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Beste Korenbloemlezers,

Deze Korenbloem heeft een vooral ‘groen’ karakter: van het dak van villa Nederheem tot
aan de heggen in het oude dorp.
Wij wensen u weer veel leesgenoegen!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Oude gemeentehuis krijgt nieuw leven …
• Er moet gesnoeid worden in het groen …
• Het hoge-heggen-probleem is niet meer te overzien …
Kijkt u voor de raadsagenda ook op onze site: www.deblaricumsepartij.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.>

Voormalig gemeentehuis Blaricum “Villa Nederheem”
Aan het juridische geschil dat de gemeente in 2007 had over de verkoop
van Villa Nederheem is eindelijk een einde gekomen door het tekenen
door de gemeente Blaricum van een schikkingsovereenkomst begin
oktober. De totale opbrengst bedraagt 7,4 milj. Euro. De oorspronkelijke
verkoopprijs was 9,1 miljoen euro. Door de Friesland Bank (de
hypotheekhouder) wordt een nieuwe eigenaar voor de Villa gezocht die
het pand een, voor de gemeente acceptabele, bestemming geeft.
Villa Nederheem verdient een nieuw leven!
Ineke Breet
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Blaricum pakt achterstallig bomenonderhoud aan
Unaniem heeft de gemeenteraad van Blaricum een eenmalig krediet van € 269.800,-beschikbaar gesteld om het achterstallig onderhoud aan alle bomen (zowel in het oude dorp
als in de Bijvanck) op te heffen. Dit achterstallig onderhoud is in het verleden ontstaan door
bezuinigingen op ‘groen’. Er is dus gewoon jarenlang te weinig geld beschikbaar gesteld om
de bomen goed te onderhouden. Alleen de bomen langs de doorgaande routes werden één
keer in de vijf jaar gesnoeid. Aan de rest van het bomenbestand werd alleen bij calamiteiten
iets gedaan. Door de nu beschikbare € 269.800,-- kan er een inhaalslag gemaakt worden en
zal binnen afzienbare tijd de kwaliteit van alle bomen verbeteren.
Gelijk krijgen is meestal heel plezierig. In dit geval echter niet. Toen de huidige
coalitiepartijen (VVD, HvB en D66) destijds akkoord gingen met bezuinigingen op ‘groen’,
waarschuwden wij al. Achterstallig onderhoud zou volgens ons het gevolg zijn.
Kapitaalvernietiging dus. Na een paar jaar blijkt dat wij gelijk hadden en moeten de
coalitiepartijen erkennen dat die bezuinigingen toch niet zo’n goed idee geweest zijn. Enfin,
beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Zo is het dus nodig dat dit enorme bedrag
uit de algemene reserve onttrokken moet worden.
Wie denkt dat de coalitiepartijen nu hun lesje wel geleerd hebben, heeft het bij het verkeerde
eind. In het gemeentelijke bomenbeheerplan valt namelijk te lezen dat, om nieuw
achterstallig onderhoud te voorkomen, er per jaar € 51.400,-- extra nodig is. De VVD, HvB
en D66 willen echter niet verder gaan dan € 25.180,-- met als argument dat zij niet meer
geld in de begroting voor dit doel kunnen vinden.
De Blaricumse Partij is van mening dat alles een kwestie van prioriteiten is. Wij hebben in de
begroting 2013 wel geld gevonden en hopen de coalitiepartijen hiermee tijdens de
begrotingsbehandeling te overtuigen. Dan kunnen zij de daad bij het woord voegen want alle
partijen spreken uit dat Blaricum een groene gemeente is en dat dat ook zo moet blijven.
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Te hoge

heggen

Vanwege tijdgebrek is de aangekondigde motie van De Blaricumse Partij tegen hoge
heggen in met name Beschermd Dorpsgezicht verschoven naar de volgende
raadsvergadering die gehouden wordt op 13 november as.
Waarom deze motie?
Blaricum is een prachtig dorp waarin vooral ‘Beschermd Dorpsgezicht’, het cultureelhistorisch erfgoed, voor een belangrijk deel bewaard is gebleven. In dit deel van ons dorp
bevinden zich een groot aantal Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en
beeldbepalende/ beeldondersteunende panden. Vooral de boerderijen, al dan niet in
gebruik, bepalen het cultuurhistorische karakter. Historisch gezien waren deze boerderijen
omgeven door lage heggen waardoor deze panden voor iedere voorbijganger vanaf de
openbare weg zichtbaar waren. De laatste jaren echter gaan veel van deze panden schuil
achter de hoge heggen. De oorspronkelijke boeren verkopen namelijk hun boerderij en
vervolgens laat de nieuwe ‘stadse’ eigenaar na de restauratie of totale herbouw de
(bestaande) heg doorgroeien.
Neem bv. Langeweg 19 (voormalige boerderij Co de Jong), het huis waarin ik een deel van
mijn jeugd doorbracht. In die tijd had je vanaf alle kanten zicht op de boerderij. Thans, nu er
een nieuwe eigenaar woont, is de heg op vele plekken al 2 keer zo hoog als de
oorspronkelijke. Hij moet nog even doorgroeien en dan zal dit Rijksmonument voor ons als
voorbijgangers helemaal verdwenen zijn.
Een ander voorbeeld is Angerechtsweg 12 (voorheen boerderij van Lammert van Gijs Calis).
Ook hier een hoge heg ondanks de belofte van de nieuwe eigenaar aan de gemeente de
heg laag te houden.
Dit alles is de reden van de motie waarin wij er bij Burgemeester en
wethouders op aandringen om naar mogelijkheden te zoeken hoe de
gemeente met name in Bescherm Dorpsgezicht eigenaren kan opleggen
heggen gesitueerd langs de openbare weg laag te houden.
De volledige motie staat op onze website: www.deblaricumsepartij.nl
Liesbeth Boersen

RECTIFICATIE:
In onze Korenbloem NR 05 van 07 juli 2012 is in het eerste artikel een
fout geslopen.
Lyoba schrijft in dit artikel dat de buurtbarbecue gesponsord is door Hei
en Wei. Dit is echter niet correct. Het moet het Gemeenschapsfonds zijn.
Wij hopen hiermee dit te hebben rechtgezet. Onze excuses.
Hans Breet
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