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Beste Korenbloemlezers,

In de afgelopen periode is er weer veel gebeurd in Blaricum. Wegens ziekte van de
redacteur heeft u echter wel even op deze Korenbloem moeten wachten. Wij hopen u met
deze nieuwsbrief weer volledig te hebben ‘bijgepraat’ .
Wij wensen u weer veel leesgenoegen!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Financiering nieuwe politiepost …
• Eemnesserweg (liefst niet te gebruiken om naar Eemnes te komen) …
• Klankbordgroep, klankbord van wie? …
• Sportpark Oostermeent, nog wat probleempjes …
• Scouting Tymen de Sayer in de knel …
• Afval goedkoper, en dat in deze tijd! …
• Voedselbank, ook in de BEL-gemeenten …
• Wethouder van Loef stapt op, maar waarom? …
Kijkt u voor al onze nieuwsbrieven 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.>

Politiepost Blaricum-Laren
In Laren in de brandweerkazerne is sinds kort de politiepost LarenBlaricum gevestigd.
In de raadsvergadering van 19 maart jl. heeft de raad voor de benodigde
financiën gezorgd.
Het vreemde was dat de politiepost al eerder geopend was en dat nu pas
om de financiering werd gevraagd, terwijl het waarschijnlijk al betaald was
(eigen conclusie).
Maar fijn voor Blaricum dat er op korte afstand weer een politiepost is.
Bea Kukupessy-Rokebrand
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Eemnesserweg
In de laatste raadsvergadering ging het er uiterst heftig aan toe. Mevrouw Bölger van HvB opende
bij het agendapunt ‘reconstructie Eemnesserweg’ totaal onverwacht frontaal de aanval op mijn
persoon nog voordat ook maar een raadslid een woord gesproken had. Volgens mevrouw Bölger
ziet de Eemnesserweg er, als de huidige plannen uitgevoerd zijn, over 2 jaar prachtig uit. Zij is met
haar partij voorstander van het aanbrengen van 8 drempels, van het plaatsen van een betonnen
opstaande rand van 10 cm hoog aan beide zijden van de weg en van het veranderen van het zo
karakteristieke bolle wegdek in een hol wegdek. En dat alles in het gunstigste geval voor de ‘luttele’
prijs van ruim € 1,5 miljoen. Ik was sprakeloos.
Wat zijn de feiten?
Het collegevoorstel betrof enerzijds de de infrastructuur (de weg) en anderzijds
de bomen. De voorgestelde infrastructurele aanpassingen zijn:
1. de aanleg van 8 drempels
2. maximumsnelheid terugbrengen van 50 naar 30 km/u
3. het bolle wegdek veranderen in een hol wegdek
4. de klinkers opnieuw leggen maar dan in keperverband (= visgraat)
5. 10 cm hoge opsluitbanden (soort stoepranden) aan beide zijden van de weg
De Blaricumse Partij vindt dat de gemeente met deze maatregelen de zo karakteristieke
Eemnesserweg voor altijd om zeep helpt. Tevens maken de aangebrachte verkeersmaatregelen de
weg voor doorgaand verkeer zo onaantrekkelijk dat auto’s de Eemnesserweg gaan mijden. Dit
veroorzaakt wat ons betreft een onacceptabele zwaardere verkeersbelasting voor andere
uitvalroutes zoals bv. de Meentzoom, de Bergweg, de Huizerweg en de Naarderweg.
Overigens staan wij niet alleen met deze mening. De Historische Kring Blaricum liet ons per mail
weten “het met geen enkele van de voorstellen eens te zijn”. En ook Frans Ruijter, die we toch echt
als een lokale deskundige mogen beschouwen, heeft scherpe kritiek geuit op de plannen (leest u
zijn artikel in de Laarder Courant De BEL van 4 april jl. in de rubriek ‘brievenbus’, red.). Volgens
Frans, die insprak bij de Ronde Tafelgesprekken, zal het onmogelijk zijn de oude, enigszins
kromme en afgesleten klinkertjes te hergebruiken. Visgraatverband i.p.v. halfsteensverband vereist
namelijk strakke, rechte klinkers, anders gaan ze kiepen.
Wat wil De Blaricumse Partij dan wel?
Wij stellen voor de komende 5 jaar voorlopig niks aan de Eemnesserweg te doen. We leven in een
crisis, alle gemeenten moeten fors bezuinigen. Als we volgend jaar de OZB niet willen verhogen
zullen we zuinig moeten zijn en niet zoveel geld onnodig uitgeven aan een weg die er nog best
goed bijligt.
De Blaricumse Partij, het CDA en de PvdA stemden tegen de plannen. Toch werd het voorstel
aangenomen. De coalitiepartijen, Hart voor Blaricum, VVD en D66 luisterden namelijk helaas naar
geen enkel argument en stemden voor de uitgangspunten voor de reconstructiemaatregelen. Maar
de strijd is nog niet helemaal gestreden. De thans nog schetsmatige plannen moeten nu eerst
nader uitgewerkt worden en de benodigde financiën vrijgemaakt. Het laatste woord is er dus nog
niet over gezegd.
Liesbeth Boersen
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Klankbordgroep Eemnesserweg
Bij de start van dit project is een klankbordgroep opgericht die met de gemeente meedenkt en
meepraat over de plannen betreffende de Eemnesserweg. Op deze manier hoopt de gemeente zo
veel mogelijk draagvlak te creëren. Helaas is die groep heel eenzijdig samengesteld. Voor 95%
bestaat hij namelijk uit Eemnesserweg bewoners. De samenstelling van de klankgroep bepaalt voor
een belangrijk deel de besluitvorming in die groep. Volgens verantwoordelijk
wethouder Ineke de Joode (HvB) heeft er destijds in Hei en Wei een oproep gestaan
dat in principe iedere geïnteresseerde Blaricummer kan meepraten. U hoeft dus niet
aan de Eemnesserweg te wonen. En omdat de plannen nog nader uitgewerkt moeten
worden ga ik ervan uit dat de klankbordgroep nog steeds bestaat en dat het wellicht
mogelijk is u alsnog aan te sluiten. U dient zich wel van te voren bij de gemeente aan
te melden. Vraag dan naar de behandelend ambtenaar B. Heerschop van Aanleg en
Beheer.
Liesbeth Boersen

Sportpark Oostermeent
In 2005 is door de werkgroep sport (bestaande uit 3 raadsleden en de toenmalige burgemeester) in
het kader van de notitie ‘Blaricum Beweegt’ een onderzoek gedaan naar de knelpunten bij Sportpark
Oostermeent. Nu 8 jaar later ligt er een definitief raadsvoorstel waarmee aan de slag kan worden
gegaan om de herinrichting van het sportpark daadwerkelijk te realiseren.
In het voorstel staan de afspraken die met BVV ’31 en SDS ’99 gemaakt zijn. Voor een tweede keer
wordt er geld uitgegeven voor het optimaliseren van de voorzieningen van zowel de voetbal als de
handbal. Hierdoor ontstaat het beeld voor de overige verenigingen dat alleen de voetbal en handbal
worden geholpen. Dit beeld is onjuist. De investeringen zijn nodig om het beheer en onderhoud over
te kunnen dragen van de gemeente aan de vereniging/stichting. Voor alle overige gebruikers binnen
het sportpark geldt dit niet, zij hebben altijd al in hun eigen onderhoud en beheer voorzien. Kosten
voor de ondergrond aan de gemeente worden geregeld in een opstal of erfpacht. Met de EHBO en
Scouting Tymen de Sayer zijn regelmatig gesprekken gevoerd waarin zij hun wensen kenbaar
hebben kunnen maken. Voor de EHBO gaat het om voorzieningen betreffende de ingang en uitgang
en aanpassing van het hek, waar nog door de gemeente naar moet worden gekeken.
Wij gaan er van uit dat dit voor beide partijen naar tevredenheid zal worden opgelost.
De veranderingen door de herinrichting zijn voor de Scouting echter wel
ingrijpend. Door de aanleg van het kunstgrasveld van BVV ’31 en de
toekomstige realisatie van een binnenbak door Stad en Lande ruiters raakt
de Scouting de noodzakelijke speelruimte voor hun leden kwijt. Ook de
verkeersveiligheid komt in het gedrang door toename van het verkeer naar
Stad en Lande ruiters door de aanleg van de binnenbak.
Wij vinden dat de Scouting als medegebruiker van het sportpark niet
de dupe mag worden van de herinrichting en vinden dan ook dat zij
hun activiteiten moeten kunnen blijven voortzetten.
Ineke Breet
DE BLARICUMSE PARTIJ:
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Probleem Scouting Tymen de Sayer m.b.t. de
herinrichting van Sportpark Oostermeent
In de raad van 19 maart 2013 heeft De Blaricumse Partij een motie ingediend ten behoeve van het
oplossen van de problemen van Scouting Tymen de Sayer te Blaricum.
In het kader van de herinrichting van Sportpark Oostermeent kan Stad en Lande Ruiters een
aanvraag doen voor het bouwen van een binnenbak. Dit kan echter gevolgen hebben voor de
speelruimte van Scouting Tymen de Sayer. De Scouting maakt nu gebruik van een grasveld/rijbak
van Stad en Lande Ruijters. In de toekomst wordt dit waarschijnlijk parkeerruimte waardoor daar
niet meer gespeeld kan worden. De Scouting speelde voorheen op de velden van BVV’31, maar
sinds die opgeknapt zijn door de gemeente (o.a. kunstgras) is dit niet meer mogelijk. De
verkeersveiligheid in de nabije
omgeving van het Scoutinggebouw komt in gevaar door het bouwen van de
binnenbak van Staden Lande Ruiters met bijbehorende parkeerplaatsen.
Hierdoor zullen er meer auto’s, vrachtauto’s en auto’s met paardentrailers over
het zandpad rijden. In de motie is dan ook een verzoek gedaan aan het college
met de scouting in overleg te treden om tot een veilige oplossing te komen
van het door Scouting aangedragen probleem.
Deze motie is raadsbreed ondersteund.
Ineke Breet

Afval kost de regio straks helft minder
Deze kop stond boven een artikel in de Gooi en Eemlander van zaterdag 23 maart. “De
afvalstoffen-heffing in de 9 gemeenten in Gooi en Vechtsteek kan met bijna de helft
omlaag. Dit komt door nieuwe afspraken die de GAD heeft gemaakt met
afvalverwerkers”.
Zo’n plezierig bericht willen wij u niet onthouden. Door goed met de afvalverwerkers
te onderhandelen is het het gewest gelukt met ingang van 2016 de huidige prijs van
€ 130,-- per ton restafval te laten dalen tot € 62,--. Alle Blaricumse huishoudens van
2 personen of meer betalen nu jaarlijks ongeveer € 291,--. Over 3 jaar dus ongeveer
de helft!
Liesbeth Boersen

Voedselbank in de BEL gemeenten
In Huizen staat een voedselbank maar in de BEL gemeenten nog niet. Gesteund
door De Nieuwe Blaricumse Partij diende de PvdA een motie in om een voedselbank
in de BEL gemeenten mogelijk te maken. Er wordt verwacht dat met deze
voedselbank meer mensen gebruik zullen maken van de voedselpakketten, omdat
het voor mensen hier (uitgezonderd Bijvanck) makkelijker bereikbaar is. In deze tijd
is het belangrijk voor mensen die zelf geen geld meer voor eten overhouden, dat zij
zich kunnen richten tot hun laatste reddingsboei: de voedselbank.
Bea Kukupessy- Rokebrand
DE BLARICUMSE PARTIJ:
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Wethouder van Loef exit;
extra raadsvergadering op 9 april in het gemeentehuis
De door HvB, VVD en D66 aangekondigde motie van wantrouwen tegen
wethouder Gijs van Loef (D66) heeft hem alsnog doen besluiten de eer aan
zichzelf te houden en zijn ontslag in te dienen. Een paar weken geleden meldde
burgemeester Joan de Zwart dat het college het vertrouwen in van Loef had
opgezegd. ”Slechte samenwerking en verschillen in opvatting over de invulling
van het wethouderschap” was de vaag geformuleerde reden. Op onze concrete
vraag bij welke dossiers de wethouder zulke grote fouten had gemaakt dat de
breuk onvermijdelijk was kwam geen antwoord. Het feit dat de wethouder op non
actief gesteld was kwam voor ons als een donderslag bij heldere hemel. Met
geen enkel woord is, in ieder geval niet jegens de oppositiepartijen, ooit gerept
over dergelijke collegeproblemen.
Ruim 2 jaar geleden werd Gijs van Loef als opvolger van Marcel van Dalen (ook D66), als
veelbelovend bestuurder geïntroduceerd. De Blaricumse Partij vindt dat Gijs het gezien de
omstandigheden goed heeft gedaan. Als wethouder van sociale zaken, welzijn en sport heb je het in
crisistijd bepaald niet makkelijk. Helemaal niet in een dorp als Blaricum, waar de meeste aandacht
en daarmee geld uitgaat naar conserverende bestemmingsplannen, het hekkenbeleid, het
beschermen van bomen en het in stand houden van monumenten. Toch heeft van Loef zijn hoofd
lang boven water kunnen houden.
Opvallend was zijn hart voor de sport. Bij het gecompliceerde dossier zwembad (houd maar eens de
3 kikkers Laren, Blaricum en Eemnes in 1 kruiwagen) zijn de vorderingen zichtbaar. Het
handbalveld werd versneld geasfalteerd en de succesvol verlopen onderhandelingen met
voetbalvereniging BBV’31 en handbalvereniging SDS’99 resulteerden in een voorstel waarin beide
verenigingen zich konden vinden. Maar niet alleen de voetbal en de handbal lieten zich lovend over
van Loef uit. Ook Guusje Hol, vrijwilliger van het jaar in 2011, en dagelijks bezig in de Malbak, sprak
haar waardering voor de wethouder uit toen ze op ‘Oog voor Blaricum’ meldde dat ze liever gezien
had dat de rest van het college vertrokken zou zijn.
Het wegsturen van de wethouder komt wel op een erg ongelukkig moment. We staan aan de
vooravond van een schier onmogelijke taak voor gemeenten, de decentralisatie. Het Rijk legt
allerhande nieuwe taken vooral op sociaal gebied op het bord van gemeenten. Alle zeilen moeten
worden bijgezet. En terwijl deze werkzaamheden nog in volle gang zijn neemt het college de
collega-wethouder al zijn portefeuilles af en stelt zo de raad voor een voldongen feit. Van Loef zelf
heeft tot op het allerlaatste geloofd dat de zaak alsnog bijgelegd kon worden. Edoch, de eigen D66
fractie offerde hem omdat anders, volgens fractievoorzitter D66 Mieke Bakker, Blaricum
onbestuurbaar geworden zou zijn.
De Blaricumse Partij, het CDA en de PvdA hebben over deze onverkwikkelijke zaak een extra
raadsvergadering aangevraagd, waarin zij het college openheid van zaken zullen
vragen. Het kan namelijk niet zo zijn dat een door de raad aangestelde wethouder
plotsklaps zonder hoor en wederhoor door het college weggestuurd kan worden.
Ook is het belangrijk te onderzoeken hoe een dergelijke situatie in de toekomst
voorkomen kan worden. Wethouder van Loef, die ook is uitgenodigd, heeft toegezegd
aanwezig te zullen zijn. Alleen door het toepassen van hoor en wederhoor kan aan de
inwoners van Blaricum de helderheid verschaft worden waar zij en wij recht op hebben.
Liesbeth Boersen
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