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Beste Korenbloemlezers,

Zo vlak voor de Kerst willen wij u graag nog de laatste politieke wapenfeiten van 2013 onder
de aandacht brengen. In het nieuwe jaar gaan we, zoals u natuurlijk weet, richting de
Gemeenteraadsverkiezingen 2014.
U zult hierover binnenkort dan ook over onze standpunten worden geïnformeerd.
Rest ons nog u hele fijne kerstdagen toe te wensen en een gezond en goed nieuwjaar!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Veranderingen aan de Eemnesserweg wenselijk? …
• Veiligheid in de regio …
• Veranderingen in het minimabeleid …
• Begraven worden op De Woensberg, maar niet voor iedereen …
• Overdracht gronden aan de ASB: hoe zit dat nu? …
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.>

Liesbeth Boersen

Bea Kukupessy

Ineke Breet

Onze raadsleden zijn ook van alle markten thuis …
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De Blaricumse Partij wil referendum over Eemnesserweg
Als u een trouwe Korenbloemlezer bent weet u dat De Blaricumse Partij zich zorgen maakt over de
voorgenomen reconstructie van de Eemnesserweg. Daarom stelden wij voor, voordat het werk
uitgevoerd wordt, hierover eerst een referendum onder de Blaricumse bevolking te houden. Om de
kosten van dit referendum te drukken zou dit op 19 maart 2014, gelijktijdig met de
gemeenteraadsverkiezingen, kunnen plaatsvinden.
Helaas verwierpen HvB, VVD en D66 ons referendumvoorstel.
Eerst nog even een korte uiteenzetting van de plannen voor de Eemnesserweg:
• kosten plan € 1,5 miljoen;
• het om en om wegnemen van de jonge beuken op het eerste deel van de Eemnesserweg;
• de maximum toegestane snelheid terugbrengen van 50 naar 30 km/h;
• het aanbrengen van 10 verkeersdrempels om de snelheid van 30 km/h af te dwingen;
• het aanbrengen van trottoirbanden aan weerzijden van de weg met een hoogte van 10 cm om te
voorkomen dat auto’s bij het passeren een beetje de berm inrijden. Iets bredere auto’s zullen
hierdoor niet meer schadevrij langs elkaar heen kunnen rijden;
• om het passeren toch mogelijk te maken worden er 10 insteekhavens aangelegd waar auto’s
even kunnen wachten als er een tegenligger aankomt;
• het regenwater wordt niet langer via putten naar de riolering afgevoerd maar in het midden van de
weg in de bodem geïnfiltreerd;
• de historisch bolle weg maakt plaats voor een holle weg;
• om de reconstructie uit te voeren wordt de weg minimaal 4 maanden geheel afgesloten.
Dat niet iedereen enthousiast is over de maatregelen blijkt wel uit de reacties van de Historische
Kring Blaricum, Frans Ruijter en Frans Elbers. Zij hebben via mail en bij hun inspraakreacties tijdens
de RTG de plannen afgekeurd.
Hart voor Blaricum, de VVD en D66 zijn echter wel voorstander van deze plannen. De Blaricumse
Partij en het CDA zijn tegen. Ten eerste vinden wij het niet verantwoord om in een tijd waarin de
gemeente in een slechte financiële positie verkeert en daarom heel veel moet bezuinigen, € 1,5
miljoen uit te geven aan iets wat best uitgesteld kan worden. Ten tweede zijn wij het apert oneens
met de aard van de maatregelen (met name de 10 drempels, de 10 cm hoge trottoirbanden en de 10
insteekhavens).
HvB, VVD en D66 schermen ermee dat de plannen op een breed draagvlak kunnen rekenen omdat
zij zijn ontwikkeld in samenspraak met een klankbordgroep die uit Blaricumse burgers bestond. Wij
zijn echter van mening dat de samenstelling van die klankbordgroep wel heel eenzijdig was. Er
zaten bijna alleen maar bewoners van de Eemnesserweg in. Natuurlijk, uitgerekend zij zijn
enthousiast over de plannen. Enerzijds omdat de weg voor het doorgaande verkeer zó
onaantrekkelijk wordt, dat menig automobilist de weg zal mijden en er dus minder verkeer ‘langs hun
deur’ komt. Anderzijds omdat alle Blaricummers er aan meebetalen doordat de OZB hiervoor
omhoog moet.
Omdat wij vinden dat niet alleen de aanwonenden, maar alle inwoners van Blaricum bij dit project
belanghebbend zijn, enerzijds als gebruikers van de weg en anderzijds al financiers van de kosten,
stelden wij een referendum voor. Zoals gezegd verwierpen de coalitiepartijen dit voorstel.
Wij hebben de moed echter nog niet opgegeven, want na de gemeenteraadsverkiezingen van 19
maart volgend jaar kan er een hele andere coalitie zitten.
Op onze website: www.deblaricumsepartij.nl staat de volledige tekst van ons amendement.
Liesbeth Boersen
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Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek
De Veiligheidsregio bestaat uit de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren,
Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.
Onder de veiligheidsregio valt de Brandweer en de GHOR (Geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen).
In de raad van 12 november 2013 is de wijziging gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek aangenomen.
De wijziging betreft de kostenverdeelsleutel die voortaan gebaseerd gaat worden op de
rijksbijdrage vanuit het gemeentefonds voor brandweer & rampenbestrijding en niet langer
berekend word over het aantal inwoners per gemeente. Dit levert een kostenbesparing op
voor de gemeente Blaricum van € 138.405,--, wat mooi meegenomen is. De voorzitter van
het algemeen bestuur is voortaan de burgemeester, die bij koninklijk besluit op voordracht
van Onze Minister wordt benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio.
Voorheen was de voorzitter de korpsbeheerder.
Blaricum heeft een zeer gemotiveerd en enthousiast brandweerkorps. De Blaricumse Partij
vindt dat het brandweerkorps ook binnen de regionale brandweer genoeg ruimte moet
krijgen, met name ook voor de vrijwilligers, om haar taken met evenveel enthousiasme en
motivatie als voorheen te kunnen blijven uitoefenen ten behoeve van de veiligheid van de
inwoners van Blaricum. Tevens heeft de Blaricumse Partij o.a. als voorwaarde voor de
regionalisering van de brandweer ingebracht dat de eigen Blaricumse Kazerne behouden
moet blijven. Wij gaan ervan uit dat dit nog steeds gewaarborgd blijft.
Ineke Breet

Modernisering Minimabeleid
Het nieuwe voorstel voor het minimabeleid past zoveel mogelijk op alle 4 de HBELGemeenten. Onze zorg over het nieuwe beleid, wat van zorggericht naar vraaggericht gaat,
is daar niet minder om. Gelukkig zal het minimabeleid iets ruimer toegepast gaan worden
door een, door de hele raad gesteund, amendement.
Dit betekent dat de langdurigheidstoeslag vastgesteld word op 110 procent van de
bijstandsnorm en ook de gemeentelijke bijdrage CZM (een kleine bijdrage in de
ziektekostenverzekering) zal worden aangevuld. Mede door het advies van de clientenraad
die er op attendeerde dat deze groep elke Euro om moet draaien om rond te kunnen komen.
Deze beide opties zijn van wezenlijk belang om de armoedebestrijding vorm te geven.
Bea Kukupessy- Rokebrand
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Begraafplaats de Woensberg blijft op slot voor niet Blaricummers
Op begraafplaats de Woensberg mogen, ook in de toekomst, alleen maar Blaricummers
begraven worden. Een amendement van De Blaricumse Partij om soepeler en barmhartiger
met de regels om te gaan en wat vaker een uitzondering te maken werd door de VVD, HvB
en D66 verworpen (8-4).
Eind 2009 besloot Blaricum dat op begraafplaats de Woensberg alleen nog Blaricummers
en mensen die heel lang in Blaricum gewoond hebben begraven mogen worden. Aanleiding
van dit restrictieve beleid was het vol raken van de begraafplaats gecombineerd met het feit
dat de coalitiepartijen niks voelden voor een uitbreiding van de begraafplaats met de akker
die tussen de begraafplaats en het fietspad/schelpenpad in ligt. Door dit beleid daalde het
aantal begrafenissen met de helft en de inkomsten navenant. En omdat Blaricum wil dat de
begraafplaats kostendekkend is stijgen de tarieven de komende twee jaar met 2 keer 16%.
Overigens is er thans na een grootscheepse ruimingsactie weer meer dan voldoende ruimte.
In het raadsbesluit van 2009 is ook een hardheidsclausule opgenomen, d.w.z. dat het
college voor iemand een uitzondering mag maken. Uit navraag bleek dat er meerdere
verzoeken bij het college waren ingediend om als niet Blaricummer toch op de Woensberg
begraven te mogen worden maar dat er slechts 1 verzoek uit begin 2010 gehonoreerd was.
De drie jaar daarna is elk beroep afgewezen hoe pijnlijk de situatie van de overledene dan
ook was.
De Blaricumse Partij vindt dat vooral de mensen uit Huizen die dichtbij de begraafplaats
wonen door dit strenge restrictieve beleid zeer benadeeld worden. Maar ook andere
onrechtvaardige situaties doen zich voor. Zo kunnen bv. ouders die hun kindje destijds op de
Woensberg hebben moeten begraven er zelf niet begraven worden omdat zij nu in Huizen
wonen. De Blaricumse Partij is er echt geen voorstander van dat mensen van heinde en ver
hier begraven worden maar in de genoemde schrijnende gevallen moet een uitzondering
gemaakt kunnen worden. Daarom ons amendement om soepeler met de regels om te gaan.
Het DBP amendement werd helaas alleen door het CDA gesteund.
De volledige tekst van ons amendement is terug te vinden op onze site:
www.deblaricumsepartij.nl
Liesbeth Boersen
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Overdracht gronden aan Agrarische Stichting Blaricum (ASB)
Een meerderheid in de raad heeft ingestemd met de overdracht van een aantal
gemeentelijke bezittingen (percelen grond) aan de ASB. Het betreft hier landbouwgronden,
houtwallen, bospercelen en een tweetal fietspaden (zie afbeelding).
Laat een ding duidelijk zijn,
ook wij vinden dat de ASB
uitstekend werk doet. Toch
is De Blaricumse Partij niet
echt gelukkig met deze
overdracht. Enerzijds omdat
de basisinkomsten van de
ASB uit pachtgelden van de
boeren bestaan en het er
dus naar uit ziet dat de
schaarse boeren, die het
toch al niet gemakkelijk
hebben, het onderhoud van
bossen, houtwallen en
fietspaden gaan betalen.
Anderzijds hebben wij om
wisselende redenen moeite
met de overdracht van
specifieke percelen
namelijk:
• de gronden die direct grenzen aan de begraafplaats (afbeelding nummers 1-10-14)
Het ziet er nu weliswaar naar uit dat er de komende jaren voldoende begraafcapaciteit is,
maar helemaal zeker weet je dat nooit. Temeer daar in de berekening naar de
toekomstige benodigde capaciteit er geen rekening mee is gehouden dat de RK
begraafplaats naast de kerk op termijn vol zou kunnen raken.
• de twee fietspaden (nummers 4-5)
De ASB neemt hiermee als nieuwe eigenaar de gemeentelijke verantwoordelijkheid over.
Eventuele ongelukken door slecht onderhoud komen daarmee voor rekening van de ASB.
De boeren draaien dus hier financieel dan voor op.
• het Singerweitje (nummers 8-9)
Zo’n prachtig stukje Blaricum willen wij niet kwijt.
• de driehoek bij de Slotweg (nummer 7)
Een veiligere ontsluiting van de scouting Tymen de Sayer, waar de scouting om heeft
gevraagd, is hiermee onmogelijk geworden. En mocht er behoefte komen aan
aanvullende sportvoorzieningen, dan kan dat ook niet meer.
Helaas stond de hele raad, met uitzondering van De Blaricumse Partij, achter het
totale besluit tot overdracht.
Liesbeth Boersen
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