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Beste Korenbloemlezers,
Dit keer hebben wij een rijk gevulde Korenbloem voor u samengesteld.
In de komende maanden zullen wij u informeren over de komende verkiezingen en hoe De
Blaricumse Partij hier invulling aan zal geven. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden en
daarom kunt u zich bij ons aansluiten! Met u kunnen wij meer betekenen voor Blaricum!
Wij wensen u weer veel leesgenoegen!

In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• De inwonersavonden van De Blaricumse Partij: Komt allen! …
• Verslag en uitkomsten begrotingsraad …
• De top 6 van de kieslijst is bepaald …
• Onze Algemene Beschouwingen in het kort …
• Hoe duurzaam is Blaricum? …
• Blaricumse vrijwilligers geëerd …
• Hoe lang mogen de winkels op zondag open? …
Kijkt u voor het laatste nieuws 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.>

De Blaricumse Partij nodigt inwoners uit.
De Blaricumse partij nodigt, in de aanloop naar de verkiezingen op 19 maart 2014,
geïnteresseerde inwoners uit om samen met de partij het partijprogramma te completeren
met onderwerpen voor zover deze nog niet zijn opgenomen. De Blaricumse Partij wil op
deze manier de betrokkenheid met de Blaricumse politiek stimuleren en luisteren naar de
wensen van de Blaricumse burgers.
Hiertoe houden wij twee inwonersavonden. Eén in wijkcentrum De Malbak aan de Wetering
122 op 27 november en één in dorpshuis De Blaercom aan de Schoolstraat 3 op 28
november. Beide avonden beginnen om 20.00 uur. Onder het genot van een kopje koffie kan
er gediscussieerd worden en nieuwe programmapunten worden ingebracht. Deze ‘input’ zal
worden meegenomen bij het samenstellen van het definitieve partijprogramma.
Op de website info@deblaricumsepartij.nl kunt u de laatste informatie lezen en kunt u het
definitieve partijprogramma verwachten.
Hans Breet (secretaris DBP)
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Succesvol verlopen begrotingsraad
De Blaricumse Partij (DBP) kan terugkijken op een succesvolle begrotingsraad van 5
november jl. Twee van de drie door ons ingediende moties konden rekenen op voldoende
steun van andere partijen. De derde motie kreeg helaas alleen de steun van het CDA en
werd daarmee verworpen.
Hieronder staat een toelichting op onze drie moties lezen. De letterlijke teksten van de
moties staan op onze site: www.deblaricumsepartij.nl onder de knop nieuws/moties.
Motie afvalstoffenheffing:
De jaarlijkse gemeentelijke aanslag voor de afvalstoffenheffing (=de rekening voor het
ophalen van huisvuil) is gebaseerd op een raming van de kosten. Ieder jaar weer komen de
werkelijke kosten uiteindelijk lager uit dan die raming. De gemeente heeft de burgers dus
teveel in rekening gebracht en houdt er geld aan over. DBP vroeg als indiener van deze
motie, meeondertekend door D66, om een substantieel bedrag aan elk huishouden terug te
storten. In het verleden werd dit teveel geïnde bedrag nog wel eens gebruikt om gaten in de
begroting te dichten. Vorig jaar was het weer voor het eerst dat ook op ons initiatief geld
werd teruggestort (€ 28,--). Na de toezegging van de wethouder bereid te zijn om twee- en
meerpersoonshuishoudens € 28,-- en eenpersoonshuishoudens € 14,-- (zij betalen ook
maar de helft) terug te geven en dit te verrekenen met de gemeentelijke aanslag 2014
steunden alle leden van de raad unaniem onze motie.
Motie sociale woningbouw:
Het komt de laatste tijd nogal eens voor dat de woningcorporaties een vrij gekomen sociale
woning commercieel verhuren dan wel op de vrije markt verkopen. In beide gevallen is het
resultaat hetzelfde. De sociale woning is niet langer een woning voor mensen met een
kleinere beurs. Een voorbeeld hiervan is Molenveenweg 8, een oorspronkelijk sociale
woning die nu voor € 1200,-- te huur wordt aangeboden. Omdat hierdoor starters en minder
draagkrachtigen minder kans op een woning in Blaricum hebben dienden wij de motie
‘Sociale Woningbouw’ in. Wij droegen het college daarin op te proberen om aan de verkoop
dan wel commerciële verhuur van sociale woningen door de corporaties een einde te
maken. De motie kon rekenen op een meerderheid in de raad. Naast DBP stemden namelijk
ook D66, het CDA en 1 lid van HvB (Satyamo Uildert) met de motie in. De fractievoorzitter
van Hart voor Blaricum (HvB), verwoordde een heel ander standpunt. Zij vond dat jongeren
niet op een woning op zo’n mooie plek in Blaricum mogen rekenen. Daarom stemde zij
evenals Rob Bruintjes (ook HvB) en de hele VVD fractie tegen de motie.
Motie verkoop gemeentehuis Bernardus.
Al meerdere malen hebben wij er de laatste jaren op aangedrongen te onderzoeken of het
mogelijk is het Bernardus gemeentehuis te verkopen en welk financieel voordeel dat voor de
gemeente oplevert. Ook DBP vindt dit oude, gerestaureerde schoolgebouw aan de Kerklaan
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een prachtig gebouw en vindt het plezierig voor de inwoners dat zij zo dichtbij voor hun
rijbewijs en paspoort terecht kunnen. Daar hangt echter wel een behoorlijk prijskaartje aan.
Gezien de grote tekorten in 2015 en volgende jaren ( € 600.000,-- ieder jaar) zullen we
fundamentele keuzes moeten maken. Omdat wij niet van OZB verhoging houden zoeken wij
het in de bezuinigingen. Het college heeft berekend dat sluiting van dit gemeentehuis
jaarlijks ongeveer € 145.000,-- oplevert. U moet daarbij bedenken
• dat de hele begane grond van de Bernardus alleen B & W, bestuursondersteuning en de
griffie huisvest (ongeveer 10 personen), waarvan zeker de helft in deeltijd werkt,
• dat alle andere ambtenaren zijn ondergebracht in het Bel kantoor in Eemnes,
• dat de inwoners alleen op dinsdag- en donderdagochtend in het Bernardusgebouw
terecht kunnen voor hun reis- en rijdocument,
• dat de Bijvanck en Blaricummermeent bewoners vaak nu al voor rijbewijs en paspoort
naar het BEL kantoor in Eemnes gaan en
• dat voor alle andere zaken (met name bouwzaken) de inwoners naar het BEL kantoor in
Eemnes verwezen worden.
Omdat recent de gemeenteraad van Laren bij motie heeft ingestemd met een onderzoek
naar de mogelijkheden voor een andere huisvesting van het Larens college,
bestuursondersteuning en griffie (zij zijn thans in het Larens gemeentehuis gehuisvest)
dienden wij een motie in waarin we vroegen om gezamenlijk met de gemeente Laren op te
trekken in een onderzoek naar goedkopere alternatieven voor dit Bernardusgebouw. Onze
motie werd helaas met 4 tegen 8 stemmen verworpen. Alleen De Blaricumse Partij en het
CDA wilden een dergelijk onderzoek.
Liesbeth Boersen

De Blaricumse Partij bepaalt top kieslijst:
Op 14-11-2013 heeft De Blaricumse Partij (DBP) de top 6 vastgesteld van de kieslijst, welke
voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 zal worden ingediend.
Besloten is om met nagenoeg hetzelfde team als in 2010 verder te gaan. DBP wil dat
jongeren ook aan hun politieke trekken komen en daarom is Lyoba Kukupessy, die sinds
kort weer in Blaricum woont, op de 5e plaats opgenomen.
De top 6 van DBP ziet er dan als volgt uit:
1. Liesbeth Boersen
2. Bea Kukupessy
3. Ineke Breet
4. René Kemperman
5. Lyoba Kukupessy.

Ons verkiezingsprogramma zal de titel krijgen:

6. Co Vos

“Op weg naar een beter Blaricum”.
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Verkorte versie van onze Algemene beschouwingen. De uitgebreide versie staat op onze site.

Begroting 2014, een wissel op de toekomst.
Wij hebben deze titel gekozen omdat de gemeente in de begroting 2014 financiële verplichtingen aan
wil gaan die de komende jaren voor grote tekorten zullen zorgen. Zo schat men het gat in de
begroting 2015 en 2016 op meer dan € 600.000,-- jaarlijks. Dit financiële probleem wordt mede
veroorzaakt door investeringen die men in 2014 wil doen en die in 25 jaar moeten worden afbetaald.
Denk aan de Eemnesserweg. De coalitiepartijen (VVD, HvB en D66) willen akkoord gaan met een
renovatie die € 1.5 miljoen kost. De komende 25 jaar zal er daarom jaarlijks een bedrag van tussen
de € 100.000,-- en € 150.000,-- (voor rente en afschrijving) op de begroting moeten staan. Dergelijke
investeringen vinden wij, gezien de financiële situatie van Blaricum, thans niet verantwoord. Daar
hebben wij nu gewoon het geld niet voor. Als deze uitgave toch doorgaat zal zeker de OZB omhoog
gaan. Alleen al om de Eemnesserweg te kunnen betalen is dat 4% OZB verhoging. Dus om de
wensen van een handvol aanwonenden van die Eemnesserweg te vervullen moeten alle Blaricumse
inwoners jarenlang financieel bloeden. Maar het gevolg zal niet alleen een OZB stijging zijn. Vele
dorpsgenoten zullen ook last krijgen van veel meer verkeer. Het grote aantal verkeersdrempels (10
stuks), de fysieke versmalling van de weg (passeren is alleen nog mogelijk door gebruik te maken
van speciaal daarvoor aangelegde passeerhavens) het 30 km/h regime en de afschrikwekkend hoge
stoepranden aan weerszijden van de weg zal menig automobilist doen besluiten een andere route te
kiezen. De bewoners van de Bergweg, Schapendrift, Meentzoom, Anton Mauvelaan en Naarderweg
zullen het gaan merken. Onze kritiek richt zich verder op de aantasting van de cultuurhistorische
waarde van een van de oudste wegen van Blaricum. Zowel het voorgestelde straatwerk als de
nieuwe afstand tussen de bomen zal de weg een heel andere uitstraling geven.
Het bleek nodig als een ‘Sherlock Holmes’ de begroting te bestuderen. Wij ontdekten, hoewel die
zeer gecamoufleerd was weergegeven, in de meerjarenraming een OZB verhoging in 2015 en 2017
elk van 5%. Omdat wij vinden dat je niet op voorhand een OZB verhoging moet voorstellen maar naar
bezuinigingen moet zoeken stelden wij als besparing voor:
• de Eemnesserwegrenovatie in ieder geval de komende jaren niet uit te voeren.
Wachten op betere tijden is ons devies.
• En hoewel ook wij zeer aan ons eigen gemeentehuis Bernardus gehecht zijn, willen wij
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om B & W, griffie en bestuursondersteuning (slechts 10
mensen, al dan niet in deeltijd) elders onder te brengen. Dit zou een jaarlijkse bezuiniging van €
145.000,-- opleveren (zie de motie gemeentehuis elders in deze Korenbloem).

Onze eindconclusie over de begroting:
Wij konden niet akkoord gaan. Wel instemmen zou namelijk betekenen dat we alle
uitgaven accorderen en dat leidt onherroepelijk tot grote financiële tekorten met als
gevolg een toekomstige forse OZB verhoging.
Liesbeth Boersen
Redactie:
Op 3 december 2013 komt de herinrichting van de Eemnesserweg aan de orde (gemeentehuis
Blaricum). Burgers kunnen hiervoor inspreken.
Dit kunt u (uiterlijk maandag, 12.00 uur) bij de griffier (griffier@blaricum.nl) aanmelden.
Op 10 december 2013 komt dit onderwerp in de raadsvergadering (BEL kantoor).
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Duurzaamheid in Blaricum
Blaricum mag dan de Noord-Hollandse Award “Energiebesparing Bebouwde omgeving
2013” (voor de warmte-koude opslag Blaricummermeent) hebben gewonnen, en daar zijn
we natuurlijk blij mee, maar wat betreft het totale pakket aan duurzaamheidmaatregelen valt
er in onze gemeente nog heel wat te winnen. Hoewel wij er geen uitgebreid onderzoek naar
hebben gedaan durf ik te stellen dat Blaricum hierbij ruim onder het gemiddelde scoort. Een
vergelijking met buurgemeente Eemnes maakt veel duidelijk:
• In het milieuprogramma geeft Eemnes aan te streven naar een CO2 reductie van 20%, in
Blaricum is dit 2%!
• Eemnes heeft een fulltime milieuambtenaar aangesteld, in Blaricum voor slechts een
aantal uren in de week!
• Het budget voor duurzaamheid in Eemnes bedraagt € 94.000,--, in Blaricum € 6.000,--!
Wij vinden het gênant, het dorp met de meeste miljonairs van Nederland (10%) geeft
€ 6.000,-- uit aan milieubeleid. Wat ons betreft wordt het tijd dat wij onze
verantwoordelijkheid nemen en geld vrijmaken om niet alleen in de Blaricummermeent
zuinig met energie om te gaan. Om met een cliché af te sluiten:
Onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen hebben recht op een leefbare wereld!
Liesbeth Boersen

Blaricumse vrijwilligers in het zonnetje gezet
Donderdag 14 november was de dag dat de gemeente zijn vrijwilligers in het zonnetje zette.
Er waren diverse mensen genomineerd, waaronder 2 van De Blaricumse Partij:
Rene Kemperman was genomineerd voor zijn vrijwilligerswerk bij de ANBO en zijn bijdrage
aan de WMO raad. Bea Kukupessy was zelfs 2 x genomineerd, namelijk door de Malbak en
De Blaricumse Partij voor haar vrijwilligerswerk bij de Malbak, omdat zij vonden dat ze wel
eens voor al haar inzet in het zonnetje gezet mag worden. Afgelopen jaar heeft ze met mij
hier de Kledingbank opgericht.
De Stichting Blaricumse Ontwikkelings- en Ontspannings Kring (BOOK) heeft de vrijwilligers
prijs gekregen ter waarde van 1000 Euro en de aanmoedigingsprijs van 500 Euro werd
uitgereikt aan scouting Tijmen de Sayer.
Wij willen Rene Fouw en Desiree Nelemans van het Blaricumse vrijwilligerscomité bedanken
voor al hun jaren werk. Zonder hen was deze avond niet zo mooi geweest. Helaas moeten
zij ermee stoppen. Wij wensen hun opvolgers veel succes. Namens de gemeente kregen
alle aanwezigen een bedankje in de vorm van een kerstboomkaars van Jelle, pompoensoep
met een pompoen of een waxinelichtjes schijf van de asperge boerderij.
Al met al een leuke geslaagde avond met verschillende toespraken en stukjes tussendoor.
Lyoba Kukupessy
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WINKELTIJDEN VERORDENING
Zoals wij vorige keer al vertelden is nu de nieuwe winkeltijdenwet verordening werkelijkheid
geworden. De verruiming van de tijden is aangevraagd door AH en C1000.
De Blaricumse Partij had op een paar punten aanmerkingen:
a) De kleine winkelier kan niet 7 dagen per week open zijn omdat zij meestal door de
winkelier zelf bemand worden.
b) Voor toekomstige winkeliers die zich hier willen vestigen kan 7 dagen per week open
een belemmerende factor zijn
c) De rust die in de weekeinden in het dorp heerst kan verstoord worden.

De samenvatting van het voorstel luidt:
•

winkels vrijstelling te verlenen van het verbod om op zon- en feestdagen open te zijn
tussen 14.00 uur en 18.00 uur.

•

de brood- en banketzaken daarnaast nog vrijstelling te verlenen om tussen 8.00 uur en
10.00 uur open te zijn.

•

winkels vrijstelling te verlenen om op zon- en feestdagen in december geopend te zijn
tussen 12.00 uur en 18.00 uur.

D66 kwam met een voorstel om de openingstijden te verruimen van 13.00 uur tot 18.00
uur, zodat de verkeersdrukte in het dorp gespreid kon worden.
Dit voorstel ondersteunden wij omdat de verkeersdrukte dan een spreiding over meerdere
uren heeft zodat de druk minder wordt.
De andere partijen waren hier tegen, zij hielden vast aan het voorstel dat zegt van 14.00
uur tot 18.00 uur.
Wij konden wel de toezegging krijgen dat er bij overlast later nogmaals naar gekeken zal
worden.
De kleine winkeliers die ik geïnterviewd had vonden het een gelopen race, zij waren niet
erg enthousiast.
Bea Kukupessy- Rokebrand
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