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Beste Korenbloemlezers,

In deze ‘dubbele’ editie van onze nieuwsbrief komen dit keer voornamelijk financiële zaken
aan de orde. Niet onbelangrijk dus in deze tijd van ‘hand op de knip’. Maar, ondanks deze
moeilijke tijden wenst de Blaricumse Partij u vooral veel gezondheid en verdraagzaamheid
toe. Dan kunnen we met een gerust hart 2013 in.
Hele fijne feestdagen en een knallende start van het nieuwe jaar gewenst!
Wij wensen u weer veel leesgenoegen!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Zwembad ‘de Biezem’ niet langer open …
• Begrotingsvergadering succesvol verlopen …
• Raad unaniem achter begroting …
• Bestemmingsplan parkeerterrein t.o. Bellevue …
• De nieuwe jachthaven volgens de Blaricumse Partij …
• Lage heggen: een kwestie van willen …
• Belastingen en heffingen nader bekeken …
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.>

Financiële bijdrage voor het langer
openhouden van de Biezem verworpen.
Al voor de zomervakantie stelden wij voor aan Laren een financiële bijdrage te geven voor
het langer openhouden van de Biezem. Wij stelden voor € 35.000 onder de voorwaarde dat
de Biezem pas na de zomervakantie 2013 zou sluiten.
Nu Laren echter besloten heeft dat er al met ingang van medio juni 2013
niet meer in de Biezem gezwommen kan worden hebben wij ons
financiële voorstel verlaagd tot € 20.000. Alleen het CDA steunde ons
voorstel. Zelfs een bedrag van € 6.000 vonden de anderen teveel. Helaas.
Hopelijk zijn zij wel bereid om de beurs te trekken voor het nieuwe BEL
zwembad. Raadpleeg voor de letterlijke tekst van het amendement onze
website: www.deblaricumsepartij.nl
Liesbeth Boersen
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Begrotingsvergadering succesvol verlopen
Kindervakantieweek, bomenonderhoud en Singerbezoek scholen krijgen aandacht!
Op 6 november jl. vond de jaarlijkse begrotingsvergadering plaats. Hierin nam de raad
besluiten aan over aan welke zaken volgend jaar geld besteed wordt en hoeveel. De
collegiale sfeer tussen de raadsleden onderling was prima. Mede hierdoor werden alle
moties en amendementen van de diverse fracties aangenomen. De Blaricumse Partij
diende 3 voorstellen in te weten:
1) een motie om met ingang van 2013 de kindervakantieweek in de Bijvanck en de
woensdagmiddag kinderactiviteiten opnieuw te organiseren.
2) een amendement om € 20.000,-- meer uit te geven voor het bomenonderhoud
3) een amendement om € 1.650,-- aan de Blaricumse scholen beschikbaar te stellen om
de leerlingen de gelegenheid te bieden naar een uitvoering of expositie of eventueel
beide in Singer Laren te gaan.
Zoals al hierboven aangegeven konden al onze voorstellen rekenen op voldoende steun in
de raad. Hierover zijn wij uiteraard zeer tevreden. De volledige tekst van onze moties en
amendementen staat op onze site: www.deblaricumsepartij.nl.
Ook de voorstellen van de coalitiepartijen werden aangenomen: o.a. €
30.000,-- voor het maaien van de bermen, het opheffen van het RES (bureau
voor Regionale Economische Samenwerking) en een onderzoek naar de
haalbaarheid van de inzet van Mangatitza-varkens tegen de berenklauwen.
Tevens haalde het voorstel van de PvdA die de Club van 1000 in Blaricum
wilde laten starten de eindstreep. Tenslotte werd besloten om het kerstpakket
voor de raadsleden en de fractievertegenwoordigers per 2013 af te schaffen.
U zult zich afvragen of wij dan geen kritiek hadden op de begroting. Wel
zeker. Leest u daarvoor het volgende artikel.
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Voltallige raad stemt in met begroting 2013
Dit jaar heeft de raad unaniem de begroting goedgekeurd. Dit betekent niet dat wij het met
alles eens zijn. Hieronder een lijstje met onze kritiekpunten:
1) Net als voorgaande jaren, en al vaker in de Korenbloem aangestipt, wordt een deel van
de afvalstoffenheffing (€ 50.000,--) niet gebruikt voor het doel waarvoor het geheven is,
namelijk het legen van de grijze en groene containers. Alle Blaricummers gezamenlijk
betalen dus € 50.000,-- teveel voor het ophalen van huisvuil. Dat is ca. € 15,-- per gezin.
Wel is waar geen wereldbedrag, maar wij vinden dit principieel onjuist.
2) De OZB wordt ook dit jaar niet verhoogd. Daar zijn wij blij mee. Maar, …. om toch alle
uitgaven te kunnen doen haalt de gemeente steeds vaker een groot bedrag uit de
Algemene Reserve. Ik zal u een paar voorbeelden geven: Ruim € 500.000,-- voor de
asfaltering Randweg en bijna € 300.000,-- voor het wegwerken van het achterstallig
bomenonderhoud. Verder heeft het college al aangekondigd binnenkort de raad voor te
stellen grote bedragen voor personeel en ICT ten laste van deze reserve te willen
brengen. Dit kan natuurlijk zo niet blijven doorgaan!
3) De begroting 2013 gaat uit van ongeveer dezelfde OZB ontvangsten als in 2012. Op zijn
zachtst gezegd is dat opmerkelijk. Men verwacht namelijk een 6,5% waardedaling van de
woningen. Hierdoor gaat iedere huiseigenaar minder OZB betalen. Wij hebben
uitgerekend dat dit voor alle huiseigenaren gezamenlijk ongeveer € 250.000,-- zal zijn.
De gemeente ontvangt dus in 2013 € 250.000,-- minder OZB. Minder ontvangen is niet
erg maar dan moet je in je begroting ook van een lager bestedingsbedrag uitgaan. De
gemeente echter heeft voor deze € 250.000,-- wel uitgaven gepland. Hierdoor ontstaat er
volgens ons dus een “gat” in de begroting. Er wordt geld uitgegeven wat er niet is. Als
uitleg gaf de wethouder aan, dat er 70 nieuwe woningen bijgekomen waren. Een
eenvoudige rekensom leert mij echter dat dit geen afdoende verklaring is. De 70 nieuwe
woningen gaan toch echt elk geen € 250.000,--:70 = € 3.500,-- OZB betalen.
Wij voorspellen dus een financieel tekort voor 2013. Indien wij gelijk krijgen dan zal het
wel weer uit de Algemene Reserve moeten komen.
4) Het is ons opgevallen dat de Blaricumse belastingdruk 2013 de eigenaren van dure
panden bevoordeelt. Zij gaan er namelijk in 2013 op vooruit, terwijl huurders en
eigenaren van goedkopere en middeldure panden juist meer moeten gaan betalen dan in
2012. Wat is het geval? Alle woningeigenaren gaan in 2013 minder OZB betalen dan het
jaar ervoor, omdat de waarde van de woningen gedaald is terwijl het OZB percentage
gelijk blijft. Maar, … hoe hoger de waarde van je woning hoe groter je voordeel. Naast
OZB betalen alle Blaricummers GAD en rioolrecht.
Deze twee samen stijgen wel en wel met € 35,-- per huishouding.
Maar zoals in de kop van dit artikel reeds aangegeven, staan er wat ons betreft
meer pluspunten in deze begroting dan minpunten. Met algemene stemmen
werd de begroting goedgekeurd. Direct na afloop van de vergadering hebben
wij het college hiermee van harte gefeliciteerd.
Liesbeth Boersen
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Bestemmingsplan uitbreiding parkeerplaats Bellevue
Op 18 maart hebben wij het ontwerpbestemmingsplan van de parkeerplaats tegenover
Bellevue al vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan werd toen 6 weken ter inzage gelegd
om de tegenstanders ruimte te geven om zienswijzen in te dienen. Er zijn door
buurtbewoners 6 zienswijzen ingediend tegen dit plan.
Deze zienswijzen vonden wij niet in het algemeen belang van Blaricum. Het huidige voorstel
dat nu is goedgekeurd omvat een uitbreiding op termijn van 50 parkeerplaatsen. De
bedoeling hiervan is, dat de langparkeerders uit het centrum verdwijnen en naar, of het
oranjeweitje, of de parkeerplaats tegenover Bellevue gaan.
Om dit te realiseren komt er in het centrum een blauwe zone waar parkeren van 1,5 uur
mogelijk wordt, voldoende om de boodschappen te doen en een kopje koffie in de Blaercom
of waar dan ook te drinken.
Op deze manier kan er makkelijker in het dorp geparkeerd worden!
Deze uitbreiding wordt in gedeeltes uitgevoerd. Nu wordt het weer 6
weken ter inzage gelegd zodat eventuele tegenstanders bij de Raad van
State beroep kunnen aantekenen. Naar verwachting zal er dan in het
eerste of tweede kwartaal van 2013 begonnen kunnen worden met deze
uitbreiding.
Bea Kukupessy-Rokebrand

Wist u dat,
 Een kapvergunning voor het kappen van 1 tot 5 bomen in 2013 € 150,-- kost?
 De Blaricumse Partij deze prijs veel te hoog vindt?
 Dit illegale kap in de hand werkt?
 Een exploitatievergunning voor een seksinrichting € 750,-- en voor een escortbedrijf
€ 210,-- kost, terwijl je voor een gastouderopvang voor 1 kind op het adres van de
gastouder € 1006,-- kwijt bent?
 Wij dit niet kunnen uitleggen en daarom volgens jaar initiatieven zullen nemen om andere
partijen te overtuigen de leges voor gastouderopvang te verlagen?
 Er bij het Stichtse strand een jachthaven geplant wordt voor 550 jachten?
 de Blaricumse Partij deze echter niet groter wil hebben dan voor ongeveer 350 boten?
 De Blaricumse raad zorgtoerisme wil ontwikkelen bij de toekomstige jachthaven?
 Zorgtoerisme aangepaste waterrecreatie is voor de zorgbehoevenden en hun
mantelzorgers en alle faciliteiten daarop aangepast zijn, zoals bv. een hotel?
 De toeristenbelasting in Blaricum zowel in 2011 als in 2012 met 50% is verhoogd?
 Dit een verdubbeling betekent t.o.v. 2010?
DE BLARICUMSE PARTIJ:
Zalm 12
1261 PB Blaricum

4

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

DE
BLARICUMSE
PARTIJ

‘DE KORENBLOEM’

Lage heggen, een kwestie van willen …
Meerdere malen hebben wij in de raad aandacht gevraagd voor de te hoge heggen in
Blaricum. In een vorige Korenbloem hebben wij ons standpunt in deze al uiteengezet. Hier
nog even een korte samenvatting:
Ons dorp bezit veel monumentale panden al dan niet met een cultureel-historisch
karakter. Helaas zijn de laatste tijd vele verdwenen. Niet dat ze afgebroken zijn, in
tegendeel, ze zijn juist gerestaureerd. Echter, na restauratie laten de nieuwe
eigenaren de heg zo hoog worden dat de betreffende panden daar volledig achter
schuil gaan. Langeweg 19 en Angerechtsweg 12 zijn de druppel die onze emmer
heeft doen overlopen. Daarom dienden wij de motie in om het college aan te sporen
naar mogelijkheden te zoeken om aan de hoge heggen een eind te maken.
Wij deden het college de volgende suggesties aan de hand:
• Neem in de APV een hoogte op voor heggen op kruispunten. Schrijf voor dat ter wille van
de veiligheid de heg 10 meter vanaf elke hoek niet hoger mag zijn dan 1,20m. Beter voor
de veiligheid en tevens ben je zeker van 20 meter lage heg zodat het betreffende pand in
ieder geval vanaf de hoek zichtbaar is.
• Laat heggen die op gemeentegrond overhangen door de eigenaren terugsnoeien
waardoor de breedte soms wel gehalveerd wordt. Kijk maar eens naar de vele
lantaarnpalen die in de heg staan, die zijn er natuurlijk niet met een helikopter ingezet.
Dan beschadigen we onze auto’s ook meteen niet meer. Het ligt dan voor de hand dat de
heg ook aan de bovenkant geknipt moet worden om te voorkomen dat hij omvalt.
Helaas steunde alleen het CDA ons voorstel. De andere partijen waren van mening dat
regels om heggen laag te houden niet te handhaven zijn. Voor ons gaat nog altijd op: Waar
een wil is, is een w(h)eg.
Uit de vele positieve reacties op onze inzet de heggen laag te houden concluderen wij dat
dit onderwerp erg leeft in ons dorp. We geven ons derhalve nog niet gewonnen en zullen
een onderzoek starten naar hoe andere gemeenten hiermee omgaan. Ook zullen we in de
archieven duiken om uit te vinden op welke manier het in het verleden wel mogelijk was iets
te doen aan de te hoge heggen.
Ons volledige voorstel kunt u nalezen op onze website : www.deblaricumsepartij.nl

Liesbeth Boersen
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Wat u volgend jaar aan locale belasting (OZB, GAD, riool) moet betalen!
In de maand december stelt de raad de belastingtarieven voor het volgende jaar vast. De
belangrijkste is de OZB, maar ook de afvalstoffenheffing (ophalen van huisvuil) en de
rioolheffing maken deel uit van de locale belastingaanslag.
 De OZB tarieven zijn gelijk gebleven. Er wordt ook geen inflatie
doorberekend. En omdat de huizenprijzen dalen en de tarieven gelijk
blijven zal uw OZB aanslag dus naar aller waarschijnlijkheid lager zijn dan
het jaar ervoor. Een meevaller dus!
 Daar staat tegenover dat de afvalstoffenheffing wordt verhoogd met € 11,-en uitkomt op € 291,--. Dit tarief is voor de meerpersoonshuishoudens.
Woningen waar maar 1 persoon staat ingeschreven gaan € 145,-- betalen.
 Tenslotte de rioolheffing. Die stijgt naar € 208,--. Een toename van € 24,--.

Liesbeth
Boersen

Blaricummers krijgen te weinig geld terug van de
afvalstoffenheffing
Al jaren betaalt u als inwoner van Blaricum te veel aan afvalstoffenheffing. Dat komt omdat
de jaarlijkse aanslag gebaseerd is op een prognose. Ieder jaar weer blijkt bij de feitelijke
afrekening met het GAD dat de kosten lager uitvallen dan dat de prognose was. De
gemeente houdt er dus geld aan over. Het zou dus logisch zijn dit te veel betaalde geld
terug te geven aan de inwoners. De trouwe Korenbloemlezer zal weten dat De Blaricumse
Partij zich jarenlang voor deze teruggave heeft ingezet. Steeds dachten wethouder
financiën Posthumus en de coalitiepartijen (VVD, HvB en D66) daar echter anders over. Dit
keer hebben we wel succes. Eenpersoonshuishoudens krijgen € 14,-- terug,
meerpersoonshuishoudens € 28,--. Helemaal tevreden zijn we daarmee echter nog niet,
want niet het volledige bedrag wordt teruggegeven. Van de € 155.000,-- wordt € 50.000,-niet uitgekeerd. Eigenlijk had de gemeente dus € 21,--, respectievelijk € 42,-- moeten
teruggeven.
Volgend jaar zijn er weer nieuwe kansen en zullen we proberen de volgende
stap te zetten om wethouder Posthumus (financiën) en de coalitiepartijen
ervan te overtuigen dat de inwoners van Blaricum recht hebben op het hele
bedrag.
Liesbeth Boersen

De gemeenteraad van Blaricum
heeft besloten om de
kerstpakketten voor de Raad en
het College m.i.v. 2013 af te
schaffen om zo ook te
bezuinigen …
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Bestemmingsplan ‘Voorland Stichtsebrug’
In de raadsvergadering van 11 december 2012 is de Nota van Uitgangspunten ‘Voorland
Stichtsebrug’ aangenomen. Deze Nota dient als basis voor het op te stellen (voorontwerp)
‘bestemmingsplan Voorland Stichtsebrug’.
Het plan voorziet in een nieuw aan te leggen jachthaven in aansluiting op het bestaande
recreatiestrandje met een capaciteit van 200 tot 550 ligplaatsen, een havengebouw en een
horecavoorziening.
De Blaricumse Partij is voorstander van een kleine tot middelgrote jachthaven van 200 tot
350 ligplaatsen. Jachthaven ‘Marnemoende’ in IJsselstein is hiervan een goed voorbeeld.
De gemeente overweegt tevens om watersportzorgtoerisme bedoeld voor mensen met een
zorgbehoefte, hun partners, familie en vrienden te faciliteren. De haalbaarheid hiervan wordt
door het college onderzocht d.m.v. een businesscase.
De ontwerpplattegrond zoals hieronder is weergegeven (alternatief 3) heeft de maximale
grootte van 550 ligplaatsen. Alternatief 1 (200 ligplaatsen) of alternatief 2 (350 ligplaatsen)
zou in onze ogen al ruim voldoende moeten zijn, ook voor de toekomst.
In het bestemmingsplan wordt de ontwikkeling op een zodanige manier geregeld dat het
géén ongewenste gevolgen heeft voor de in het gebied te beschermen natuurwaarden,
hetgeen voor De Blaricumse Partij zeer belangrijk is.
Het Voorland Stichtsebrug is financieel neutraal opgenomen in het Financieel Raamwerk
van de Blaricummermeent, dus alle kosten moeten gedragen worden door opbrengsten van
jachthaven, horeca en eventuele andere functies en/of subsidies.
Wij stellen daarbij nadrukkelijk dat de Gemeente geen enkel financieel risico mag lopen.

Voorgestelde grootte van de nieuw aan te leggen jachthaven

Ineke Breet
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