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Beste Korenbloemlezers,
Verkiezingen voor de gemeenteraad van uw Blaricum!

Op 3 maart a.s. kunt u gebruik maken van het recht om te stemmen op de politieke partij
van uw keuze. Maakt u gebruik van dat recht! U kunt daarmee aangeven, sterker nog,
meebeslissen over uw eigen leefomgeving.
De Blaricumse Partij heeft u de afgelopen jaren zoveel mogelijk, o.a. via deze nieuwsbrief,
geïnformeerd over het politieke wel en vooral het wee in Blaricum. Wij hopen dat wij daar
goed in geslaagd zijn. Feit is dat een toenemend aantal inwoners op deze wijze
geïnformeerd wil blijven. Wij danken u daarvoor. Immers, wij doen dit, omdat wij ook
vinden dat Blaricum Blaricum moet blijven, maar niet moet stilstaan! Blaricum leeft!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Ten overvloede... Wie zijn wij? ...
• Kort programma-overzicht
• Terugblik in vogelvlucht ...
• Regeren is vooruitzien ...
• Stemmen? Hoe gaat dat nu?

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.
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Huizen
Bussum

Laren
Eemnes
Ons veelzijdige Blaricum!
Van dorpskern tot heide ...
Van strand tot ziekenhuis ...
Van bos tot de engen ...
Van huis tot haard ...
Van mens tot mens!

Het is ons alle lief
DAAROM ZULLEN WIJ ONS DE KOMENDE VIER JAAR STERK MAKEN VOOR:
 behoud van het Blaricums karakter met groen, rust en ruimte,
met bijzondere aandacht voor de Enghen
 een duurzame toekomst op het gebied van o.a. milieu en bouwen
 het handhaven van de voorzieningen voor ouderen, jongeren en kwetsbare
groepen
 een veiliger woon- en werkomgeving, waarbij de verkeersregels bij scholen prioriteit
hebben
 bouwen voor de grootste vraag en niet alleen voor het grootste geld.
 meer betaalbare woningen in de Blaricummermeent, met name voor starters
 dorpsfestiviteiten, het verenigingsleven en de sportvoorzieningen
 uitbreiding van de begraafplaats op de ernaast gelegen akker,
dus niet in het bos
 verbetering van de communicatie tussen de burger en de gemeente
 gezond transparant financieel beleid, zonder zinloze onderzoeken met kostbare
adviseurs
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Terugblik op de afgelopen 4 jaar
Staande op de drempel van een nieuwe raadsperiode kijken we graag met u terug. Waar heeft De Blaricumse Partij
zich de afgelopen 4 jaar voor ingezet en wat hebben we daarmee bereikt. Noem het verantwoording afleggen aan
de kiezers, die ons 4 jaar geleden hun vertrouwen gaven. Alle items zijn voorzien van verwijzingen naar de
bijbehorende moties/amendementen die wij indienden en het betreffende artikel in onze nieuwsbrief “De
Korenbloem”. Op onze website staat een uitgebreide versie van dit artikel onder de knop ‘NIEUWS / NIEUWS EN
INFORMATIE’, waarbij u naar alle genoemde verwijzingen direct kunt doorklikken en deze kunt nalezen.
Betaalbare woningen
Vier jaar lang hebben wij geprobeerd onze mederaadsleden ervan te overtuigen dat er meer betaalbare woningen
voor starters, jonge gezinnen en senioren gebouwd moesten worden. Onze inzet heeft echter niet het gewenste
resultaat opgeleverd. De bouw van betaalbare woningen zal ook in de komende 4 jaar en belangrijk speerpunt
blijven.(Motie 25 okt 2009 – Korenbloem 2008/02 en Korenbloem 2009/9)
Begraafplaats
Al in december 2006 kozen wij voor de uitbreiding van de begraafplaats op de rechts gelegen “akker” langs het
fietspad. Wij waren faliekant tegen het kappen van het bos. Uiteindelijk hebben onlangs de coalitiepartijen hun
standpunt hierin gewijzigd. Wij hebben wel onze twijfel of ze ook na de verkiezingen het bos zullen sparen.
(Motie 26 nov 2009 – Korenbloem 2009/10)
Groenonderhoud
Meerdere keren stelden wij voor om extra geld beschikbaar te stellen voor het groenonderhoud in de Bijvanck en
het oude dorp. De andere partijen waren steeds tegen. Een jaar later trok het college alsnog extra geld uit. Kennelijk
was onze druk toch van invloed. (Motie 21 dec 2006 - amendement 1 nov 2007 – Korenbloem 2008/10)
Mc Donalds
Dankzij een motie van De Blaricumse Partij werd de vestiging van een Mc Donalds aan de Stichtseweg voorkomen.
(Motie 22 april 2008 – Korenbloem 2008/04)
Kunstgrasveld sportpark
We hebben moties ingediend voor de aanleg van een kunstgrasveld voor BVV ’31. Inmiddels voetbalt men
daadwerkelijk op het kunstgras. De totale herinrichting van het sportpark is (nog) niet van de grond gekomen.
(Motie 27 mei 2008 – Korenbloem 2008/11)
Blaricumse bedrijven op de Blaricummermeent
Lang heeft het er naar uit gezien dat de Blaricumse bedrijven uit de Blaricummermeent geweerd zouden worden.
Volgens de wethouder zouden ze niet passen bij het gewenste hoogwaardige profiel van het bedrijvenpark. Wij
zetten ons in 2006 in om de Blaricumse bedrijven alsnog de gelegenheid te geven een plek te kopen op het
bedrijvenpark in hun “eigen” Blaricummermeent. De gehele raad steunde dit initiatief.
(Motie 29 juni 2006 – Korenbloem 2006/3 en Korenbloem 2006/5)
2de ontsluiting Bouwvenen
Mede op ons aandringen is een enquête gehouden onder de bewoners van de Bouwvenen.
De vraag werd voorgelegd: Wel of geen 2de ontsluiting Bouwvenen. Een grote meerderheid stemde voor.
De ontsluiting zou gelijktijdig met de renovatie van het sportpark aangelegd kunnen worden.
(Motie 27 mei 2008 – Korenbloem 2008/06)
HOV
De Blaricumse Partij heeft tegen de aanleg van een HOV lijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer van Huizen naar
Hilversum) gestemd. De belangrijkste argumenten waren: 1) Het tracé was veel te dicht langs woningen in de
Bijvanck gepland. 2) De tegen hoge kosten behaalde geringe tijdswinst. 3) De overlast die bewoners van de
Bouwvenen zouden ondervinden van een geplande halte in hun buurt. (Korenbloem 2009/05)
Op onze website www.deblaricumspartij.nl kunt u het uitgebreide artikel lezen over nog andere initiatieven die wij
namen. Wij hopen dat onze inzet van de afgelopen 4 jaar voor u aanleiding zal zijn voor de komende raadsperiode
wederom uw vertrouwen aan ons te geven.
Liesbeth Boersen
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Hoe kijkt De Blaricumse Partij naar de toekomst?
Voor ons is en blijft het belangrijkste, het welzijn van de inwoners van Blaricum, zonder
onderscheid tussen leeftijd, afkomst en religie. Dus wie altijd al in Blaricum heeft gewoond moet
zich net zo prettig voelen als iemand die er later is komen wonen.
Maar dat betekent ook dat wij dat voor de toekomst veilig moeten stellen. We moeten ervoor
zorgen dat de nieuwe generatie zich hier betaalbaar kan vestigen en dat de ouderen hier
leeftijdbestendig kunnen blijven wonen. Dat houdt een andere visie op bouwen in. Minder dure
woningen, die hebben we al genoeg, maar meer in de lagere prijsklassen. Dan ontvangen we
misschien minder voor de verkoop, maar dat is beter dan niks, zoals wat er nu plaatsvindt in de
Blaricummermeent.
Dat welzijnsgevoel betekent ook een prettige leefomgeving, met goed onderhouden groen, met
veilige speelplaatsen voor de kinderen en toezicht door wetshandhavers. Of dat nu politie of een
BOA is, dat maakt niet uit. Meer toezicht is gewoon goed.
Aan al die wensen zit een prijskaartje. Zoals we thuis in het huishoudboekje kijken om te zien of
we bepaalde zaken wel kunnen aanschaffen, zo moet de gemeente ook een goede afweging
maken tussen de benodigde reserves en de wensen die er zijn. We zullen zuinig met ons geld
moeten omgaan. Niet zoals de afgelopen jaren grote happen uit de reserves nemen en dan
zeggen dat de begroting sluitend is. De financiële zaken zullen eerlijk en open behandeld moeten
worden en niet voortdurend in besloten (zeg maar stiekeme) vergaderingen.
De Blaricumse Partij gaat nu ook niet zeggen dat de OZB niet omhoog zal gaan. Daar zijn de
tijden te onzeker voor. En nogmaals, het leegzuigen van reserves om de begroting sluitend te
maken is tegen alle regels van goed huisvaderschap in. Dit geldt ook voor het misbruiken van de
projectgelden van de Blaricummermeent voor de gemeentelijke uitgaven.
Tot slot zal er nog eens goed gekeken moeten worden naar de kosten van het
ambtenarenapparaat van de BEL-combinatie. Ons bereiken heel veel klachten. Daarnaast zal ook
hier bezuiniging onontkoombaar zijn, gezien de aankondigingen uit politiek Den Haag, waar de
Rijksbegroting sluitend wordt gemaakt door gemeenten te korten.
Voor de komende jaren zal daarom een terughoudend beleid gevoerd moeten worden ten aanzien
van het aanpakken van nieuwe dingen. Alles zal er op gericht moeten zijn om de lopende zaken bij
te sturen (Blaricummermeent) en financieel en organisatorisch orde op zaken te stellen.
Piet Hein Oyens
Partijvoorzitter

Hoe stem ik?
Met uw stempas en geldig identiteitsbewijs kunt u stemmen in een willekeurig stemlokaal in
Blaricum.
Als u tevens voor een ander wilt stemmen (per volmacht), heeft u ook zijn of haar
identiteitsbewijs nodig (of een kopie daarvan) samen met de ingevulde stempas.
De stemlokalen zijn woensdag 3 maart 2010 van 7.30 tot 21.00 uur geopend voor de
verkiezing van de gemeenteraad. Voor meer informatie: www.uheefthetvoorhetzeggen.nl
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