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Beste Korenbloemlezers,

Er is weer een politiek jaar begonnen en daarom is politiek Blaricum weer volop bezig met
diverse belangrijke zaken die ons allen bezighouden. De RTG’s (Ronde Tafel Gesprekken)
en de Raadsvergaderingen zijn weer begonnen. Op 18 oktober wordt de volgende
raadsvergadering gehouden met daarin o.a. de besluitvorming t.a.v. de trajectkeuze van
de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) en de parkeerproblematiek in het ‘Oude Dorp’.
Op 1 november is weer de jaarlijkse begrotingsraad.
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Bestuurskracht: wat is dat nu eigenlijk? …
• De laatste perikelen over het ‘nieuwe’ BEL-zwembad …
• Meentweg 37 …
• Kunst in de Bijvanck, of wat daar nog van over is …
Tip van de maand:
Bekijk informatie over uw wijk op http://blaricum.straatinfo.nl/
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.

Blaricum, Eemnes en Laren geslaagd voor
bestuurskrachtmeting!!!
Begin 2011 is de bestuurskracht van de 3 gemeenten gemeten.
Ook in 2005 is een bestuurskrachtmeting gedaan. Blaricum bleek
toen niet bestuurskrachtig genoeg om ook voor de toekomst een
goede dienstverlening aan de inwoners van Blaricum te kunnen
blijven garanderen. Blaricum, Eemnes en Laren hebben toen
besloten om te gaan samenwerken op ambtelijk gebied
(De BEL Combinatie) met behoud van eigen zelfstandigheid
(iedere gemeente een eigen bestuur).
Uit de meting van 2011 is gebleken dat het BEL model werkt voor de gemeenten Blaricum,
Eemnes en Laren. De bestuurskracht is verbeterd tussen 2005 en 2011, met behoud van de
eigen identiteit per gemeente. De Provincies Noord Holland en Utrecht hebben het BEL
model goedgekeurd. De BEL gemeenten blijven dus zelfstandig en is er geen reden meer
om te praten over herindeling.
Wij zijn zeer blij met dit resultaat!
Inmiddels zijn wij ook een voorbeeld voor andere gemeenten in Nederland.
Ineke Breet
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Raden willen onderzoek naar financiële
haalbaarheid van BEL-zwembad
De enquête naar de wenselijkheid van een BEL-zwembad maakt duidelijk dat grote groepen
BEL-inwoners graag de beschikking hebben over een zwembad in één van de drie dorpen.
Voor het behoefte-onderzoek ontvingen 1600 inwoners uit Blaricum, Eemnes en Laren een
vragenlijst. In totaal kwam 39% van de enquête-formulieren ingevuld retour. De
onderzoekers stelden vast, dat 39% een erg hoge respons is. Daarmee is dan meteen het
bewijs geleverd dat het onderwerp onder de inwoners sterk leeft. 83% van de ingevulde
formulieren wil een zwembad houden.
Uit de enquête werd ook duidelijk waar de bezoekers van De Biezem vandaan komen: 64%
van de zwemkaarthouders komt uit de BEL-gemeenten (31% uit Laren, 21% uit Eemnes en
12% uit Blaricum).
De conclusie van de onderzoekers is, dat er een grote behoefte is aan een BEL-zwembad,
een instructiebad met recreatieve mogelijkheden.
Alle politieke partijen in de raad van Blaricum, met uitzondering van de VVD, stemden in met
het houden van een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid. Voor de VVD was het
namelijk nu al duidelijk dat we toch geen geld voor een zwembad hebben. De BEL inwoners
kunnen wat hen betreft ook wel in omliggende dorpen gaan zwemmen. Onze opmerking dat
we andere zaken waaraan we nu geld uitgeven kunnen schrappen om met dat geld een
zwembad te kunnen betalen kon de VVD niet overhalen toch in te stemmen. Jammer.
Maar, het vervolgonderzoek komt er en hopelijk ook een BEL-zwembad.
Liesbeth Boersen
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De Blaricumse Partij (DBP) wil Laren bewegen
De Biezem niet in 2013 te sluiten!
In de raad van 27 september heeft DBP een motie ingediend waarin Laren dringend wordt verzocht
om het besluit De Biezem per 1 januari 2013 te sluiten in te trekken. CDA en PvdA ondersteunden
dit voorstel.
Wij begrijpen niet waarom Laren van plan is zo halsoverkop de huidige Biezem te sluiten. Uit de
onlangs gehouden enquête is namelijk gebleken dat veel BEL- inwoners behoefte hebben aan een
zwembad. Maar nog halverwege de besluitvormingsprocedure neemt Laren al het besluit De Biezem
met ingang van 2013 te sluiten, dus nog voordat de drie gemeenten een definitief standpunt hebben
kunnen innemen over wel of geen nieuw zwembad. Natuurlijk zal het argument zijn dat er nu
eenmaal bezuinigd moet worden. Maar waarom kan Laren dan wel € 250.000,-- uitgeven aan het
beschrijven van monumenten? Als ze dat enige tijd uitstellen, kan De Biezem voorlopig open blijven.
Het is dus een kwestie van prioriteiten stellen. Geef je je geld uit aan een zwembad of aan het
inventariseren van monumenten.
Een alternatieve oplossing droeg Henk Zunnebeld aan in de Eemnesser commissie-vergadering:
”Gek dat Laren stelt geen geld voor de Biezem te hebben, terwijl hun OZB 20 % onder dat van
Eemnes ligt.
VVD, HvB en D66 wilden hun steun niet aan dit voorstel geven. Toch zegde wethouder van Loef toe:
“in de besprekingen met Laren aan te geven er belang aan te hechten De Biezem vooralsnog niet
per 2013 te sluiten”. Omdat hiermee het doel van de motie bereikt was werd de motie niet in
stemming gebracht.
De volledige tekst van deze motie is op onze website: www.deblaricumsepartij.nl te lezen.
Liesbeth Boersen

De Blaricumse Partij wil ook renovatie van
De Biezem laten onderzoeken
In diezelfde raadsvergadering heeft DBP een tweede voorstel ingediend, namelijk om in de volgende
fase van het haalbaarheidsonderzoek niet alleen nieuwbouw, maar ook de renovatie van de huidige
Biezem te laten onderzoeken.
De huidige gebruikers van De Biezem zijn tevreden over het bad en zwemmen er graag. Waarom is
er dan alleen een keuze tussen wel of geen nieuw zwembad? Waarom wordt renovatie niet goed
onderzocht? Renovatie zou wel eens een stuk goedkoper kunnen zijn en daardoor het besluit voor
Eemnes en Blaricum om mee te doen veel eenvoudiger maken”.
Tijdens de raadsvergadering bleken alle partijen, behalve de VVD, voorstander van het onderzoeken
van renovatie. Ook hier kwam de wethouder met een toezegging: “in de verdere besprekingen in te
brengen om ook de renovatie van de huidige Biezem (eventueel in afgeslankte vorm) en nieuwbouw
te onderzoeken”.
Wederom was de toezegging dusdanig dat het amendement niet in stemming gebracht hoefde te
worden.
De volledige tekst van het amendement is te lezen op onze website: www.deblaricumsepartij.nl
Liesbeth Boersen
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Bestemmingsplan Meentweg 37
Door ‘De Lloods’ wordt gevraagd om een bestemmingsplanwijziging in verband met de
huidige parkeerproblematiek.
Tegelijkertijd wordt gevraagd om de sloop van de naastgelegen woning, zodat in hetzelfde
plan 27 parkeerplekken ondergronds gemaakt kunnen worden.
Een prima plan wat ons betreft om de parkeerdruk met extra parkeerplekken op die plaats
te verminderen.
Wel hebben wij nadrukkelijk de wethouder verzocht op dezelfde plaats een vervangende
woning neer te zetten, met een uitstraling die passend is in deze omgeving.
Zo ook wat betreft de afmetingen van het huis, dat op dezelfde rooilijnen teruggebouwd
moet worden.
Wij pleiten ook voor een aanpassing van de uitrit van ‘De Lloods’, zodat men voorzichtiger
de Meentweg oprijdt, want hier komen regelmatig gevaarlijke situaties voor die we op deze
manier kunnen voorkomen.
Bea Kukupessy – Rokebrand

Kunstwerk op rotonde Stichteweg: een aanfluiting!
Het geamputeerde kunstobject op de rotonde bij binnenkomst van de Bijvanck via de
Stichtseweg laat men kennelijk staan, is niet belangrijk. Wij hebben u er in eerdere
Korenbloemen al over bericht.
Nog even wat feiten op een rij:
1. Op 6 juli 2010 berichtten wij in onze Korenbloem over het oranje verven van het
kunstwerk op de rotonde aan de Stichtseweg.
2. In onze Korenbloem van 26 oktober 2010 meldden wij u dat er geld was vrijgemaakt om
het kunstwerk te laten reinigen.
3. Opnieuw eind 2010 navraag gedaan (bij de burgemeester) wanneer e.e.a. zou worden
‘aangepakt’. Antwoord: “Nu is het te koud”. Zie korenbloem van 24 december 2010.
Niets meer vernomen … De oranje kleur is er mogelijk uiteindelijk vanzelf afgeregend.
4. Enige maanden geleden hebben wij n.a.v. de vernieling van het kunstwerk opnieuw de
burgemeester gevraagd of en wanneer het kunstwerk zou worden hersteld.
Een verontwaardigd antwoord: “vanzelfsprekend wordt het kunstwerk hersteld!”
5. Wij wachten inmiddels weer af … Op deze manier is het geen kunst!
Hans Breet

Zelden zijn woorden met daden in balans!
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