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Beste Korenbloemlezers,

U heeft er dit keer helaas een tijdje op moeten wachten, maar we hebben u nu weer
voldoende te melden om er een “Korenbloem” mee te kunnen vullen.
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• De Malbak is bijna helemaal klaar …
• Bezuinigingen, ook in Blaricum ontkomen we hier niet aan …
• Agrarische Nota met verruiming regels voor agrarische gebouwen …
• Bezoek van de Raad van Zevenaar aan Blaricum …
• Overdracht gronden aan ASB …
• Een ‘projectcontroller’ voor de Blaricummermeent ...
Tip van de maand:
Kijk voor het laatste nieuws van Blaricum op: www.blaricum.nl/blaricum/Nieuws/
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.

****** DEUREN

MALBAK OFFICIEEL GEOPEND OP 4 JUNI 2011******

Wij kijken met plezier uit naar de officiële opening van de Malbak op 4 juni aanstaande!
De Blaricumse Bijvanck is dan een vernieuwd buurtcentrum rijker.
In onze vorige Korenbloem hebben wij melding gemaakt van enkele knelpunten na de
oplevering. Na herhaaldelijk verzoek aan de twee verantwoordelijke wethouders, de heren
van Loef en Posthumus, zijn gelukkig een aantal van de door ons eind maart gemelde
knelpunten opgelost. Bij de hoofdingang aan het Burgemeester Tydemanplein zullen de
deuren automatisch geopend kunnen worden middels knoppen i.v.m. de toegankelijkheid
voor mindervaliden. Helaas zal deze voorziening tijdens de opening op 4 juni nog niet zijn
aangebracht i.v.m. levertijdproblemen. Wij vinden het jammer dat niet aan beide zijden van
de Malbak de toegankelijkheid voor mindervaliden kon worden verbeterd. Ook wordt nog
onderzocht of taxi’s op een verkeersveilige manier bij de hoofdingang kunnen komen.
Door aanpassing van het trottoir is de toegang aan de Weteringzijde verbeterd. De drempels
van de ingangen waren te hoog. Het sleutelkluisje voor toegang van de brandweer is
inmiddels aanwezig. Op diverse plaatsen zijn fietsenstallingen aangebracht. Het is niet
mogelijk gebleken om de geluidsisolerende ‘box in box’ constructie alsnog aan te passen om
een horecafunctie binnen/buiten te creëren. Oorspronkelijk was het wel de bedoeling dat er
een horecafunctie zou komen, zodat de Malbak hieruit eigen inkomsten zou kunnen gaan
genereren. Het invalidentoilet voldoet nu ook aan de eisen. Voor de raadsbreed
aangenomen motie tijdens de begrotingsraad om € 10.000,-- euro extra vrij te maken voor
inrichting van de Malbak, bleek de dekking niet mogelijk.
Eind goed al goed … Met dank aan de wethouders voor hun inzet!
Ineke Breet
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Meepraten over bezuinigingen
Op 16 juni 2011 zal de gemeenteraad in haar raadsvergadering de kadernota 2012
vaststellen. Hierin staan de hoofdlijnen voor de begroting 2012. En omdat er gebleken is
dat de gemeente in 2012 flink moet bezuinigen (minimaal € 300.000,--) en dat die tekorten
in de komende 3 jaar nog verder zullen oplopen, heeft het college van B & W een
inventarisatie gemaakt van de zaken waarop eventueel bezuinigd kan worden. De
gemeenteraad maakt uit deze lijst op 16 juni keuzes. Bij het maken van die keuzes wil de
raad graag ook de inbreng van de inwoners, instellingen en verenigingen betrekken.
Daarom wordt er een speciale bijeenkomst gehouden op 7 juni om 20.00 uur in het
gemeentehuis van Blaricum (voormalige Bernardusschool). Iedereen die zich van te voren
bij de griffier aanmeldt krijgt 5 minuten de gelegenheid zijn mening kenbaar te maken.
Een greep uit de inventarisatielijst wat mogelijke bezuinigingen betreft:
• Sportsubsidies

• 10% op instellingen en organisaties
die van de gemeente een subsidie
boven de € 10.000,-- ontvangen

• Kunst
• GNR

• Groenonderhoud

• WMO

• Onderhoud wegen

• Kinderopvang

• Speelplaatsen

• Peuterspeelzalen

• Parkeren

• Bibliotheek

• Begraafplaats

• Blaercom, Malbak

• Gymnastiekonderwijs door
vakleerkrachten

• Klimaatbeleid

• Onderwijsbegeleiding

• Starterslening

• Minder onderhoud scholen

• Bestemmingsplannen

• Kermis en volksfeesten

• Hogere toeristenbelasting
Liesbeth Boersen

Fietspad Stichtseweg

Na jarenlange inzet om dit fietspad verlicht te krijgen,
hebben wij eindelijk de raad kunnen overtuigen om hier
verlichting te plaatsen.
U zult begrijpen dat wij blij zijn met dit verlichte resultaat.
Bea Kukupessy - Rokebrand
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HANS BREET

Eindelijk ligt het verlichte fietspad aan de Stichtseweg er.
Het zicht en dus ook de veiligheid is nu sterk verbeterd.
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Blaricum stelt Agrarische Nota vast met daarin een verruiming
van de bestemmingsplanregels voor agrarische gebouwen
Blaricum telt ca. 666 ha. agrarische-, bos-, en natuurterreinen. Dat is 65% van het
grondgebied van Blaricum. Om het agrarisch karakter van deze gronden en de agrarische
traditie zoveel mogelijk te kunnen behouden heeft de gemeente de ’Agrarische Nota’
geschreven. Eén van de zaken die daarin verwoord staan is dat de gemeente een
ondersteunende en faciliterende rol wil spelen. De gemeente wil dus niet zelf financieel
investeren, maar regels opstellen waardoor de resterende 13 boeren in staat blijven zo lang
mogelijk te blijven ‘boeren’.
Zo wordt vooral via het bestemmingsplan het mogelijk gemaakt dat de boeren ook diverse
agrarisch gelieerde nevenactiviteiten kunnen verrichten. Hierbij valt te denken aan: verkoop
aan huis van agrarische producten, agrarisch loonbedrijf, veehandelbedrijf, paardenhandel,
veearts, hoefsmederij, hoveniersbedrijf, tuincentrum, opslag en stalling, kinderboerderij,
paardenstalling, manege, fietsenverhuur, kleinschalige horecagelegenheid, bed&breakfast,
kleinschalig kamperen, kinderopvang, natuur en milieueducatie.
Als boeren nog een ander idee hebben is de gemeente bereid met hun in gesprek te gaan
en te onderzoeken of de wens van de betreffende boer gehonoreerd kan worden.
Hopelijk is dit een stimulans voor de boeren hun activiteiten nog lang voort te zetten zodat
Blaricum dat authentieke boerendorp zal blijven.
Liesbeth Boersen

Bezoek raadsleden , commissieleden , griffier en gemeentesecretaris
van de gemeente Zevenaar aan BEL-kantoor was een succes.
Op 20 mei heeft de gemeente Zevenaar een bezoek gebracht aan het BEL-kantoor.
De gemeente Zevenaar heeft met de omliggende gemeenten Westervoort, Duiven en
Rijnwaarden (mijn geboortestreek) gebrainstormd over mogelijkheden tot samenwerking. Zij
werken reeds samen op het gebied van sociale dienst, ICT en inkoop. De gemeente
Zevenaar is benieuwd of de manier waarop Blaricum, Eemnes en Laren samenwerken (De
BEL samenwerking) ook voor hen een goed alternatief is voor herindeling. Hoe hou je als
raad grip op het proces en welke ruimte heb je voor eigen beleid. Na uitleg over het BEL
model (totale samenwerking van de ambtelijke organisatie met behoud van het eigen
bestuur per gemeente) was de gemeente Zevenaar zeker enthousiast.
De BEL gemeenten zijn qua inwonersaantal ongeveer vergelijkbaar terwijl de gemeente
Zevenaar met 32.000 inwoners groter is dan de hen omringende gemeenten. Zij vroegen
zich af of dit misschien een probleem zou kunnen zijn. Ook de afstand van het bestuur tot
de ambtenaren wordt volgens hen groter. Binnen de BEL wordt deze afstand echter
overbrugd door de griffier, secretaris en de beleidsregie. Na een rondleiding door het BELkantoor vertrok de delegatie weer via Naarden huiswaarts.
De BEL samenwerking heeft een voorbeeldfunctie voor vele andere gemeenten die
willen gaan samenwerken i.p.v. herindelen.
Ineke Breet
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Gemeente draagt gronden over aan Agrarische Stichting (ASB).
Mogelijk besluit over overdracht aan ASB van uitbreidinglocatie sportpark uitgesteld
Een belangrijk onderdeel van de ‘Agrarische Nota’, behandeld in de raad van 17 mei jl., was
de overdracht van meerdere agrarische percelen (in eigendom van de gemeente) aan de
Agrarische Stichting Blaricum. Het college stelde voor (en werd ondersteund door de
volledige raad) om de volgende percelen over te dragen:
- gronden bij de Achter Capitten,
- een stuk eng aan de Noolseweg,
- een akker tussen de Bussummerweg en de Naarderweg
(verhuurd aan Stichting Boekweit Akker),
- een stuk eng achter Naarderweg 46-52,
- een perceel naast Binnennweg 8 en
- een perceel naast Torenlaan 13.
Niet (of in sommige gevallen nog niet) overgedragen werden:

HANS BREET

- De agrarische punt tussen de Slotweg en Meentzoom (zie foto), omdat een deel van deze
grond kan dienen voor een eventuele toekomstige uitbreiding van het sportpark. Nu wel
overdragen zou betekenen dat het sportpark nooit meer uitgebreid zal kunnen worden. Met
name Hart voor Blaricum wilde deze grond nu toch overdragen en diende hiervoor samen
met VVD en D66 een amendement in. Na de toezegging van de burgemeester om hierop
zeer binnenkort met een notitie terug te komen om de discussie hierover in de raad op een
ordentelijke manier te laten voeren waren HvB, VVD en D66, hoewel met tegenzin, bereid
het amendement in te trekken,

   lees verder   
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Vervolg …
- de gronden rondom de begraafplaats de Woensberg. De argumentatie was “In verband
met de lopende ontwikkelingen rondom de uitbreiding van de begraafplaats”,
- de gronden in de Kampen, i.v.m. de inzet van deze gronden voor natuurcompensatie voor
de mogelijke ontwikkeling van een jachthaven bij de Stichtse brug,
- gronden grenzend aan het woonwagencentrum omdat op dit moment niet duidelijk is hoe
de herinrichting van het woonwagenkamp zal plaatsvinden,
- een perceel aan de Gooiergracht dat door een stalhouderij gehuurd wordt. Er is sprake
van met het bestemmingsplan strijdig gebruik van het perceel. Eerst wil de gemeente de
resultaten afwachten van het overleg tussen de gemeente Eemnes (de grond ligt namelijk
in gemeente Eemnes) en de stalhouderij. Daarna wordt een besluit genomen of de grond
wordt overgedragen aan de Agrarische Stichting of aan de stalhouderij en
- Oranjeweitje, Pieperspark en Singerweitje.
Zoals gezegd zal er binnenkort wederom gesproken worden over de punt tussen de
Slotweg en de Meentzoom (nabij het sportpark), de gronden rondom de begraafplaats, het
perceel langs de Gooiergracht en het Singerweitje. Wij houden u op de hoogte.
Liesbeth Boersen

Raad neemt motie ‘Projectcontroller Blaricummermeent’ unaniem aan
In de raadsvergadering van 17 mei jl. hebben alle partijen een initiatief van De Blaricumse
Partij ondersteund om een onafhankelijke projectcontroller Blaricummermeent aan te
stellen die minimaal halfjaarlijks de raad rapporteert over de risico’s en financiële situatie
wat betreft de Blaricummermeent.
De argumenten om zo’n controller aan te stellen waren:
- dat niet de wethouder maar de raad formeel de eindverantwoordelijkheid heeft bij het
project Blaricummermeent,
- dat de raad zelf over onvoldoende expertise beschikt om de financiële situatie goed te
beoordelen,
- dat de gemeente grote financiële risico’s loopt bij een dergelijk groot project en
- dat de gemeentelijke accountant al in 2008 en in 2009 adviseerde om de
controlemaatregelen voor de Blaricummermeent uit te breiden.
Hier is het spreekwoord van toepassing: 3 maal is scheepsrecht. Op 24 juni 2008 diende
namelijk toen nog de ‘Nieuwe Blaricumse Partij’ een soortgelijke motie in. Op 26 mei 2009
gebeurde hetzelfde. Beide keren haalde de motie de eindstreep niet.
Nu, anno 2011, kreeg de motie dus wel de steun van de mederaadsleden.
De volledige tekst van de motie is te lezen op onze site: www.deblaricumsepartij.nl
Liesbeth Boersen
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STARTERSLENING
Bij een van de bezuinigingsvoorstellen staat ook ‘verminderen van de starterslening’!
Een starterslening die door ons is ingehaald om koopwoningen in de goedkope sector
betaalbaar te maken voor minderdraagkrachtigen.
Woningen in deze sector worden amper in Blaricum gebouwd, juist nu er appartementen
van €150.000,-- in de Bijvanck boven het winkelcentrum gebouwd gaan worden, komt er
een voorstel om te bezuinigen op deze starterslening.
Een fout moment vinden wij, omdat juist nu hiervan gebruik gemaakt kan worden.
U begrijpt dat wij hier niet mee akkoord kunnen gaan.
Bea Kukupessy - Rokebrand

NIEUWE BRUG IN PARK BIJVANCK (belangrijke schakel in de zorgroute)
Op 1 juni j.l. is de nieuwe voetgangersbrug in het Bijvanckpark in gebruik genomen. In
slechts 3 dagen tijd is de oude brug vervangen door een prachtige nieuwe brug. De
gehavende verkeersborden zullen nog worden vervangen. Over deze brug loopt de
‘zorgroute’. Dit pad loopt vanaf het winkelcentrum ‘De Balken’ tot in de Blaricummermeent.

HANS BREET

Hans Breet
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