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Beste Korenbloemlezers,

Door het mooie zomerweer en de politieke rust in het zomerreces hadden wij u weinig te
melden. Maar, zoals elk jaar start er weer een druk politiek jaar, met name i.v.m. de
komende verkiezingen in maart 2014. Wij zullen u hiervan ook op de hoogte houden wat dit
voor onze partij zal gaan betekenen.
Op dit moment kunt u in deze Korenbloem weer kennis nemen van lopende en nieuwe
zaken in ons mooie dorp.
Wij wensen u weer veel leesgenoegen!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Herbenoeming Burgemeester …
• Plan renovatie aula begraafplaats …
• Onderhoud randmeerkust collectief uitvoeren …
• Winkels open / dicht: u zegt het maar …
• Schoolzwemmen weer onder de aandacht …
• Veranderingen in het bestemmingsplan ‘Blaricummermeent Werkdorp’ …
• McDonanld’s dreiging blijft gemoederen bezighouden …
Kijkt u voor al onze Korenbloemen 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.>

Burgermeester voorgedragen voor herbenoeming
1 april 2014 is het precies 6 jaar geleden dat Joan de Zwart
als burgemeester van Blaricum werd geïnstalleerd.
Omdat de ambtstermijn van een burgemeester 6 jaar is
ontving de raad een brief van de Commissaris van de Koning
(CdK) in Noord-Holland, de heer J.W. Remkes, met de vraag
of de raad van mening is dat Mw. de Zwart voor
herbenoeming in aanmerking komt. Unaniem stemde de raad
in met het voorstel de CdK te adviseren haar te herbenoemen.
Er op vertrouwende dat ook de Minister onze aanbeveling
opvolgt feliciteert De Blaricumse Partij Joan de Zwart van
harte met haar herbenoeming.
Liesbeth Boersen
Burgemeester J.N. de Zwart-Bloch
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Renovatie aula begraafplaats
De aula op de Blaricumse begraafplaats de Woensberg voldoet al jaren niet meer aan de
eisen die men aan een dergelijk gebouw mag stellen. De gebreken zijn talrijk. Zo is o.a. het
gebouw praktisch niet geïsoleerd, zijn de keukenfaciliteiten armzalig, ontbreekt een
fatsoenlijke berging en worden er teveel functies in een ruimte gecombineerd. Al met al
reden genoeg om te onderzoeken hoe de huidige aula gerenoveerd kan worden. De
gemeente heeft een aantal varianten onderzocht en van een kostenplaatje voorzien. Zo was
er de optimale variant voor € 193.500,-- waarbij 15 m2 aangebouwd zou worden en de
cosmetische variant voor € 107.150,-- zonder aanbouw.
Omdat we binnen het budget willen blijven en
tevens zoveel mogelijk aan het programma
van eisen willen voldoen kozen we voor een
combinatie van beide varianten: de
cosmetische variant uitgebreid met de
kapisolatie aan de buitenkant, waardoor de
prachtige kap binnen zichtbaar blijft, en een
invalidentoilet. De renovatie wordt bekostigd
uit de Reserve Begraafplaats.
Liesbeth Boersen

Randmeren: eindeloos meer …
De Randmeren strekken zich uit van de Hollandse brug tot de Ketelbrug en beslaan zo’n
tachtig kilometer. Zij maken deel uit van vijf provincies en zeventien gemeenten. De meren
worden momenteel veel gebruikt door watersporters op weg naar Friesland. In het gebied
is echter veel aanbod van activiteiten waaronder zeilwedstrijden, botterdagen, een bezoek
aan het Dolfinarium of Walibi en tevens mogelijkheden van fiets- of wandeltochten aan de
kust of in het bos. Deze mogelijkheden zijn echter nog vrij onderbelicht.
De zeventien gemeenten bestaande uit Almere, Blaricum, Bunschoten, Dronten, Eemnes,
Elburg, Ermelo, Harderwijk, Huizen, Kampen, Naarden, Nijkerk, Noordoostpolder,
Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde gaan samenwerken in een coöperatie om het
kwaliteitsniveau van het natuur- en recreatiegebied te verhogen, de robuustheid van het
gebied te versterken en het gebied als geheel te promoten. Door de samenwerking
vermindert de overlast door waterplanten in dieper water. De aanlegplaatsen voor
recreatievaart worden onderhouden. Tevens wordt verblijfsrecreatie op het water
gestimuleerd. Gebiedspromotie vanaf het water richting de kusten wordt een belangrijke
factor. Blaricum betaalt hiervoor vanaf 2014 € 5.266,-- excl. BTW per jaar.
Voor meer informatie zie www.randmeren.com.
De Blaricumse Partij juicht deze samenwerking toe. Samen bereik je meer.
Ineke Breet
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Schoolzwemmen
DE
Bij de behandeling van de Zomernota drongen alle partijen er bij de wethouder op aan met de scholen in overleg te trede
BLARICUMSE
Liesbeth Boersen
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Winkeltijden veranderen?
Op 1 juli 2013 is de winkeltijdenwet veranderd.
Gemeenten mogen nu zelf, op bijvoorbeeld zondag, de winkels open
laten tot 22.00 uur, maar de gemeente kan ook niet openen op zondag.
WAT IS WIJSHEID?
AH en C1000 hebben gezamenlijk een verzoek bij de gemeente ingediend om op zondag
open te gaan. Dat zou bijvoorbeeld kunnen van 14.00 uur tot 18.00 uur of van 15.00 uur tot
19.00 uur. Op deze manier wordt een gedeelte van de zondagsrust gerespecteerd en de
verkeersoverlast wordt door deze spreiding beperkt.
WAT WIL DE WINKELIER?
AH en C1000 willen graag open, dat begrijp ik, omdat het op zondag een drukte van belang
is.
Hiernaast heb ik de mening van 8 winkeliers gevraagd. Hun mening was niet heel positief.
Ook dat is logisch, want als kleine winkelier werk je al 6 dagen per week en dat red je niet
met 8 uur per dag.
Eén winkelier zal wel op zondag open gaan, maar in plaats daarvan zal hij op een andere
dag in de week sluiten. Ook is er een winkelier die aangeeft wel op bepaalde zondagen
open te willen zijn en dan bijv. met Kerstmis.
Al met al geen eenduidig beeld en wel verschillende mogelijkheden. Eigenlijk ben ik erg
benieuwd wat u hiervan vindt!
WAT WIL DE BURGER?
Laat het ons aub weten en mail naar: info@deblaricumsepartij.nl
Bea Kukupessy- Rokebrand

Schoolzwemmen
Bij de behandeling van de Zomernota drongen
alle partijen er bij de wethouder op aan met de
scholen in overleg te treden over het hernieuwd
invoeren van schoolzwemmen voor de
Blaricumse basisscholen. De laatste jaren was
ondanks onze inzet om het schoolzwemmen te
behouden het schoolzwemmen wegbezuinigd.
De wethouder die binnenkort met de scholen in
het OOGO overleg om de tafel zit zegde toe het
daar te bespreken. Wordt vervolgd!
Liesbeth Boersen
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Veranderingen in bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp
Wij schrokken toen we dit B&W voorstel bestudeerden. Terwijl de titel van het
bestemmingsplan “Technische herziening Blaricummermeent Werkdorp” suggereert dat het
slechts om een aantal ondergeschikte, technische wijzigingen gaat blijkt dat dit voorstel ook
inhoudt dat zogenaamde “volumineuze detailhandel” zich onder voorwaarden in de
Blaricummermeent mag vestigen. Onder volumineuze detailhandel wordt verstaan
“Winkelformules die vanwege de omvang en de aard van het assortiment een groot
oppervlak nodig hebben”, zoals:
• bouwmarkten (bv. Karwei, Gamma, Praxis)
• woninginrichtingzaken (bv. Kwantum, Trendhopper, Leen Bakker)
• Tuincentra
• autobedrijven
Als het aan B&W ligt komen er 4 van dergelijke bedrijven van elk maximaal 2500m2 bvo
(bruto vloeroppervlak).
Door het toelaten van 4 van dergelijke bedrijven creëert het college wel is waar een
oplossing voor de korte termijn (aanvullen financiën Blaricummermeent) maar creëert een
probleem voor de lange termijn. Het betekent namelijk een vermeerdering van het aantal
auto’s, derhalve meer geluidshinder en een grotere fijnstof- en CO2-uitstoot. Om een
indicatie te geven: zonder de vestiging van de 4 grote bedrijven berekent men op Deltazijde
Oost 7606 motorvoertuigen per etmaal, met die bedrijven loopt het op naar 10.600.
Dit alles vinden wij een te grote belasting voor de Bijvanck en de (toekomstige) bewoners
van de Blaricummermeent. Zij ervaren nu al veel overlast en dat terwijl de
Blaricummermeent nog lang niet is afgebouwd. En als de provincie haar zin doorzet en
tegen de wil van alle Blaricumse politieke partijen toch die geldverslindende en zinloze HOV
vrije busbaan aanlegt zal die overlast alleen nog maar toenemen. Een aantal jaren geleden
lukte het De Blaricumse Partij als indiener van de motie tegen de komst van McDonald’s de
hamburgergigant te weren. Als het aan ons ligt komen ook nu deze verkeersaantrekkende
en daarmee overlast veroorzakende 4 grote bedrijven er niet.
Om in de raadsvergadering een goed gefundeerd betoog te kunnen houden en daarmee de
coalitiepartijen HvB, VVD en D66 als nog over te halen ook tegen het voorstel te stemmen,
hebben wij het thema “geluidshinder” uitgediept. Wettelijke voorkeurswaarde is 48 dB
(decibel). Zonder de 4 grote bedrijven is er sprake van 59 dB. Een zo hoge geluidsbelasting
is wettelijk verboden. Zelfs een ontheffing is bij deze hoge waarde niet mogelijk. Om toch
voor ontheffing in aanmerking te kunnen komen (tussen 48 en 58 dB) legt men stiller asfalt
aan (verlaging van 3dB). We komen dan dus uit op 56 dB. De geluidsbelasting met de
verkeersbewegingen van die 4 grote bedrijven is uiteraard nog hoger. De conclusie van De
Blaricumse Partij is dan ook : Niet doen.
Lees verder
VVVVV
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Saillant detail in dit kader is dat men de geluidberekening van 2006 hanteert terwijl thans de
strengere berekening van 2012 geldt. Men heeft namelijk geconstateerd dat een geluidsarm
wegdek minder effectief is bij het ouder worden van dat wegdek. U zult zich afvragen:
Overtreedt de gemeente dan de wet als zij de oude berekening hanteert ? Toch niet, omdat
een andere regel aangeeft dat als het ontwerpbestemmingsplan voor 1 juli 2013 ter inzage
is gelegd de gemeente mag kiezen tussen de oude en nieuwe rekenmethode. Het
Blaricummermeent bestemmingsplan is 27 mei 2013 ter inzage gelegd. Dat is ongeveer 5
weken voor de deadline. De gemeente houdt zich dus aan de wet, maar het is op het randje.
En zoals al gezegd, wij vinden dat we dat niet moeten willen.
Liesbeth Boersen

McDonald’s (c.q. hamburgergigant)
Omdat de raad unaniem wil dat het nieuwe bestemmingsplan Blaricummermeent
ondubbelzinnig de vestiging van een hamburgergigant uitsluit is de besluitvorming over het
totale bestemmingsplan verschoven naar de volgende raad. Wij stelden voor het aantal m2
voor weggerelateerde horeca (termen uit het huidige bestemmingsplan) dusdanig te
beperken dat het voor een hamburgergigant niet aantrekkelijk is zich te vestigen. Het college
heeft toegezegd op korte termijn met een aangepast voorstel te komen waarna stemming
over het gehele bestemmingsplan alsnog kan plaatsvinden.
Liesbeth Boersen
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