DE
BLARICUMSE
PARTIJ

‘DE KORENBLOEM’

2010 / 08
26 oktober 2010

Beste Korenbloemlezers,

Er zijn drukke tijden aangebroken voor politiek Blaricum. Er spelen veel belangrijke zaken
tegelijk, wat resulteert in lange vergaderingen. Om u van de belangrijkste zaken op de
hoogte te houden zullen wij u proberen hierover met onze Korenbloem te informeren.
Binnenkort is er de belangrijke ‘begrotingsraad’ waar u kunt horen hoe Blaricum er
financieel voor staat en waar op bezuinigd zal moeten gaan worden.
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• De Blaricumse Partij roept op ...
• Een nieuwe boerderij in ‘t dorp! ...
• Nieuwe mogelijkheden tot collectief bouwen in de Blaricummermeent …
• Randwegperikelen ...
• Veiligheidsplan 2011 - 2015 ...
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.
Weet u het nog….

Heeft u een mening of
wilt u iets veranderen?

In onze Korenbloem van 6 juli 2010
heeft u er al over gelezen.
Nú heeft de gemeente er geld voor
vrijgemaakt om dit ‘kunstwerk’ te
reinigen…

Dan wilt u ook
Heeft u een goed

dee

Laat het ons weten, dan
nformeren!

Voorbeelden: - wat vind u van de verbouwde Blaercom?
- of de nieuwe Malbak … nog even wennen?
- wat wilt u veranderen in uw eigen buurt?
- Hoogwaardig Openbaar Vervoer: ja of nee?
- Hoe denkt u over de politiek in Blaricum?
U kunt ons bereiken via info@deblaricumsepartij.nl
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HANS BREET

kunnen wij u

Tel: 035-5267551
Website: www.deblaricumsepartij.nl
E-mail: info@deblaricumsepartij.nl
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Boerderij van Gijs Calis
BRON: STUDIO WIM VERZANTVOORT

ARTIST IMPRESSIONS: IR· FRANK RUITER

Angerechtsweg 12 ‘herbouwd’
Ruime tijd geleden is tijdens een hevige storm de oude boerderij van Gijs Calis, later
bewoond door zijn zoon Lammert, voor een groot deel ingestort. Echter, niet alleen de storm
maar ook de bouwkundige staat was er de oorzaak van dat het pand, één van de
Rijksmonumenten die Blaricum rijk is, definitief verloren ging.
Hoewel hij er in zijn nieuwe vorm iets anders uit zal gaan zien dan voorheen, zijn wij zeer
verheugd met de herbouw van deze boerderij op één van de meest markante plekjes van
Blaricum. De eigenaar doet samen met zijn architect het gevoel voor het oude, boeren
Blaricum herleven. Geen wonder dat ook de monumentencommissie enthousiast is.
Omdat de Blaricummers van nu qua wooncomfort nu eenmaal andere eisen stellen aan een
woning en omdat ook het bouwbesluit is aangepast, wordt de nieuwe boerderij iets groter en
iets hoger dan de oorspronkelijke. De grootste verandering is echter de plaats van de
bebouwing. Lag de boerderij van Gijs zo ongeveer midden op de kavel, het nieuwe gebouw
zal 7 meter richting Angerechtsweg worden opgeschoven, omdat de huidige eigenaren
hechten aan een grotere besloten tuin aan de Mosselweg.
Al met al zal Blaricum er binnen afzienbare tijd een parel bij hebben.
Liesbeth Boersen

‘hangplekken’ voor ouderen in Barcelona

JA… DIE STOELEN STAAN VAST…
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Tóch betaalbaar wonen in Blaricum!
Zoals u weet zet De Blaricumse Partij zich al jaren in voor meer betaalbare woningen in de
Blaricummermeent. Jarenlang zijn veel jonge Blaricummers noodgedwongen buiten
Blaricum gaan wonen bij gebrek aan iets betaalbaars in hun eigen dorp. Het lijkt erop dat
daar nu verandering in gaat komen!
Daarbij speelt een nieuw en modern fenomeen op de huizenmarkt, het zogenaamde
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), een belangrijke rol. Particulieren kopen
dan in groepsverband een bouwkavel en geven gezamenlijk een architect opdracht een
aantal woningen daarop te ontwerpen. De opdrachtgevers geven van te voren aan, aan
welke eisen de woningen moeten voldoen en hoe hoog de maximale prijs per woning mag
zijn. Uiteindelijk worden de woningen dan in groepsverband gerealiseerd. Voordeel van een
dergelijke constructie is dat de kosten en de winstname van de projectontwikkelaar
voorkomen worden.
Wie kunnen in aanmerking komen?
Het antwoord daarop is simpel: IEDEREEN, JONG EN OUD. Mensen die nú in Blaricum
wonen, die vroeger in Blaricum gewoond hebben of die hier nog nooit woonden. Mensen die
elkaar allang kennen kunnen gezamenlijk een bouwkavel aankopen, maar ook individuen
kunnen zich melden, want een aantal individuen samen vormen dan ook weer een groep.
Als u belangstelling heeft kunt u dat kenbaar maken op info@deblaricumsepartij.nl
Wij zullen u dan in contact brengen met de betreffende ambtenaren die de realisatie van een
CPO graag begeleiden en met hun kennis ondersteunen.
Liesbeth Boersen

Hallo Korenbloemlezer en Randweggebruiker
Hebben jullie ook al bewust en onbewust de wijk mogen verkennen op zoek naar het
volgende onderdeel van de speurtocht De Randweg? Eerst rechtsom dan weer linksom
om de Bijvanck in te komen?
Even gauw een bos bloemen halen bij de Jong is er niet meer bij.
Na 30 minuten rijden en 10 minuten wachten bij de Kostmand om over te steken en weer
30 minuten terugrijden ben je inclusief bloemen kopen 1,5 uur kwijt!
Geen ramp: het is weekend en we kunnen genieten van een mooi herfstboeket.
De situatie is zoals jullie weten erg onoverzichtelijk.
Elke keer kijken wat de Bob de Bouwers nu weer hebben veranderd
of vergeten zijn. Fietsers moeten af en toe letterlijk hun leven wagen.
Hopelijk komt aan deze situatie snel een einde.
Lyoba Kukupessy
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Veiligheidsplan 2011-2015
Onlangs heeft de raad unaniem het Veiligheidsplan 2011-2015 aangenomen.
Het veiligheidsplan heeft ten doel de locale veiligheid te verbeteren. Daarvoor moet de
gemeente een veiligheidsbeleid ontwikkelen d.w.z. regelmatig bekijken welke
veiligheidsproblemen zich voordoen om vervolgens een aanpak te ontwikkelen.
Uit een recent gehouden enquête onder de Blaricumse bevolking kwam een top 5 van
belangrijkste buurtproblemen:
1.
2.
3.
4.
5.

te hard rijden
Hondenpoep
inbraak woning en parkeeroverlast
geluidsoverlast door verkeer
rommel op straat

Bij de uitsplitsing Bijvanck - Oude Dorp viel op dat in de Bijvanck “hondenpoep” op nummer
1 stond, in het Oude Dorp “te hard rijden”. Dat de inwoners van Blaricum redelijk tevreden
zijn over de veiligheid in hun gemeente blijkt uit het gegeven rapportcijfer 7,6 (ter vergelijking
landelijk cijfer 7,4).
Op een aantal aspecten laten burgers blijken verbeteringen te wensen. Ook de politie heeft
prioriteiten gesteld. Aan de hand van beider inbreng stelt Blaricum de volgende prioriteiten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Woninginbraak
veel voorkomende criminaliteit ( vernielingen, diefstal uit auto’s, fietsdiefstal)
veiligheid en leefbaarheid in de buurt (buurtpreventieverenigingen, groen, hondenpoep)
Jeugdoverlast
evenementen (o.a. kermisweek)
geweld op straat/huiselijk geweld
verkeersveiligheid (alcohol, snelheid parkeren)

Welke acties zullen daarom uitgevoerd worden:
1.
2.
3.
4.

inzet SMS-alert bij incidenten
bezoekers van Blaricum waarschuwen voor auto-inbraken
op vernielingsroutes extra politie inzet en de schade proberen te verhalen
maximum snelheid Randweg en Stichtseweg bepalen op 60 km in combinatie met
snelheidscontroles (een gewaarschuwd mens telt voor 2)
5. snelheidsbeperkende maatregelen op De Noord, Uilebord, Viersloot en Hoofdweg
6. optreden tegen foutparkeerders
7. intensivering alcoholcontroles (Het aantal geconstateerde overtredingen per 10.000
inwoners is in Blaricum 2 keer zo hoog als het landelijk gemiddelde)
Tevens werd in de raad een motie aangenomen om 2 keer per jaar een veiligheidsmarkt te
organiseren waar politie, gemeente en inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Ervaringen
kunnen hier worden uitgewisseld en voorlichting gegeven.
Liesbeth Boersen
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