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Beste Korenbloemlezers,

Het is weer zomer in Blaricum! Ook de lokale politici gaan weer op vakantie en daarom was
de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op 5 juli jl..
De eerstvolgende ‘Ronde Tafel Gesprekken’ (RTG’s) worden gehouden op 6 september
2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis van Blaricum.
Namens De Blaricumse Partij wenst de redactie u allen een goede vakantie!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Bezuinigingen in Blaricum, het vervolg …
• Voor onze jongste inwoners: Peuterspeelgroep ‘’t Molenwiekje’ …
• Nieuw winkelcentrum eindelijk in aantocht …
• Sportpark Oostermeent: het uiteindelijke resultaat …
• Inventarisatie HOV op locatie …
Tip van de maand:
Kijk voor het overzicht van alle vergaderingen van de gemeente Blaricum op:
www.blaricum.nl: onder de knop: Gemeentehuis => gemeenteraad => vergaderschema2011
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.

Nu eerst even iets anders …
Voor u gelezen op de website: www.gooinieuws.nl
juli 8th, 2011

LET OP!! SKIMMERS ACTIEF IN HUIZEN!
Beste bezoeker!
Bij deze waarschuwen we u dat er skimmers actief zijn in Huizen. Dit gebeurt
bij het onbemande tankstation Tamoil aan de Ceintuurbaan 53 in Huizen. Onze
redactie heeft al verschillende tips hierover binnengekregen, waaronder van
vrienden.
Wij raden u aan om bij dit station dan ook niet meer te pinnen!
Bent u al geskimmed? Neem contact op met uw bank en laat uw pas zo snel
mogelijk blokkeren en doe aangifte bij de Politie Gooi en Vechtstreek.
Stuur dit a.u.b door naar uw vrienden, familie en kennissen zodat zoveel
mogelijk mensen het weten!
DE BLARICUMSE PARTIJ:
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1261 PB Blaricum
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B E Z U I N I G I N G E N
In de vorige Korenbloem heeft u kunnen lezen dat Blaricum in 2012 flink zal gaan bezuinigen. In dit
artikel wil ik de meest in het oog springende bezuinigingen voor u uiteenzetten. Natuurlijk weten wij
ook dat, gezien de slechte economische situatie, bezuinigen onontkoombaar is. Echter, er wordt nu
veel meer bezuinigd dan nodig. Tevens wordt er op zaken bezuinigd waarvan wij vinden dat je daar
nu juist niet op moet bezuinigen. Alle reden voor ons, de Blaricumse Partij, om wijzigingsvoorstellen
te dienen, waarvan een groot aantal samen met CDA en PvdA, om daarmee een streep door
sommige bezuinigingen te halen. Tevergeefs. Met name de bezuinigingen op speelplaatsen, op
kermis/volksfeesten en op de starterlening zijn voor ons een doorn in het oog.

Waarop wil deze VVD/HvB/D66 coalitie o.a. bezuinigingen:
Groenonderhoud:
Wij zijn van mening dat een bezuiniging op groenonderhoud onmiddellijk een negatief effect heeft
op de openbare ruimte. In het verleden hebben bezuinigingen op het groenonderhoud voor veel
achterstallig onderhoud gezorgd, wat alleen d.m.v. enorme investeringen gecorrigeerd kon worden.
Wegen:
Met name in de Bijvanck is de kwaliteit van de wegen slecht. De wegen in het oude dorp zijn
redelijk. En hoewel er dus veel geld nodig is bezuinigt men € 100.000.
Speelplaatsen:
De gemeente heeft een speelplaatsenplan waardoor er jaarlijks geld voor het vervangen van
speeltoestellen vrijkomt. Van te voren is precies bekend welke speelplaatsen in dat jaar aan de
beurt zijn. Door minder geld beschikbaar te stellen zullen de speeltoestellen minder snel
vervangen kunnen worden.
Onderhoud scholen:
Jaarlijks wordt er door de gemeente een bedrag gestort in Huisvestingsvoorziening onderwijs.
Door dit bedrag niet meer te storten zal de gemeente op den duur de buitenkant van de scholen
niet meer kunnen onderhouden.
Kermis en volksfeesten:
Een hele grote bezuiniging komt op het bordje van de kermis en volksfeesten te liggen. Veel
werkzaamheden die nu door de buitendienst gedaan wordt zal door vrijwilligers opgepakt moeten
worden. Wij houden ons hart vast voor als er onvoldoende vrijwilligers te vinden zijn. Wat blijft er
dan nog over van onze kermis festiviteiten en het Koninginnedag feest?
WMO:
(huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen enz.) Hieraan moet
in 2012 minder uitgegeven worden.
Starterlening:
Jonge mensen kunnen niet makkelijk een woning kopen. D.m.v. de starterlening worden zij
financieel een beetje geholpen. Jaren hebben weinig Blaricumse jongeren hiervan gebruik
gemaakt. Oorzaak te weinig beschikbare woningen. Nu echter worden er 42
jongerenappartementen in de Bijvanck boven de nieuwe winkels gebouwd. En juist op dat moment
wil men de starterlening afslanken.
Helaas hebben VVD, HvB en D66 onze voorstellen afgewezen!
Liesbeth Boersen
DE BLARICUMSE PARTIJ:
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Peuterspeelgroepje ’t Molenwiekje gered
***** Amendement van De Blaricumse Partij unaniem gesteund *****
Sinds 1987 is aan Grutto 9 in de Bijvanck peuterspeelgroepje ’t Molenwiekje gevestigd.
Vele kindjes in de leeftijd van 2 tot 4 jaar spelen hier heerlijk met leeftijdsgenootjes. Onder
de bezielende leiding van hoofdleidster Ria de Klerk voorziet deze kleinschalige speelgroep
in een behoefte waar men naar volle tevredenheid gebruik van maakt. Je zou zeggen niks
aan de hand. MIS.
Landelijke wetgeving dwong de gemeente tot het opstellen van de “Verordening ruimte- en
inrichtingseisen peuterspeelzalen”. De gemeente stelde hierin echter dusdanig zware eisen,
waaraan ‘t Molenwiekje niet zou voldoen. De D66 wethouder wilde ’t Molenwiekje slechts
gedeeltelijk tegemoetkomen. Over 3 jaar is juf Ria 65 en op dat moment wil zij haar
activiteiten beëindigen. Tot die tijd was de gemeente bereid toe te staan dat er ieder jaar 1
kindje minder zou worden opgevangen. Dus van 9 kindjes in 2010 naar 8 in 2011, naar 7 in
2012 en tenslotte naar 6 in 2013.
Juf Ria wilde ook afbouwen maar op een andere manier. Zij stelde voor het aantal dagdelen
waarop zij maximaal 9 kinderen mag opvangen in verloop van 3 jaar steeds te verminderen.
Dus van 4 naar 3 naar 2 ochtenden in de week. Haar belangrijkste argument was een
pedagogisch-didactisch. Volgens Ria kun je meer kwaliteit leveren bij 9 kinderen dan bij
minder. Bijkomende argumenten waren de economische rendabelheid, het onontkoombare
ontslag van een assistent-leidster en het niet meer kunnen plaatsen van stagiaires.
Er dreigde een patstelling te ontstaan. Omdat een paar uur voor de raadsvergadering
duidelijk werd dat ‘t Molenwiekje wel degelijk aan de meeste gemeentelijke eisen voldeed
(vooral op het gebied van veiligheid en gezondheid) en omdat de peutergroep al tientallen
jaren bestaat diende De Blaricumse Partij een amendement (wijzigingsvoorstel) in wat door
alle andere partijen ondersteund werd. Hierdoor kan Ria de laatste jaren tot haar pensioen
gewoon 9 kinderen per ochtend ontvangen. Voorwaar een prachtig resultaat.
Wij wensen de kindjes en juf Ria nog 3 prachtige peuterspeelgroep-jaren toe.
De volledige tekst van het amendement is terug te lezen op onze website
www.deblaricumsepartij.nl onder de knop nieuws => amendementen.
Liesbeth Boersen

www.molenwiekje.nl
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Herontwikkeling winkelcentrum Bijvanck
De Blaricumse Partij is blij met het plan voor de herontwikkeling van Winkelcentrum Bijvanck.
In de raad van 5 juli 2011 heeft de raad unaniem ingestemd met het haalbaarheidsplan voor
de herontwikkeling van het winkelcentrum in de Bijvanck.
De winkels aan de oostzijde van het winkelcentrum worden gesloopt en herbouwd met
daarop 3 verdiepingen met in totaal 42 starterappartementen met een oppervlak van 52,5 m².
per appartement. De appartementen kunnen ook, indien gewenst, worden gekoppeld.
Hoewel wij zeer verheugd zijn dat er nu eindelijk een nieuw winkelcentrum komt, betreuren
wij het feit dat het 15 jaar heeft moeten duren voordat de winkeliers hier eindelijk groen licht
voor hebben gegeven, met massaliteit van ‘Vlek B’ tot gevolg.
De klankbordgroep van o.a. omwonenden was eerder bereid mee te werken aan het feit dat
er woningen in het centrumgebied gebouwd moesten worden om een nieuw winkelcentrum
mogelijk te maken. Wij hebben dan ook bewondering voor de diverse wethouders, die elke
keer de draad weer hebben opgepakt.
Met onze blik op de toekomst gericht kijken wij uit naar de uiteindelijke afronding van
Centrumplan Bijvanck.
Ineke Breet

Vanaf Uilebord
In vogelvlucht
C-1000

Vanaf Burgemeester Tydemanplein
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Sportpark Oostermeent krijgt slechts “opknapbeurt”
Al jaren is de gemeente in gesprek met de sportverenigingen (de gebruikers van het
sportpark) om gezamenlijk te komen tot een nieuwe inrichting van het sportpark. In goed
overleg werd samen met Grontmij een prachtig nieuw sportpark ontworpen. Een sportpark
waar Blaricum de komende tientalle jaren trots op kon zijn. Essentieel onderdeel van die
plannen was het uitplaatsen van één van de voetbalvelden. Dat veld zou in het Warandepark
komen te liggen waardoor er meer ruimte in het sportpark gecreëerd kon worden voor de
paardensport, voor betere parkeergelegenheid en voor woningbouw. Met de opbrengst van
die woningen kon namelijk een deel van de herinrichting sportpark gefinancierd worden. Om
dit alles mogelijk te maken stelde de raad in maart 2009 een krediet beschikbaar van € 3,2
miljoen. (Let wel: €1,5 miljoen zou weer terugverdiend kunnen worden door woningbouw).
Van die € 3,2 miljoen is inmiddels bijna een miljoen uitgegeven aan het kunstgrasveld en aan
het opknappen van het hoofdveld.
Al met al een goed doordacht plan waarvan de sporters in Blaricum echt beter zouden
worden.
Dan echter komen er maart 2009 gemeenteraadsverkiezingen en de nieuw gevormde
coalitie van VVD, HvB en D66 nemen in hun coalitieconvenant op dat ze geen voetbalveld
willen uitplaatsen en geen woningbouw willen plegen. Het moge duidelijk zijn dat hiermee de
financiële drager van het nieuwe sportpark wegviel. Een echt nieuw sportpark was exit.
De Blaricumse Partij heeft samen met de PvdA en het CDA een amendement ingediend om
het college toch de twee mogelijkheden te laten onderzoeken:
A: een totaal nieuw sportpark gefinancierd voor een deel uit woningbouw.
B: een opknapbeurt van het sportpark zonder woningbouw.
Helaas hadden VVD, HvB en D66 al voor de discussie gevoerd was in de raadsvergadering
gekozen voor slechts een opknapbeurt en daarmee de uitvoering van het totale sportparkplan
van de hand gewezen. Ons ingediende amendement was daarmee kansloos. Voor diegenen
die ons amendement willen nalezen verwijs ik u naar onze website www.deblaricumsepartij.nl
onder de knop nieuws => amendementen
Opvallend in de gevoederde discussie was nog het amendement van VVD, HvB en D66 om
te laten onderzoeken of BVV wel echt drie speelvelden nodig heeft. De genoemde drie
coalitiepartijen hebben het gevoel dat BVV genoeg heeft aan 2 velden.
Verder vonden de drie parijen dat de sportverenigingen in de toekomst zelf het onderhoud
van het sportpark voor hun rekening moesten nemen. Hoe ze dat moeten financieren werd
niet duidelijk.
Voor de Blaricumse Partij was het al met al een zeer teleurstellend resultaat. Zoveel jaren
praten en goed overleggen met de sportverenigingen weggegooid. Het enige lichtpuntje was
het instellen van een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een tweede
ontsluitingsweg voor de Bouwvenen.
Liesbeth Boersen
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HOV op locatie …
Op 11 juli j.l. is er een schouw gehouden om meer inzichtelijk te krijgen waar het in de
praktijk nu werkelijk om gaat. Afgevaardigden van de Provincie, wethouder Posthumus,
diverse raadsleden, leden van belangenverenigingen en de Gooi- en Eemlander zijn met
een bus langs de verschillende trajectmogelijkheden gereden en zijn op belangrijke
plaatsen uitgestapt om de situatie uitvoerig te beoordelen. Hierbij ontstonden vaak
interessante discussies. De bedoeling van deze schouw was er op gericht om de
technische kant van de HOV op locatie te beoordelen en er vragen over te kunnen stellen.
Politiek gezien komt dit onderwerp nog in de RTG en in de Raad na het zomerreces.
Volgt u hiervoor de website van de gemeente Blaricum voor de juiste datum.
Hierbij een impressie van deze schouw:
Hans Breet

Instappen op locatie
Carpoolplaats …

… en uitleg vooraf

Locatie tennispark

Locatie Stroomzijde

Locatie ‘Oorsprong’
Oorsprong’

Locatie atletiekbaan

Locatie ‘t Merk

Alle foto’s door
Hans Breet
Op de geluidswal …
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