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Beste Korenbloemlezers,

Een nieuwe Korenbloem, een oud jaar, nieuwe ontwikkelingen in de politiek, oude liedjes,
maar wel een nieuw jaar met nieuwe verkiezingen, waar we met veel enthousiasme naar
toe werken.
De Blaricumse Partij wenst u en alle Blaricummers een goed en gezond jaar toe.
Wij vinden het erg belangrijk om u te informeren, 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:
• Begraafplaats voor Blaricummers? ...

• ‘Groenrenovatie’ in de Bijvanck ...

• Nog steeds boslocatie open ...

• Malbak / malle bak ...

• Bomenkap op Wingerdterrein ...

• Hoeveel is voor Blaricum ons milieu
waard? ...

• Gemeente gaat adverteren in Hei&wei ...

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.

Het gaat goed met De Blaricumse Partij, maar met de partijkas gaat het minder.
Zoals de lezers van De Korenbloem wel al hebben opgemerkt, is De Blaricumse Partij
bijzonder actief en betrokken in de Blaricumse politiek. Het gestaag toenemende aantal
abonnees op De Korenbloem geeft aan, dat onze denkbeelden aanslaan en dat wij als
geen ander begrijpen wat de Blaricummers willen en wat zij verwachten van de politiek.
Dat gaat niet zonder kosten te maken.
Wij zijn een politieke groepering zonder formeel lidmaatschap en zonder gedwongen
contributie. Dus vrijheid, blijheid, maar dan kom je jezelf soms tegen en bij het naderen van
de verkiezingen is een extra financieel steuntje in de rug van harte welkom. Wij blijven
ambitieus en willen graag veel van ons laten horen. Maar dat kost geld.
Dus steun ons met uw donaties, dan kunnen wij weer flink voor u aan de weg timmeren!
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 3084.03.606.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Piet Hein Oyens
voorzitter
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Begraafplaats voortaan alléén voor Blaricummers
Doordat een meerderheid van de raad (HvB, VVD, CDA en de Nieuwe Blaricumse Partij)
instemden met de motie inzake de begraafplaats, kunnen binnenkort alleen nog:
- mensen die in Blaricum woonachtig zijn,

Blaricummer

Blaricummer

Blaricummer

Blaricummer

- mensen die van de laatste 25 jaar van hun leven
minimaal 5 jaar in Blaricum gewoond hebben
(b.v. ouderen die noodgedwongen hun laatste
levensjaren buiten de gemeente moesten
doorbrengen) en
- mensen die al over een graf beschikken

begraven worden op de begraafplaats aan de Woensbergerweg.
De NBP heeft vóór gestemd om te voorkomen dat als de begraafplaats vol is, alsnog
de boslocatie gebruikt zou kunnen worden!
Het college van B&W krijgt de bevoegdheid van deze regels af te wijken.
Liesbeth Boersen
De Blaricumse Partij wil intrekking besluit uitbreiding begraafplaats op “boslocatie”
Sinds 2006 buigt de Blaricumse politiek zich al over de kwestie: Op welke plek moet de
begraafplaats uitgebreid worden. Dit onderwerp veroorzaakt veel onrust in Blaricum. De
coalitiepartijen (HvB, VVD en CDA) kozen de boslocatie wat op massale weerstand onder
de Blaricumse inwoners stuitte. Een door het actiecomité gestarte handtekeningenactie
leverde in korte tijd meer dan 1400 handtekeningen op.
Van meet af aan verzette De Blaricumse Partij (NBP+BB) zich tegen de boslocatie.
Jarenlang hebben wij geprobeerd de coalitiepartijen ervan te overtuigen dat we de
begraafplaats makkelijk en zonder veel kosten op de naastgelegen maïsakker kunnen
uitbreiden. Onze moties en amendementen hierover werden echter door de coalitie steeds
weggestemd.
Het tij lijkt te keren. De coalitiepartijen beginnen zich langzaam af te vragen of uitbreiding
van de begraafplaats ten koste van het bos wel een goede keuze is. Zij uiten hun twijfel
echter alleen in de wandelgangen en de media. Op vragen in raadsvergaderingen (nov. en
dec.) daarentegen, waar toch de besluiten genomen worden, houden zij steeds vast aan de
boslocatie.
De Blaricumse Partij wil nu eindelijk duidelijkheid van de coalitie. Wij hebben daarom zelf
een voorstel geschreven dat in de raad van 26 januari 2010 behandeld zal worden. Het
initiatiefvoorstel houdt in: Intrekking van het besluit uitbreiding begraafplaats op de
boslocatie. Pas nadat dit besluit is genomen en daarmee de boslocatie van de baan is,
kunnen we in alle rust met elkaar overleggen welke uitbreiding wèl gewenst is.
De tekst van ons initiatiefvoorstel is te lezen op onze site: www.deblaricumsepartij.nl
Liesbeth Boersen
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Verontwaardiging over bomenkap op Wingerdterrein
In de onlangs gehouden raadsvergadering heeft De Blaricumse Partij haar
verontwaardiging uitgesproken over kap van alle bijna bomen op de Wingerdlocatie.
Klankbordgroepleden die nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de
nieuwbouwplannen verzekerden mij dat toegezegd was dat:
- de 3 monumentale beuken op de hoek Pastoor Jongeriusweg / Kerkpad
- de grote plataan aan de kant van de Molenveenweg
- de magnolia en de blauwe ceder
allemaal gespaard zouden worden.
Eén van de klankbordgroepleden kreeg zelfs de opdracht deze waardevolle en
karakteristieke bomen in kaart te brengen!
Ondanks deze toezegging lagen alle bomen, op twee na, binnen een mum van tijd plat.
Om inlichtingen in te winnen stelden wij verantwoordelijk wethouder Ineke de Joode (HvB)
de volgende vragen:
1 Is er een kapvergunning aangevraagd en verleend?
2 Zo ja, wanneer?
3 Hoe is de aanvraag van de kapvergunning en de verlening ervan
gecommuniceerd met de leden van de klankbordgroep?
4 Zijn de omwonenden en de klankbordgroepleden op de hoogte gebracht van de
aanvang van de werkzaamheden?
Wij houden u op de hoogte!
Liesbeth Boersen

Gemeentelijke advertentie voortaan in Hei en Wei
Om de communicatie met de inwoners te verbeteren heeft de raad unaniem ingestemd
met de verhuizing van de wekelijkse gemeentelijke advertentie van de Laardercourant de
BEL naar Hei en Wei. Aanleiding was met name de schijnbaar niet op te lossen
bezorgproblemen van de BEL. In de toekomst zal Hei en Wei twee wekelijks verschijnen
in plaats van 1 keer in de maand. Ook gedurende de zomervakantie verschijnt Hei en Wei
om de week.
Bea Kukupessy
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Groenrenovatie Blaricum Bijvanck
In verband met de groenrenovatie in de Bijvanck is er door wethouder Ineke de JoodeBaljet (HvB) een informatieavond georganiseerd. Na afloop van deze avond bestond de
mogelijkheid voor de inwoners van de Bijvanck om zich op te geven voor een
klankbordgroep om inspraak te kunnen hebben bij de groenrenovatie in hun eigen wijk.
Tevens is de folder “Groen in de Bijvanck” verspreid. In deze folder is de wijk verdeeld in 4
wijken. Daarna is nog een brief verzonden waarin staat dat de renovatie van het groen niet
over vijf jaar maar al over 2 jaar is afgerond. In deze brief stond vermeld: De
groenrenovatie in wijk 4 (Booket, Slinger, Raat, Kaper, Kieps , Korf, Opzetter en Schans
moet voor de zomer van 2009 klaar zijn. Wijk 1 is aan de beurt in het najaar en de winter
van 2009. Aansluitend wordt in de winter van 2009 en het voorjaar van 2010 wijk 3
aangepakt. Tot slot wordt najaar en winter 2010 het groen in wijk 2 gerenoveerd. In een
apart schrijven is per straat aangegeven in welke weken het groen verwijderd zou gaan
worden.
Het verbaast mij dan ook dat de politieke partij Hart voor Blaricum die “kappen met
kappen” hoog in het vaandel heeft achteraf schriftelijke vragen stelt over de
Groenrenovatie in de Bijvanck, terwijl de wethouder die hierover gaat van Hart voor
Blaricum is.
Je zou juist verwachten dat HvB vanaf het begin van de groenrenovatie de vinger
aan de pols houdt.
Ineke Breet

MALBAK
Het is even stil op de
bouwplaats (2 weken)!
Tijd om na te denken?
Oplossing zoeken?
Planning aanpassen?
Achterstand inlopen?
Nu al 13 weken...
Vóór de bouwvak klaar?

Start nieuw seizoen?

...Malle bak...

HANS BREET

HANS BREET

Of niet?: +4 weken!

Hans Breet
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Blaricum geeft géén prioriteit aan klimaatbeleid
Het klimaat verandert wereldwijd. Door het stijgende energieverbruik neemt de CO2 uitstoot
toe. Daardoor stijgt overal de temperatuur en daarmee ook de zeespiegel. Dit leidt tot veel
milieuproblemen. Er moeten maatregelen genomen worden op alle niveaus, van mondiaal
tot lokaal.
Precies ten tijde van de Klimaattop in Kopenhagen had ook Blaricum de kans zijn steentje
bij te dragen aan de vermindering van CO2 uitstoot. Om dit te realiseren diende De
Blaricumse Partij (NBP+BB) een amendement in. Dit werd helaas alleen gesteund door BB,
NBP en 2 leden van HvB. Daarmee was het voorstel verworpen.
HvB wethouder Ineke de Joode had 4 varianten laten onderzoeken:
1 de nulvariant, inhoudende alleen de wettelijke taak uitvoeren.
Extra CO2 reductie nihil.
Kosten zijn € 0,--.
2 de lokale variant, bestaande uit allerlei ideeën die nog nader uitgewerkt
moeten worden.
Extra CO2 reductie tussen 1 en 3%.(dus gemiddeld 2).
Kosten: € 10.000,-- per jaar.
3 de basisvariant, bestaande uit een uitgebreid en uitgewerkt pakket
maatregelen, ontwikkeld door het CO2-servicepunt.
CO2 reductie tussen de 3 en de 4% (gemiddeld dus 3.5).
Kosten: € 34.000 per jaar.
4 de plusvariant, bestaande uit een uitgebreide basisvariant.
CO2 reductie tussen 3.5 en 4.5% (gemiddeld 4).
Kosten: € 46.000,-- per jaar.
Dat het Rijk de gemeenten wil stimuleren een bijdrage tot CO2 reductie te leveren blijkt wel
uit de subsidiepot die beschikbaar was (SLOK = Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven).
Helaas heeft Blaricum de subsidie die al vanaf juli 2008 bestond pas aangevraagd toen de
pot al leeg was (na april 2009). Daardoor loopt Blaricum € 40.000,-- mis!
Het college koos, hoofdzakelijk vanwege de kosten, voor variant 2. Omdat De Blaricumse
Partij (NBP+BB) variant 2 veel te mager vindt, stelden wij variant 3 voor. We kregen
daarvoor echter geen meerheid in de raad. Zelfs het appelleren aan het rentmeesterschap
bij het CDA leverde niets op.
Nog bonter maakte de VVD het, die uitsprak liever de nulvariant te kiezen.
Wij vinden dit heel, heel jammer.
Een gemiste kans om echt een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld voor
onze toekomstige generaties.
Liesbeth Boersen
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