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Beste Korenbloemlezers,

De afgelopen koude periode heeft alles op een laag pitje gezet. Ook in de politiek zijn er de
afgelopen periode zo weinig zaken aan de orde geweest, dat de gemeente zelfs een
Raadsvergadering heeft afgeblazen bij gebrek aan onderwerpen. Hierdoor hebben wij ook te
weinig onderwerpen gehad om een Korenbloem mee te kunnen vullen.
Maar, het heeft gedooid en we zijn weer volop bezig geweest om u middels deze
Korenbloem weer volledig bij te praten.
Wij wensen u weer veel leesgenoegen!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Lokale BEL-partijen overleggen …
• Gemeentelijke belastingen nader uitgelegd …
• Integrale veiligheid, voor u! …
• Bent u tevreden? …
• Winterpicknick - review …
• Onkruidverdelgers of borrelhapjes …
Kijkt u voor het laatste filmpje 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.>

Lokale Partijen BEL steken koppen bij elkaar !
De lokale partijen Hart voor Blaricum en De Blaricumse Partij uit Blaricum,
Dorpsbelang uit Eemnes en Larens Behoud uit Laren, kwamen op
dinsdagavond 29 januari 2013 bijeen om met elkaar hun standpunt te bepalen
met betrekking tot de BEL samenwerking. Liberaal Laren was helaas verhinderd.
Alle lokale partijen staan nog steeds volledig achter de BEL
samenwerking op ambtelijk gebied. Het heeft de bestuurskracht duidelijk
vergroot met behoud van de eigen identiteit per gemeente en een bestuur
dat dicht bij de burger staat. Het BEL model heeft ook een
voorbeeldfunctie voor andere gemeenten in den lande. Wellicht is het
mogelijk in de toekomst het BEL model uit te breiden door samenwerking
met andere gemeenten om zo het hoofd te kunnen bieden aan de
oprukkende dwang vanuit de landelijke politiek tot schaalvergroting van de
gemeenten. De lokale partijen hebben afgesproken in het vervolg
regelmatig bij elkaar te komen en zullen de ontwikkelingen blijven volgen.
Ineke Breet
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Blaricum tweede plek op lijst van jaarlijkse woonlasten
Ieder jaar schenkt de Gooi- en Eemlander aandacht aan de hoogte van de woonlasten in
de regiogemeenten. De bedragen die in dit Korenbloemartikel genoemd zijn, zijn dan ook
afkomstig uit de krant van woensdag 6 februari jl. Onder woonlasten wordt verstaan: OZB,
huisvuil- en rioolbelasting. Voor de vergelijkende rekensom wordt uitgegaan van woningen
met een waarde van € 300.000,--. Bovenaan de lijst staat Muiden met € 889,--. Een ‘goede’
2de is Blaricum, waar de woonlasten in 2013 € 845,-- gaan bedragen. Laren staat op 5 (€
785,--) en Eemnes op 7 (€ 753,--). Opvallend is de lage, elfde plek voor onze
buurgemeente Huizen met € 647,--. Dus € 200,-- goedkoper dan Blaricum. De voordeligste
gemeente is Bunschoten (€ 534,--).
Opmerkelijk is verder de constatering dat de waardedaling van het onroerend goed het
afgelopen jaar in Blaricum het grootst geweest is (gemiddeld min. € 36.500,--). Voor de
OZB-betaler dus goed nieuws. Hij gaat in 2013 minder betalen dan in 2012. Dit voordeeltje
wordt echter onmiddellijk teniet gedaan door de forse stijging van de rioolheffing. Betaalde
elk Blaricums gezin voor zijn rioolaansluiting in 2012 nog € 182,--, in 2013 stijgt dat naar €
206,--. Ruim 13% verhoging!
Dit issue was daarmee voor De Blaricumse Partij meteen een belangrijk discussiepunt in
de raadsvergadering van 22 januari jl. Op de agenda stond de vaststelling van het
‘Gemeentelijk Rioleringsplan Blaricum 2012 t/m 2017’. Het college hanteert het
uitgangspunt van kostendekkendheid. Dit houdt in dat alle kosten die voor de riolering
gemaakt worden betaald moeten worden uit de rioolbelasting. In eerste instantie lijkt dit een
voor de hand liggende zaak. Immers, op deze manier betaalt de vervuiler. Maar is het wel
zo logisch? Daarom stelden wij de vraag: Welke gemaakte kosten vallen volgens het
college onder rioolkosten? Het antwoord luidde samengevat: De directe rioolkosten (het
onderhoud en het zo nodig vervangen van het bestaande riool, ambtelijk uren en
plankosten). Hiermee konden wij instemmen. Dat was niet het geval bij het tweede deel
van het antwoord. 50% van de kosten voor het straatvegen en 100% van de bladcampagne
(= het ophalen van bladeren, ook uit particuliere tuinen door de gemeente) wordt ook via de
rioolheffing bij de Blaricummer in rekening gebracht. Wij zijn van mening dat straatvegen en
bladcampagne niet echt rioolkosten zijn en hier dus niet thuishoren. Door deze toerekening
wordt de rioolheffing veel te hoog. Omdat rioolrecht een vast bedrag per aansluiting is
profiteren de mensen met een grotere beurs ten koste van de minder draagkrachtigen. Of
met andere woorden, bv. de appartementsbewoners in de Bijvanck betalen net zo veel voor
het ophalen van gevallen bladeren als villabewoners met een grote tuin.
Wij zijn daarom van mening dat deze additionele kosten uit de OZB
opbrengst betaald moeten worden waardoor de zwaarste lasten wel op
de sterkste schouders drukken.
Omdat het college steeds een ander verhaal vertelt en wij naar volledige
duidelijkheid streven en precies willen weten welke kosten op de
rioolheffing drukken hebben wij het college schriftelijk gevraagd ons
hierover helderheid te verschaffen. Wordt vervolgd.
Liesbeth Boersen
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Integrale veiligheid 2013
Laat ik beginnen te vertellen dat 80 procent van de daders van criminele activiteiten in ons
dorp wordt gepakt. Dit is een feit waardoor ik heel trots ben op de politie in onze regio.
Ik had nl. altijd het idee dat er zo weinig daders werden gepakt. Gelukkig is dit niet zo. Het
uitvoeringsplan 2013, welke tot stand is gekomen met de wijkteams en de
portefeuillehoudster, heeft verschillende prioriteiten:
1. Woninginbraak. Er wordt ingezet op actieve betrokkenheid van de bewoners.
2. Veelvoorkomende vernielingen, autodiefstal en fietsdiefstal. Ook hier wordt ingezet
op bewustwording.
3. Veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Zonder de inzet van bewoners trekken we aan
het kortste eind. Er wordt ingezet op het stimuleren en faciliteren zoals sms-alert,
buurtpreventieteams en leefbaarheid van de woonomgeving (openbaar groen). Wat ons
betreft kan dit punt verbeterd worden.
4. Jeugdoverlast. Er zal vooral worden ingezet op alcoholcontrole, veiligheid in en om de
scholen, jeugdgroepen en overlast van individuele jongeren.
5. Branden. Inzet op controle, brandrisico's en strafrechtelijk onderzoek bij brandstichting.
6. Geweld op straat en huiselijk geweld. Er wordt ingezet op een veilige leefomgeving.
7. De verkeersveiligheid. Inzet op parkeeroverlast en alcoholcontroles.
Al zien wij de politie niet altijd op straat, ze zijn wel bezig met veel inzet.
Iedereen kan altijd bellen en er wordt gereageerd door de politie.
Nieuw is dat er na een melding achteraf contact met u wordt opgenomen
hoe het er voor staat, zodat u weet wat er met uw melding gedaan wordt.
Als u klachten heeft: neem contact op met de politie!
Bea Kukupessy-Rokebrand

Blaricumse inwoners tevreden of ontevreden?
De raad van Blaricum zet zich sinds de verkiezingen van 1 maart 2010 al drie jaar in voor de
inwoners van Blaricum. Regelmatig houden de leden van De Blaricumse Partij u door middel
van onze nieuwsbrief de Korenbloem op de hoogte van het wel en wee binnen de politiek.
Graag zouden wij van u willen weten waar u als inwoner van Blaricum
tevreden over bent en wat volgens u nog verbeterd kan worden? Mogelijk
kunnen wij hierin als partij iets voor u betekenen. Uw suggesties kunt u sturen
naar info@deblaricumsepartij.nl.. Ook is het mogelijk om ons persoonlijk te
ontmoeten tijdens een steunfractievergadering.
Ineke Breet
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winterpicknick
Na het grote succes van het afgelopen jaar, is er dit keer een winter picknick gehouden in de
Bijvanck door de werkgroep Bijvanck in Beeld. Het werd gehouden bij de Malbak en het was
een succes. Er waren werkgroepen waar je o.a. cupcakes kon maken en een ‘high tea’ voor
de volwassenen. De hapjes waren door jongeren gemaakt. Het publiek werd vermaakt door
Maria Lekranty en haar zang leerlingen. Wie heeft de tv programma' s als Idols of The Voice
nodig als je luistert naar de talenten uit de Bijvanck!
Er waren veel mensen op afgekomen en het was een groot succes ondanks de kou.
Misschien juist daarom vond de warme chocomelk en de glühwein er gretig aftrek. De grote
Engelse bus was ook erg leuk. De portie's boerenkool waren fors, maar wel lekker. Voor de
Blaricummers onder ons, jammer dat er geen stip bij zat. Er was ook een verhalenverteller,
Rob Numan van het poppentheater uit het Hilverhofje. Er zaten net zoveel volwassenen bij
als kinderen en met recht, want hij verstaat zijn vak.

Lyoba Kukupessy

Het huiskoor van de Malbak, (De Blaerders) gaf ook een mooi optreden. Ze bestaan dit jaar
10 jaar en willen dit vieren op zondag 21 April met een fancy fair in de Malbak. Komt allen!

Van onkruidverdelger tot borrelhapje?
Onlangs heeft er in de Gooi- en Eemlander een artikel gestaan over het idee van de coalitie
om mangalitza varkens te gaan inzetten om de oprukkende reuzenberenklauw in ons dorp
te bestrijden op een biologisch verantwoorde wijze. Ook de Hei en Wei plaatste hierover een
artikel waarin stond dat onderzocht gaat worden of deze methode kostenbesparend is.
Eerst wat wetenswaardigheden omtrent de reuzenberenklauw. Het betreft een tot maximaal
4 meter hoogte snelgroeiende schermbloemige tweejarige plant. De slechte naam dankt hij
aan het feit dat de sappen uit de plant (bij beschadiging) brandplekken kunnen veroorzaken
en bij contact met de ogen dit zelfs tot blindheid kan leiden. Giftig is het sap niet!
V V V V V lees verder V V V V V
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Om de toename van de reuzenberenklauw in te perken zijn er diverse
bestrijdingsmogelijkheden. Hieronder zullen we er een aantal bespreken:
1. Mechanisch bestrijden.
We denken hierbij aan frequent maaien. De kleine planten kunnen worden uitgestoken
en van de grotere planten moet er gezorgd worden dat ze niet tot bloei kunnen komen en
zo zaad kunnen gaan vormen.
2. Biologisch bestrijden (1).
Hierbij kan er gebruik worden gemaakt van grote grazers, zoals schapen of het
mangalitza varken. Echter dienen deze dieren meerdere malen in het groeiseizoen te
worden ingezet omdat de planten zeer kiemkrachtig zijn. Begrazing over meerdere jaren
is noodzakelijk!
3. Biologisch bestrijden (2).
Ook kunnen de planten in het voorjaar met schimmels worden behandeld. Na ca.
anderhalf jaar is de reuzenberenklauw daar dan verdwenen.
Bestrijding door extra te maaien en het toepassen van schimmels zijn behandelingen die
een goed beeld geven van de inzet die hiervoor nodig is. Bij de bestrijding door gebruik te
maken van de inzet van mangalitza varkens is volgens ons de factor ‘kostenbesparend’ nog
niet aangetoond. Wat speurwerk levert al gauw op, dat inzet van deze varkens op een zo
kleine schaal als de verspreid liggende locaties binnen Blaricum al bij voorbaat vele vragen
oproept. Hieronder noemen we de maatregelen die genomen moeten worden om deze
methode mogelijk te maken.
A. Plaatsing van 2 meter hoge hekken rond de locaties van de reuzenberenklauw.
B. Aankoop van de varkens.
C. 2 tot 4 biggen kunnen 1 ha (100 x 100 meter) in een paar weken van reuzenberenklauw
ontdoen. Bij plaatsing van enkele maanden dienen de dieren dan te worden bijgevoerd.
D. Na gedane arbeid dienen de hekken te worden verwijderd en te worden geplaatst op de
volgende locatie. De dieren moeten dan verplaatst worden en herhaalt zich het proces.
E. Aan het einde dienen de hekken te worden verwijderd en moet het terrein geëgaliseerd
worden en opnieuw ingezaaid, o.i.d.
Dit hele proces moet een paar jaar herhaald worden voor een optimaal resultaat.
Als de reuzenberenklauw is bestreden kunnen de varkens na gedane arbeid
worden ‘verwerkt’ tot ham en paté om zo hun aanschafwaarde te kunnen
terugverdienen.
Als het aan ons zou liggen zouden de alternatieven ons meer aanspreken dan
de knuffelvarkens achter een twee meter hoog hek.
Welke methode kiest u? laat dit weten in onze ‘Poll’ op de website!
Hans Breet
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