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Beste Korenbloemlezers,
Oranje in de finale, de Tour de France op weg en een
mooie zomer tegemoet? Het zomerreces in politiek
Blaricum is weer ingegaan. Ook de redactie van De
Korenbloem gaat weer ‘en France’. Een fijne vakantie
wensen wij u! Om u weer op de hoogte te houden hebben
wij voor u e.e.a. verzameld wat het vermelden waard is.
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende
onderwerpen lezen:
• D’66 op zoek naar nieuwe wethouder ...
• Randweg Oost en ‘t Merk: weg van weinig weerstand ...
• Blaricummermeent: Voor wie bouwen? ...
• Uitgeven en bezuinigen: De Kadernota volgens ons ...
• HOV (Heel Overbodig Vervoer) uhh? …

HANS BREET

• Groen groener groenst? …
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.

D66 wethouder treedt af!
Marcel van Dalen treedt terug als wethouder Welzijn van de
gemeente Blaricum. Van Dalen is woonachtig in Ede waar hij
voorafgaand aan zijn wethouderschap in Blaricum
fractievoorzitter van D66 was. Sinds 24 april jl.
(coalitievorming VVD, HvB, D66) maakte hij als wethouder
deel uit van het dagelijks bestuur van onze gemeente. College
en coalitie zegden echter al na 2 maanden het vertrouwen in
de nieuwe wethouder op. Oorzaak was een vertrouwensbreuk
ontstaan doordat Van Dalen bij zijn aanstelling verzwegen
had dat er uit zijn Ede tijd een aangifte wegens smaad tegen
hem liep. De aangifte dateerde van begin 2010. Voor alle
duidelijkheid, aanleiding voor het opzeggen van het
vertrouwen was niet de aangifte zelf maar het “nietopbiechten” van dit feit.
Wij gaan ervan uit dat de coalitie er alles aan zal doen de financiële schade voor de
gemeente tot een minimum te beperken.
Liesbeth Boersen
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Reconstructie

weg Oost en ’t Merk

Fietspad Stichtseweg opgeknapt en voorzien van verlichting
Binnenkort zullen Randweg Oost en ‘t Merk aan een totale opknapbeurt onderworpen
worden. De raad was unaniem van mening dat de huidige conditie van deze wegen veel te
wensen overliet en stelde daarom een krediet beschikbaar.
Een amendement van De Blaricumse Partij om óók het fietspad langs de Stichtseweg op
te knappen en tevens te voorzien van
werd dankzij de steun van D66, PvdA en
het CDA aangenomen.
Naast de reconstructiewerkzaamheden stemde de raad ook in met:
- het aanbrengen van een GROENE GOLF op Randweg Oost en ’t Merk. Hierdoor zal het
verkeer veel beter doorstromen.
- het vervangen van de verkeersregelinstallaties.
- het gebruik van geluidsreducerend asfalt.

De ‘beruchte’
flitskast

Gezamenlijk dienden alle politieke partijen
een amendement in voor een aftelstoplicht
voor de fietsers op de Randweg. Hierop
kunnen fietsers gemakkelijk aflezen,
hoelang het duurt voordat hun licht groen
wordt. Ook werd unaniem besloten tot het
aanbrengen van flitskasten.

Het
aftelstoplicht

Liesbeth Boersen

Gemiste kans bij verruiming regels m.b.t.
(beeld)kwaliteitshandboeken ‘De Blaricummermeent’
In de raad van 22 juni is het besluit genomen om de gehanteerde randvoorwaarden en
uitgangspunten voortvloeiend uit het in 2005 vastgestelde Masterplan ‘De
Blaricummermeent’ te versoepelen ter bevordering van de verkoopresultaten. Deze
versoepeling heeft o.a. betrekking op parkeren, keuze van architecten, situering
woningtypen, bebouwingspercentages, woon-werk woningen, plat dak versus punt dak,
verhouding hoogte van de nok en goot, eigentijds Blaricums bouwen en hagen.
De Blaricumse partij heeft een amendement ingediend om ook de prijscategorieën van de
woningen aan te passen door verhoging van het percentage goedkope en middeldure
woningen. Hierdoor zou doorstroming vanuit de Bijvanck plaats kunnen vinden wat
oorspronkelijk ook de bedoeling is geweest.
Tevens zouden we dan voldoen aan de regionale woonvisie (⅓ goedkoop, ⅓ middelduur en
⅓ duur), waaraan Blaricum zich geconformeerd heeft.
Helaas is ons amendement niet aangenomen.
Wij zien dit als een gemiste kans voor Blaricum.
Ineke Breet
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De Blaricumse Partij verwerpt Kadernota
Sinds de komst van het dualisme stelt de raad voorafgaand aan de begroting voor volgend
jaar de kadernota vast. Daarin stelt de raad de kaders (lees uitgangspunten) voor die
begroting. Omdat het college in de kadernota bezuinigingen voorstelde waarvan wij de
consequenties niet kunnen overzien, heeft De Blaricumse Partij tegen de kadernota
gestemd.
Tegen welke uitgangspunten zijn wij o.a.:
- De door de inwoners van Blaricum teveel betaalde GAD gelden ad € 100.000,-- niet
teruggeven aan de burgers, maar volgend jaar in de begroting gebruiken voor andere
uitgaven …
- € 110.000,-- bezuinigen op groenonderhoud …
- € 40.000,-- bezuinigen op de reddingsbrigade …
- € 95.000,-- bezuinigen op onderhoud wegen …
- € 50.000,-- WMO geld gebruiken voor andere uitgaven …
Om deze uitgangspunten te veranderen dienden wij 3 amendementen in:
1. Om de teveel betaalde GAD gelden (€ 100.000,--) terug te geven aan de burger.
Blaricum heeft teveel in rekening gebracht bij zijn inwoners voor het ophalen van huisvuil. Dit geld willen
wij teruggeven. Alhoewel we hiervoor de steun kregen van de PvdA en het CDA werd ons amendement
verworpen door de coalitiepartijen VVD, HvB en D66.

2. Om de bezuinigingen op het groenonderhoud groot €110.000,-- niet te laten doorgaan.
Ook hiervoor vonden we helaas geen meerderheid. Als doekje voor het bloeden werd wel een motie
aangenomen om minimaal het onderhoudsniveau van het openbaar groen gelijk te houden. Wij vragen
ons echter af hoe dat kan als je € 110.000,-- gaat bezuinigen en er 2 vacatures bij de buitendienst
(groen medewerkers) niet ingevuld mogen worden ( In de Bijvanck is nog maar een medewerker groen
actief).

3. Om de reddingsbrigade geen taakstellende bezuiniging van €40.000,-- op te leggen,
maar deze bezuiniging PM te ramen (d.w.z. nader in te vullen).
Omdat de kans groot is dat de reddingsbrigade zal worden overgedragen aan de KNRM kan er
daardoor een financieel voordeel voor Blaricum ontstaan. Het door ons ingediende amendement is
door alle partijen gesteund. Zodoende is de eis wat betreft de hoogte van die bezuiniging losgelaten.

Liesbeth Boersen

HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) in ’t Gooi
BREET

De Provincie Noord Holland is een groot voorstander van een HOV (busbaan) lijn vanaf
busstation Huizen naar Hilversum met mogelijkheid voor verrailing (lightrail) in de toekomst.
De tijdwinst zou ongeveer 5 minuten bedragen ten opzichte van de huidige lijnen. Voor
Blaricum zou dit een tracé betekenen vanaf de Aristoteleslaan (Huizen) langs De
Blaricummermeent en Bijvanck Noord richting tennispark Stichtseweg, óf een tracé over ’t
Merk, Randweg Oost tot aan de carpoolplaats. De Provincie komt hier nog mee terug bij de
gemeente. Meer informatie over de HOV vind u op www.hovinhetgooi.nl .
Ineke Breet

REET
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WAAR?

BIJ SPEELTUINTJE HOOFDWEG:
GÉÉN STOELTJES MEER EN GÉÉN
BANKJE IN SPEELTUINTJE

STICHTSEPARK
‘GROEN’ NAAST WANDELPAD
NAAR TOEKOMSTIGE
BLARICUMMERMEENT

ALLE FOTO’S OP DEZE
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BIJVANCKPARK

LANTAARNPAAL VOOR VISSTEKKIE IN BIJVANCKPARK

WANDELPAD NAAR
TOEKOMSTIGE
BLARICUMMERMEENT

Tel: 035-5267551
Website: www.deblaricumsepartij.nl
E-mail: info@deblaricumsepartij.nl

