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Beste Korenbloemlezers,

Alle partijen maken zich op voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook de
Blaricumse Partij is met volle inzet begonnen om u, de kiezer, zo goed mogelijk te
informeren over de komende 4 jaar. Via de Korenbloem, de website en het organiseren
van avonden over spraakmakende onderwerpen. Dit willen wij blijven doen, ongeacht of er
verkiezingen zijn. U heeft onze Korenbloem weten te vinden! De Korenbloem is er voor u!
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:
• Partij-avonden in Malbak en Vitus! ...

• De ‘thick blue line’...

• ‘Overwinning’ voor De Blaricumse Partij ... • Op een vraag krijg je ..... antwoord?...
• Reeds gemaakte kosten begraafplaats ... • Malbakplanning: zie: “Op een vraag ...”
• Initiatiefvoorstel vs initiatiefvoorstel ...
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.

Beste Blaricummers,
Graag nodigt De Blaricumse Partij u uit op de bijeenkomst voor de inwoners van Blaricum!
Wanneer?: maandag 25 januari 2010 van 20:00 uur tot 22:00 uur. (koffie staat klaar!).
Waar?:
in buurtcentrum De Malbak, De Maten 1a te Blaricum.
Waarover?: Het hoofdthema van deze avond is:

BIJVANCK GEEN BIJZAAK
(en alles wat daarmee samenhangt).

Tevens organiseren wij op donderdag 11 februari 2010 van 20:00 uur tot 22:00 uur een
soortgelijke avond in het Vitus, Kerklaan 10 te Blaricum.
Hierbij zullen andere belangrijke onderwerpen aan de orde komen. Kijkt u voor het laatste
nieuws hierover op onze website: www.deblaricumsepartij.nl
Ineke Breet
Fractievertegenwoordiger
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De Blaricumse Partij heeft
“lijst 5” toegewezen gekregen!
U wist nog niet waar u op kon stemmen in Blaricum?
Op 21 januari heeft de gemeente Blaricum door officiele loting
bepaald dat onze partij lijst 5 krijgt toegewezen voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart a.s.
Nu weet u het...... stem op onze lokale partij,
stem op De Blaricumse Partij!

Hans Breet

‘Overwinning’ voor De Blaricumse Partij
Géén begraafplaats in het bos!
Nadat De Blaricumse Partij jarenlang heeft geijverd voor de meest logische uitbreiding van
de begraafplaats in Blaricum: namelijk de aangrenzende akker, is de coalitie te elfder ure
omgegaan en neemt -voorlopig- ook afstand van de boslocatie. Onder druk (van het
comité!) wordt alles vloeibaar en zeker door de naderende verkiezingen zijn de harde
standpunten van HvB, CDA en VVD opeens zacht geworden. Alle moties in het verleden
van De Blaricumse Partij zijn stelselmatig weggestemd.
Er is meer dan twee ton aan onderzoekskosten over de balk gegooid. Er zijn vele uren
gedebatteerd, maar de Blaricumse coalitie wil nu dan eindelijk ook wat de bevolking wil.
Maar we zijn er nog niet! De coalitie zegt alleen maar dat de boslocatie vooralsnog niet
nodig is, maar na de verkiezingen kan dat opeens weer anders zijn! Dan is de druk weer
weg.
Eens een draaikont, altijd een draaikont. Voor De Blaricumse Partij staat in ieder geval vast,
dat als er een uitbreiding moet komen van de begraafplaats, die komt op de naastgelegen
akker en niet ergens anders. Dan weten de kiezers tenminste waar ze aan toe zijn.
Piet Hein Oyens

Plankosten begraafplaats Blaricum
Als het T.V.-programma “Over de balk” nog zou bestaan, zou ik de coalitiepartijen in
Blaricum (HvB,VVD en CDA) voordragen. Door hun enorme gestuntel met de uitbreiding
van de begraafplaats de Woensberg rijzen de kosten de pan uit.
Dit project heeft de Blaricumse belastingbetaler inmiddels al € 217.260,01 gekost.
Doordat deze partijen steeds een ander standpunt innemen moeten er iedere keer andere
plannen gemaakt worden. En plannen kosten veel geld. En dan te weten dat we nu weer
met lege handen staan en opnieuw zullen moeten beginnen.
Liesbeth Boersen
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Verschillen tussen de 2 initiatiefvoorstellen “uitbreiding begraafplaats”
In de raad van 26 januari staan 2 initiatiefvoorstellen over de begraafplaats op de
agenda:
- ingediend door De Blaricumse Partij (dat is de NBP en BB samen) en de PvdA
- ingediend door HvB, VVD en CDA
Deze voorstellen lijken op het eerste gezicht veel op elkaar. Bij nadere bestudering echter,
blijkt er een heel groot verschil tussen beide voorstellen:
In het voorstel van De Blaricumse Partij en de PvdA (initiatiefvoorstel 1) blijft het
bos definitief gespaard, terwijl het bos in het voorstel van HvB, VVD en CDA
(initiatiefvoorstel 2) slechts tijdelijk gered is.
Om dit uit te leggen zet ik voor u beide voorstellen kort uiteen en zal daarna op de
verschillen ingaan:
Voorstel 1 van De Blaricumse Partij en de PvdA
- wijst de boslocatie af voor de uitbreiding van de begraafplaats
- vraagt de uitbreidingsalternatieven, ingebracht door het actiecomité die direct aansluiten
aan de huidige begraafplaats, op haarbaarheid te onderzoeken
- stelt dat de uitbreiding voor langere tijd moet voorzien in de begraafbehoefte van
Blaricum, zodat we niet over een paar jaar dezelfde discussie moeten voeren
- wijst tevens locatie “de akker”, rechts van de begraafplaats, als uitbreidingslocatie aan
Voorstel 2 van HvB/VVD/CDA
- wijst eveneens de boslocatie af
- stelt dat de uitbreiding moet plaatsvinden op en om de huidige begraafplaats
- biedt voor slechts een paar jaar begraafmogelijkheden, zodat we over een paar jaar weer
dezelfde discussie moeten voeren met het risico dat het bos alsnog opgeofferd wordt
- wijst locatie “de akker” definitief af als uitbreidingslocatie

Voor de korte termijn verschillen beide voorstellen niet van elkaar. Beide wijzen de
boslocatie af en beogen een onderzoek naar de haalbaarheid van de stroken grond
aansluitend aan de huidige begraafplaats.
Voor de (middel)lange termijn verschillen ze echter wezenlijk. De Blaricumse Partij en de
PvdA wijzen de akker rechts van de huidige begraafplaats aan. Het bos is daarmee
definitief gespaard. HvB, VVD en CDA wijzen de akkerlocatie af. Daarom zal er over enige
tijd opnieuw een locatie gekozen moeten worden waarbij het bos weer een optie is.
Ik trek hieruit de conclusie dat het bos bij het voorstel van HvB/VVD/CDA slechts
tijdelijk gered is!
Liesbeth Boersen
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De Blaricumse Partij apert tegen blauwe zone
Niet alleen de begraafplaatsperikelen maar ook de pas verschenen nota parkeerbeleid van
wethouder Posthumus laat de gemoederen in Blaricum hoog oplopen. In het onlangs
gehouden Ronde-Tafel-Gesprek (RTG) in de tot de nok toe gevulde Blaercom trokken
voor- en tegenstanders van de blauwe zone tegen elkaar ten strijde. Behalve de blauwe
zone werden ook de langparkeerstrook in de berm van de Bergweg aan de kant van de
aspergevelden en de uitbreiding van de parkeerplaats tegenover Bellevue besproken.
De Blaricumse Partij is fel tegen de invoering van een blauwe zone. Wij zijn van mening
dat er niet echt sprake is van een parkeerprobleem. Als je bereid bent een paar minuten te
lopen vind je altijd een parkeerplaats. Zulke grootstedelijke, Amsterdamse maatregelen
zijn daarom in ons dorp niet nodig. En hoe denkt men te handhaven. Er wordt op dit
moment toch ook niet opgetreden tegen auto’s op het trottoir, zelfs niet tegen auto’s op
invalidenparkeerplaatsen. Laten we onze toekomstige BOA (Buitengewoon
Opsporingsambtenaar) voor halve dagen nou eerst eens inzetten om de huidige
verkeersregels in Bijvanck en Oude Dorp te handhaven. Daar zal hij zijn handen al vol aan
hebben. En dan te bedenken dat er overal een fel blauwe streep getrokken moet worden!
Past bepaald niet in ons dorpsbeeld. Als klap op de vuurpijl moeten de in het gebied
wonende Blaricummers een ontheffing betalen van € 45,-- per auto. Schande!
Een tweede ‘hot issue’ is de 120 meter lange parkeerstrook in de berm van de Bergweg
aan de kant van de aspergevelden; goed voor 25 auto’s. Hoe kunnen partijen die
pretenderen het cultuur-historisch erfgoed van Blaricum te willen handhaven dit
voorstellen? Hierdoor zouden de prachtige engen aan het zicht worden onttrokken. En het
kan nog erger worden als talloze vrachtwagens uit de wijde omgeving hiervan gebruik
gaan maken.
Tenslotte ging de discussie over of en hoe de parkeerplaats tegenover Bellevue uitgebreid
moet worden. Wij vinden het een goede zaak de parkeerplaats uit te breiden in het
verlengde van de huidige. Als je dan ook nog het huidige terrein anders indeelt vergroot je
de capaciteit met ongeveer 20 auto’s.
De nota parkeerbeleid wordt behandeld in de raad van dinsdag 26 januari.
Liesbeth Boersen
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Ook raadsleden krijgen geen antwoord!
Niet alleen de inwoners van Blaricum maar ook de raadsleden krijgen lang niet altijd
antwoorden op de door hun gestelde vragen. Regelmatig verzoeken wij het college per mail
ons informatie te geven over actuele onderwerpen. Dit in het kader van de controlerende
taak van een raadslid. Antwoorden blijven echter weken soms wel maanden uit. Dit maakt
onze taak niet makkelijk.
Hieronder geef ik een overzicht van de door ons gestelde vragen gedurende de afgelopen
maanden:
03-01-’10

informeerden we naar de planning van de nieuwbouw van de Malbak. Dit
omdat de wethouder de klankbordgroep meegedeeld had dat er praktisch
geen vertragingen in de bouw zijn opgetreden. Deze uitspraak correspondeert
niet met de planning die de wethouder de raadsleden in mei jl. heeft
toegestuurd. Als je namelijk die planning vergelijkt met de werkelijke
uitvoering van de bouw zou er sprake zijn van 13 weken vertraging. Door de
vorstverlet komen daar nog eens minimaal twee weken bij! Wij vroegen of er
soms met een nieuwe planning gewerkt werd en wanneer de Malbak nu echt
klaar zou zijn?
Tot op heden géén antwoord.

24-12-’09

wilden wij weten hoe hoog de planontwikkelingskosten (kosten alleen voor het
maken van het plan dus niet voor de uitvoering) voor de uitbreiding van de
begraafplaats tot nu toe bedragen.
Het antwoord € 217.260,01 kwam 18 januari.

15-12-’09

vroegen wij of en hoe het college de abusievelijk ongedekt gebleven
€ 50.000,-- uit de december begrotingswijziging structureel gedekt had.
Géén antwoord.

09-12-’09

hebben wij geïnformeerd naar de € 500.000,-- uit de volkshuisvestingsreserve
(in te zetten voor de bouw van betaalbare woningen) die de raad voor 5
betaalbare starterswoningen boven in de Bernardus beschikbaar had gesteld.
Nu de vraagprijs voor één van de woningen bijna 4 ton bedraagt en dus niet
als betaalbaar aangemerkt kan worden moet er volgens ons € 100.000,-- in
de reserve teruggestort worden. Wij vroegen of dat gebeurd was.
Géén antwoord.

11-11-09

stelden wij de vraag of de afspraak was nagekomen betreffende een andere
terugstorting van financiële middelen in de reserve volkshuisvesting.
Geen antwoord.

19-10-09

vroegen wij of er nog voldoende geld over was voor de groenrenovatie in de
Bijvanck. Dit na geruchten dat de pot leeg zou zijn! Pas zeer recent, 19-02-’10
ontvingen wij het antwoord.
JA er is voldoende.
Liesbeth Boersen
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