uitstraling van ons mooie dorp met haar opvallend veel groen.
De Bijvanck, een pracht locatie om te wonen, met mensen die staan voor hun wijk.
Zelf maak ik al 58 jaar deel uit van dit dorp waarvan 33 jaar in de Bijvanck. Komende uit het ‘oude
dorp’ met mijn gezin naar de Bijvanck waar alles opgestart moest worden.
Met veel enthousiaste mensen die vrijwilligerswerk deden in de school, de Malbak, enzovoorts,
enzovoorts. Toen ontstond al snel een gemeenschappelijk gevoel om er met zijn allen een leefbare
wijk van te maken. Heerlijk was dat! Dit heeft geleid tot de fijne wijk waar we nu wonen. De
gemeenschapszin is in het hele dorp erg groot. Hoe mooi vinden we ons dorp niet?
Kijk naar “de Dag van het Werkpaard” of naar de Oranjevereniging die onder andere de
Koninginnedag, de Blaricumse Kermisweek en het bijbehorend openingsvuurwerk organiseert.
Wat fijn dat er zo veel verenigingen in ons dorp zijn, verenigingen die ons dorp promoten.
Het voetbal, tafeltennis, handbal, teveel om op te noemen!
En wat te denken van de smeltkroes het Blaricumse Open Golf toernooi waarbij ‘oude’ en ‘nieuwe’
Blaricummers elkaar op een ludieke manier ontmoeten en weten te waarderen.
Kerstfeest komt eraan en hoe leuk is het dan niet om naar de ster bij de familie Lanphen te kijken en
naar de prachtig versierde Bergweg, waar we allen veel genoegen aan beleven!
Dat zijn de dingen die Blaricum leuk maakt!
Laten we proberen dit nu en voor de toekomst te behouden en gelukkig kunnen we daar allemaal
aan mee werken.
Bea Kukupessy – Rokebrand
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Blaricum financieel in zwaar (nood)weer.
De Blaricumse Partij maakt zich al lange tijd grote zorgen over de financiën van de gemeente. De
zittende HvB/VVD/CDA coalitie heeft op dit gebied zich niet gedragen als een net huisvader. Het
begon al onder het regime van de vorige wethouder die op een onduidelijke manier gelden heen en
weer aan het schuiven was tussen het project Blaricummermeent (hadden we het maar meteen
verkocht, zoals wij dat hadden voorgesteld!) en het huishoudboekje van de gemeente zelf. Dat was
voor De Blaricumse Partij al een reden om een externe ‘controller’ in te willen zetten om hier
duidelijkheid in te krijgen. Slechts door het zwaaien met zijn portefeuille mocht de wethouder hier
van afzien. De coalitie liet zich door zijn dreigementen ompraten. Wat een gemiste kans …
Ook de provincie kreeg inmiddels argwaan en zag ook dat er gelden werden uitgegeven die nog
helemaal niet ontvangen waren en dat er inkomsten op de begroting waren geplaatst die, op z’n
zachtst gezegd, discutabel waren. Alhoewel dit allemaal in de raad in alle openheid besproken had
moeten zijn, werd deze situatie angstvallig stil gehouden. Behalve De Blaricumse Partij, die in het
huisorgaan De Korenbloem al herhaaldelijk had gewezen op de zorgelijke situatie. Daar waar de
coalitie niet anders kon, werden besloten vergaderingen gehouden. Stiekemmer kon het niet …
Zelfs HvB die al jaren om meer openheid roept en besloten vergaderingen verafschuwt, is plotseling
180 graden gedraaid en doet volop mee in de geheimzinnigheid en de achterbaksheid.
Nu zitten we in Blaricum met de gebakken peren.
De geplande inkomsten komen bij lange na niet binnen. De verkoop van gemeentelijke terreinen
(Schapendrift) komt door een veel te trage start niet van de grond. De verkoop van woningen in de
Blaricummermeent loopt ‘voor geen meter’ en de inkomsten uit het vroegere gemeentehuis zijn
schimmig. Het project De Gemeenteboerderij stevent af op een financieel debacle en is al stil
gelegd. Het is één groot rampenfestival.
Als klap op de vuurpijl heeft de provincie (eindelijk!) ingegrepen en heeft geëist dat de financiën van
de gemeente en van het project Blaricummermeent uit elkaar worden getrokken. Hè, hè. Dat roept
De Blaricumse Partij al jaren. Die provinciale eis slaat een fors gat in de gemeentelijke begroting,
nog eens bovenop de tegenvallende of niet binnenkomende inkomsten uit verkopen. ‘Artikel 12’
kijkt om de hoek.
De goede lezer kan wel raden waar dit op af stevent: hogere lasten, bezuinigingen en ga zo maar
door. Deze HvB/VVD/CDA coalitie heeft van de Blaricumse financiën een puinhoop gemaakt.
Piet Hein Oyens

Malbak ...
Onze wethouder, die het zo goed bedoelt, die er alles aan zal doen om de Malbak op tijd af te
krijgen, die de aannemer desnoods in de bouwvak laat doorwerken, die in een nieuwsbrief van de
gemeente zegt dat de bouw iets meer dan een jaar zal duren, die op aandringen van onze
fractieassistente, Ineke Breet, moeizaam de planning afgeeft....
Diezelfde wethouder zegt nú:
“oppositie manipuleert: ze gebruiken de kalenderplanning ipv de werkbare-dagen- planning”
Geachte wethouder, wij hanteren de kalenderplanning, want als we de werkbare dagen planning
hanteren, wordt het nog veeeeel later ... En als het anders is, dan heeft u ons die informatie niet
verstrekt! Oh ja...volgens uw verstrekte planning loopt de bouw nu al 10 weken achter!!!
Hans Breet
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