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Beste Korenbloemlezers,

Deze Korenbloem heeft een grote variëteit aan onderwerpen. Het meest actuele en beladen
onderwerp zullen wij het eerst behandelen. De HOV! De ontwikkelingen hierover volgen
elkaar snel op en zullen in de media uitgebreid aan bod komen. Ieder met zijn/haar eigen
visie. Of die recht doen aan de burgers is niet altijd duidelijk. Wij proberen e.e.a. zo helder
mogelijk uit te leggen. Voor ons staat u als burger altijd voorop in onze visie!
Wij wensen u weer veel leesgenoegen!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• De Blaricummermeent: het nieuwe wonen in de praktijk …
• Kansen vergooid met HOV? …
• Het is zomer: wij vertellen over de bloemetjes en de …
• Vakantietijd, ook voor onze kinderen …
• Piep zei de ‘Meelmuis’ in het voorhuis …
• Hoe houdt de Gemeente het openbaar groen in de hand? …
Kijkt u voor de motie’s en amendementen op onze site:
www.deblaricumsepartij.nl onder de knop ‘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.>

De Blaricummermeent: een gezellige wijk
Sinds maart 2012 ben ik weer in wonderen gaan geloven. Na 6 jaar een Huizense geweest
te zijn ben ik weer een Blaricumse geworden. Ik ben één van de 15 huurbewoners van de
Blaricummermeent.
Drie jaar geleden stond De Blaricumse Partij met de kerstman en een speelgoed huisje op
de Meent om aandacht te vragen voor sociale woningbouw op de Blaricummermeent. Nooit
gedacht dat ik er een woning zou krijgen, maar ik ben er zeer blij mee. Twee bewoners
hadden het initiatief genomen om een buurt-bbq te organiseren en dat was een succes.
Zaterdag 9 juni vond het plaats, tijdens de wedstrijd Nederland – Denemarken.
Helaas was de score 1-0, een beetje jammer maar dat mocht de pret niet
deren. In het begin was het nog een beetje onwennig: “oh, op welk
nummer woon jij?”, “weet jij van wie die auto is?”. Om later allemaal
gespannen naar het tv scherm te kijken. In de rust gauw wat vlees op de
bbq leggen en dan nog even mooi op de foto staan, want we hadden ook
de prijs gewonnen van de Hei en Wei. Kort om, een zeer geslaagde
avond met hele leuke buren. Voor de mensen die nog niet hebben
gekeken op de Meent: het is de moeite waard om te kijken.
Lyoba Kukupessy
DE BLARICUMSE PARTIJ:
Zalm 12
1261 PB Blaricum

1

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

DE
BLARICUMSE
PARTIJ

‘DE KORENBLOEM’

Uitgebreide versie van het persbericht

Blaricum klem tussen verleden en toekomst
Blaricum is van oudsher een agrarisch dorp met een eigen karakter. Ook de wijken
‘Bijvanck’ en ‘De Blaricummermeent’ hebben een eigen karakter. Haar inwoners voelen dit
en willen dit specifieke karakter, waar zij al zolang mee vertrouwd zijn, behouden. Echter,
door de ‘vooruitgang’ in onze maatschappij zijn sommige ontwikkelingen in strijd met de
beleving van haar deelnemers. Niet alleen je persoonlijke wensen tellen, maar ook die van
alle andere deelnemers. Zo gaat dat in een democratie. Voor de keuzes die de politiek moet
maken zijn dit de enige juiste uitgangspunten.
Gelet op de hedendaagse ontwikkelingen in ons dorp, is het goed deze stelling in het
achterhoofd te houden. Zo ook bij de opgelegde vrije busbaan van de HOV (Hoogwaardig
Openbaar Vervoer). Al tientallen jaren vindt de Provincie dat dit regionaal dient te worden
ingevoerd om de verkeersdruk in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Dit is nu zo’n
keuze waar niet iedereen wat aan heeft en dus niet iedereen wil. Kunst is nu om deze
invoering zo uit te voeren, dat de tegenstanders er zo weinig mogelijk last van zullen krijgen
en mogelijk zelfs profijt van kunnen ondervinden. Onze verantwoordelijk wethouder heeft er
alles aan gedaan om de impact voor Blaricum te minimaliseren.
De Blaricumse Partij is altijd tegen een vrije busbaan in ons dorp geweest, maar sluit niet
haar ogen voor de wensen van anderen. De meerderheid in de provincie wil deze HOV en
zal dit ook zo gaan uitvoeren. De ontwikkelingen hiervoor zijn al in een zeer vergevorderd
stadium. U kunt dit vinden op de site van de provincie www.noord-holland.nl . Mits dit geen
afbreuk doet aan de functionaliteit van de HOV, kan de provincie eventueel meewerken aan
plaatselijke aanpassingen. Wij als dorpspartij willen meewerken om de door de provincie
gemaakte keuze zo goed mogelijk in ons dorp in te passen. Dit houdt in: blijven meepraten
met de betrokken partijen om zoveel mogelijk onze wensen te kunnen realiseren. Wij willen
onze uiterste best doen om het voor onze burgers acceptabel te maken. We denken dan bv
aan verschuiving van het tracé zover mogelijk van de bebouwing af, onttrekking aan het
gezicht door bv groenstroken, creëren van veilige oversteken voor de zwakkere
verkeersgroepen en maatregelen tegen geluidsoverlast. Door mee te blijven praten kunnen
wij dit voor de burgers proberen te bereiken.
Het alternatief is eigenlijk geen alternatief! Door een negatieve opstelling zal de Provincie
het heft in eigen hand nemen en de HOV op haar manier uitvoeren in een ‘uitgeklede’
variant. De gemeentelijke bijdrage die dan niet behoeft te worden
betaald, wordt dan een bezuinigingspost op het Blaricumse deel van de
HOV met als gevolg een sobere, kale HOV-baan. Tevens bestaat dan
de mogelijkheid dat er alsnog een Mc Donalds zou kunnen komen. En
dat wil (bijna) niemand!
Wilt u meer informatie over onze visie op de HOV, kijkt u dan op onze
website www.deblaricumsepartij.nl .Leest u daar ook onze
nieuwsbrieven over o.a. dit onderwerp onder de knop ‘Korenbloem’.
Hans Breet
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Wethouder Blaricum niet langer welkom in stuurgroep HOV !
VVD, HvB, D66 en PvdA: bedankt!
Op 25 juni , in een extra raadsvergadering behandelde de raad het voorstel van B&W om dan toch
maar mee te werken met de aanleg van de vrije busbaan voor de HOV. We willen hier nog een keer
benadrukken dat B&W noch enig raadslid voorstander is van die vrije baan. “We zijn wel voor de
HOV maar willen de bus laten meerijden over het Merk”. Helaas heeft Blaricum het hierbij niet
alleen voor het zeggen. Gezamenlijk, d.w.z. samen met de Provincie, Hilversum, Huizen, Laren,
Eemnes en het Gewest, worden in een stuurgroep de besluiten genomen en de meerderheid beslist.
Alle deelnemers aan de stuurgroep stemden voor het besluit om een vrije busbaan vanaf de
Regentesse in Huizen tot aan de carpoolplaats in Blaricum via het Meenttrace aan te leggen. Alleen
Blaricum stemde tegen.
De Provincie besloot het heft in eigen hand te nemen door onder aanvoering van gedeputeerde
mevrouw Elisabeth Post (VVD) via een inpassingsplan het Blaricumse bestemmingsplan zelf te
wijzigen en hierdoor de vrije busbaan mogelijk te maken. Dus hoewel wij weten dat dit stuk vrije
busbaan amper tijdwinst oplevert, 11 miljoen kost en het leefklimaat zeer aantast, wordt die vrije
baan ons door de strot geduwd. Hiermee is het niet langer een rationele beslissing maar een
politieke. Niet voor niks staat in het provinciale coalitieconvenant dat de HOV over een vrije busbaan
via het Meenttrace moet gaan lopen.
In zo’n situatie kun je 2 dingen doen.
1. Don Quichot gedrag vertonen: je kop in het zand steken en tegen beter weten in je blijven
verzetten, of
2. De realiteit onder ogen zien: eieren voor je geld kiezen, blijven meepraten in de stuurgroep om te
redden wat er te redden valt.
Zou de raad voor de eerste optie kiezen dan komt de vrije busbaan er toch, maar dan is de
Blaricumse wethouder niet langer welkom in de stuurgroep. Daardoor heeft Blaricum dus geen
enkele invloed meer op de volgende zaken:
• De precieze locatie van de vrije busbaan
• De Blaricumse wens om de busbaan zo dicht mogelijk tegen de A 27 te schuiven
• De ontsluiting van het tennispark
• De beveiliging van de oversteken
• De inrichting van transferium en carpoolplaats (met een klein risico dat er een McDonald’s
komt (aldus de mening van het college verwoord in de memo d.d. 19 juni 2012)
• De aandacht voor groen
Kiest de raad voor optie 2 dan komt de vrije busbaan er ook maar zal wethouder Posthumus lid
kunnen blijven van de stuurgroep. Hij kan zich daar dan inzetten voor de belangen van de
Blaricummers en een actieve bijdrage leveren aan een goede stedenbouwkundige en
landschappelijke inpassing van de busbaan binnen de gemeente.
De coalitiepartijen (VVD, HvB en D66) en de PvdA stemden voor optie 1, dus zich te blijven
verzetten en dan maar voor lief te nemen dat Blaricum “uit de stuurgroep gegooid wordt” waardoor
niemand de wensen van Blaricum kan verwoorden.
VVV
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De Blaricumse Partij en het CDA kozen voor de “overleg-variant (optie 2).
Daarmee werd het 9-4 in het voordeel van optie 1.
Conclusie: De kansen om in de stuurgroep HOV voor de belangen van onze
Blaricumse burgers op te komen zijn door VVD, HvB, D66 en PvdA om zeep
geholpen. De provincie reageerde namelijk reeds de volgende dag in de Gooi
en Eemlander bij monde van de gedeputeerde met de woorden:
“Het besluit van de gemeenteraad van Blaricum is jammer voor Blaricum.
Omdat de stuurgroep HOV in het Gooi daarom geen rekening kan houden
met de wensen van Blaricum”.
VVD, HvB, D66 en PvdA , jullie worden bedankt!

Liesbeth Boersen

Imkersvereniging Blaricum
Op vrijdagavond 1 juni waren de raadsleden, collegeleden en leden van de agrarische
stichting uitgenodigd door de Imkersvereniging Blaricum voor een rondwandeling door
Blaricum via het oude kerkepad richting Algemene begraafplaats.
De imkersvereniging heeft haar onderkomen op de Blaricumse Bijenschans Steegland
gelegen tussen de Algemene Begraafplaats en camping De Woensberg. De vereniging
bestaat al sinds 12 november 1948.
Wij werden vriendelijk ontvangen door het bestuur van de imkersvereniging.
De wandeling begon o.l.v. de voorzitter, de heer Cees Bakker, bij het Vitustuintje dat door
de parochieraad van de Vitusparochie in Blaricum beschikbaar is gesteld voor het inzaaien
van kleurrijk bijen zaadmengsel. Ook de korenbloem tiert hier welig. In het voorjaar heeft
de vereniging zakjes zaad met dit speciale zaadmengsel verkocht waarmee mensen een
stukje van hun tuin konden inzaaien. Ook een akker aan het zandpad tegenover de
algemene begraafplaats is hiermee ingezaaid. Dit om de bijen te helpen. Er vindt namelijk
sterfte onder de bijen plaats door het verschralen van het natuurlijke milieu. Cees heeft
uitgelegd welke bloemen hier zoal staan.
Tijdens de wandeling hebben we nog een tussenstop gemaakt bij de aspergeboerderij van
Mariëlle Bakker, waar wij getrakteerd werden op een ‘smoothie’ van rabarber met
aardbeien, aspergesoep (zowel warm als koud) en een salade met aspergechutney. De
chutney was ook te koop in het winkeltje. Cees vertelde veel over de geschiedenis van de
boerderij en het kweken en verder verwerken van de asperges. Wij
vervolgden onze wandeling via de bloeiende akker naar het onderkomen
van de Imkersvereniging. Ter plaatse konden wij de bijenkasten bekijken.
Ons werd nog een glaasje honingwijn en toastjes aangeboden. Als
herinnering kregen we door de vereniging zelfgemaakte bijenkaarsen (van
de honingraad) en honing mee naar huis. Al met al een zeer geslaagde
avond.
Ineke Breet
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De kindervakantieweek
De kindervakantieweek kan dit jaar geen doorgang vinden. Wat verschrikkelijk voor de
kinderen die hier behoefte aan hebben, veelal kinderen uit kwetsbare gezinnen.
De Versa is door de gemeente gekort op haar subsidie die dit weer kort op de
kindervakantieweek. Jammer dat dit gebeurt. Er had ook ergens anders op bezuinigd
kunnen worden door Versa en de gemeente (de coalitie VVD, HvB en D66).
Al met al dus geen kindervakantieweek voor de Malbak.
Ook jammer voor onze vrijwilligster van het jaar, Guusje Smit-Hol, die
haar gewonnen € 1.000,-- aan de vakantieweek wilde uitgeven. Wel heb
ik gehoord dat deze € 1.000,-- zo gebruikt gaat worden, dat alle
kinderen zich 1 dag geweldig kunnen vermaken.
Zo wordt het toch voor de kinderen gebruikt in de plaats van de
kindervakantieweek. Op dit soort activiteiten zou niet bezuinigd moeten
worden.
Hopelijk wordt het een geweldige dag voor iedereen en wie weet …
volgend jaar weer kindervakantieweek?
Bea Kukupessy-Rokebrand

De ‘Meelmuis’ krijgt alsnog bestemming “detailhandel”
Wij waren zeer ontevreden met een bepaald onderdeel van bestemmingsplan KOM.
Burgemeester en wethouders stelden hierin namelijk voor om het pand Burgemeester
Heerschopweg 4, ook bekend als de ‘Meelmuis’, de bestemming “Wonen en Detailhandel
beperkt tot diervoeding, tuinartikelen en zaden” te geven. In het vorige bestemmingsplan uit
2000 stond nog “Wonen en Detailhandel” (toen was dus elke soort detailhandel toegestaan).
Als het voorstel van B&W nu ongewijzigd zou zijn aangenomen, zou de Meelmuis een groot
deel van zijn assortiment uit zijn winkel moeten laten verdwijnen. Huishoudelijke apparaten,
borduurwerk en garen kun je moeilijk onder diervoeding, tuinartikelen en zaden scharen.
Nog voor de raadsvergadering stuurde De Blaricumse Partij aan B&W
daarom een wijzigingsvoorstel (=amendement). Hierin pleitten wij voor
de bestemming “Wonen en Detailhandel” (zonder enige beperking). Blij
verheugd waren wij toen het college ons een memo stuurde waarin zij
ons voorstel overnamen en de Meelmuis alsnog de bestemming “Wonen
en Detailhandel (zonder beperking) gaf. Hierdoor kan de Meelmuis alles
blijven verkopen wat zij tot nog toe deden. Zelfs nog meer artikelen.
Op onze site www.DeBlaricumsePartij.nl kunt u de volledige tekst van het
amendement lezen.
Liesbeth Boersen
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Triest.....
Normaal gesproken houd ik mij bezig met het adviseren van de raadsfractie op financieel gebied.
Maar met deze complexe materie zal ik u nu niet vermoeien. Nee, er is mij de laatste tijd iet anders
opgevallen, namelijk de teruggang van de groenvoorziening in ons mooie dorp. Dit verlies van
kwaliteit is een gevolg van de keuzes die de meerderheid van de gemeenteraad in de afgelopen
jaren heeft gemaakt als gevolg van de vanuit Den Haag opgelegde bezuinigingen.
Zo ging ik onlangs wandelen met mijn hondje over de
doorgang van de Booket naar de Stichtseweg bij de
carpoolplaats. Het had net geregend en het groen was
nog zwaar van het water. Het bleek dat de struiken en
bomen langs het door de gemeente aangelegde pad (er
staan immers ook 2 lantaarns) net waren gesneid. De
takken waren echter nog zo lang dat het voor mij
onmogelijk was om, zonder het halen van een nat pak,
over het pad te lopen. Bij de uitwijkmanoeuvres moest ik
ook opletten niet nog eens mijn kleding open te halen aan
de overstekende takken met doorns. Dat is een trieste
zaak. Wie controleert het snoeiwerk vraag je je dan af.
En wat denkt u van het maaiwerk van het gras?
Er wordt gemaaid aan de zijde van het fietspad
op de Stichteweg die het dichtst bij de
woonhuizen ligt tot aan de hiervoor vermelde
doorgang. Daarna is het over. Tussen het
fietspad en de carpoolplaats wordt ook niet
gemaaid. Hierbij vermoed ik dat deze
grasstroken worden aangemerkt als
buitengebied, waar niet (meer) wordt gemaaid
als gevolg van de eerder vermelde bezuiniging.
Dit punt is wel de entree van Blaricum Bijvanck
en dus in zekere zin ons visitekaartje.
De oplossing van dit alles zou zijn dat ik een melding maak bij het “Meldpunt Openbare Ruimte”
(tel.: 035 – 7513131). Dat heb ik niet gedaan omdat ik vind dat iedereen z’n werk meteen goed
moet doen en dat de controle niet bij de burgers van het dorp moet liggen maar bij de gemeente
zelf.
Het bovenstaande is slechts de weergave van verloedering van het groen
op een bepaalde plaats in ons dorp. Het lijkt mij dat veel meer dorpelingen
hetzelfde moeten gevoelen als het gaat om het opbaar groen ook op andere
plaatsen ongeacht of het gaat om de Bijvanck of het Oude dorp. Dat de
frequentie van het onderhoud van het openbaar groen noodgedwongen
moet worden verlaagd, kan ik begrijpen, maar dat de controle op het
uitgevoerde werk onvoldoende is vind ik niet kunnen. We betalen er wel
voor.
René Kemperman
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