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Beste Korenbloemlezers,
Een nieuw jaar met nieuwe kansen. Kansen voor u om dit jaar voor de toekomst van
Blaricum te kiezen. Ons partijprogramma en wie op onze verkiezingslijst staat zult u
binnenkort kunnen lezen op onze website.

In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• U kunt niet wachten tot 19 maart 2014? Stem ook nu al! …
• Wat gebeurt er met onze tweede brandweerwagen? …
• Wij laten u (niet) zwemmen: de feiten! …
• Blaricum, wij houden het lokaal landelijk …
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.>

U kunt nú al stemmen op uw favoriete partij!
Vanaf week 3 is er de mogelijkheid om via de website www.dichtbij.nl op de partij te
stemmen die volgens u het beste de komende 4 jaar u als inwoner van Blaricum kan
vertegenwoordigen. Elke week op dinsdag wordt de teller weer op 0 gezet en kan er weer
opnieuw gestemd worden. Wij zullen uw stem zeker waarderen (als u op ons stemt!).
Op de site van Dichtbij.nl moet u kiezen voor ‘Blaricum’ en dan kun u verderop op die pagina
op de partij van uw keuze stemmen. U kunt maar 1x per week stemmen!
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Brandweer moet tweede bluswagen houden
Unaniem nam de raad op 21 januari 2014 een motie aan met de strekking dat de
Blaricumse vrijwillige brandweer de beschikking moet houden over 2 blusvoertuigen.
Jarenlang werkt onze brandweer met 2 blusvoertuigen. Het tweede voertuig wordt met
name ingezet voor het bestrijden van grotere branden en brandende rietkappen. Tevens is
dit voertuig onmisbaar bij de wekelijkse oefeningen en bij wedstrijden.

Een beslissing over het behoud van het tweede blusvoertuig wordt echter niet door
Blaricum zelf, maar door de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek genomen. Het bestuur
van de Veiligheidsregio besloot vanwege reorganisatie en bezuinigingen o.a. 3
blusvoertuigen uit de regio uit te nemen, één uit Hilversum, één uit Weesp en één uit
Blaricum. Als er bij een brand in Blaricum een tweede blusvoertuig nodig zou zijn zou er
een beroep gedaan kunnen worden op een brandweerauto uit een buurgemeente, aldus
de Veiligheidsregio.
De vrijwilligers zochten hun toevlucht bij de hoogste instantie van een gemeente, de
gemeenteraad. Uitvoerig en gedetailleerd legden brandweerlieden ons uit dat in de
meeste gevallen een brandweerauto uit Laren of Huizen later bij de brand zou aankomen
dan ons eigen tweede blusvoertuig. “Ik hoef u niet uit te leggen welke gevolgen dat kan
hebben”, aldus een woordvoerder van de brandweer. In de eerstvolgende
raadsvergadering ondertekende zoals gezegd de voltallige raad een motie waarin
burgemeester Joan de Zwart de opdracht krijgt bij het bestuur van de Veiligheidsregio het
behoud van het tweede Blaricums blusvoertuig te bepleiten. De raad is bereid de jaarlijkse
kosten, groot € 40.000,--, beschikbaar te stellen. Wethouder Peter Smit trachtte nog de
raad ervan te overtuigen dat de financiële situatie van Blaricum een dergelijke extra
financiële last niet toestaat. De Blaricumse Partij vindt het onbegrijpelijk dat er wel 1,5
miljoen euro voor de reconstructie van de Eemnesserweg beschikbaar is, dat volgens ons
ook nog eens een slecht en onnodig plan is (lees onze mening hierover in een artikel op
onze website www.deblaricumsepartij.nl), maar niet € 40.000,-- per jaar voor het tweede
blusvoertuig.
Tijdens de vergadering voegde De Blaricumse
Partij nog een extra punt aan de motie toe. Het
college kreeg door deze aanvulling tevens de
opdracht er bij de Veiligheidsregio op aan te
dringen de tweede TankAutoSpuit in Blaricum te
laten staan totdat er door de Veiligheidsregio
een beslissing op het verzoek van de
Blaricumse gemeenteraad genomen is (zie de
handgeschreven tekst bij de motie op onze
website www.deblaricumsepartij.nl ). ‘Krijg de
brandweerauto maar eens terug als die al is
weggehaald’. Zeer verheugd waren we met de
steun van alle raadsleden. Wordt vervolgd.
Liesbeth Boersen
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BEL-zwembad opent september 2015 haar deuren.
Als alles volgens planning verloopt start de bouw van het nieuwe BEL-zwembad september
dit jaar. September 1 jaar later kunnen dan de inwoners van Blaricum, Eemnes en Laren
gebruik maken van een modern, goed uitgerust BEL-zwembad.
In een bijeenkomst in het Brinkhuis te Laren zijn alle raadsleden van de 3 BEL-dorpen op 22
januari ‘14 over het project BEL-zwembad geïnformeerd.

Belangrijke feiten:
 Kosten bouw 4,6 miljoen euro
 Jaarlijkse kosten inclusief rente, afschrijving en onderhoud € 400.000,-- euro (waarvan
op basis van historische bezoekersaantallen 3/6 voor rekening van Laren, 2/6 voor
Eemnes en 1/6 voor Blaricum komt)
 Het buitenbad verdwijnt, de ligweide blijft
 Het 25 meterbad komt op de plaats van het huidige instructiebad maar dan een
kwartslag gedraaid
 Er komt een tijdelijk overdekt noodbad
 Drie maanden zwembadloze periode (juni, juli en augustus 2015)
 Het recreatiebad krijgt een upgrade
 Totale renovatie kleed- en doucheaccommodatie
 Een zeer duurzaam gebouw (duurzame materialen, hoogwaardig geïsoleerd en zuinig
met water)
 Kaartjes worden 8 tot 10% duurder
 Alle bestaande installaties worden vervangen
 De kassa- en horecabalies worden gecombineerd
Al met al een mooi voorbeeld hoe het samen kan. Wij kijken uit naar de opening.
Liesbeth Boersen
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Bestemmingsplan Landelijke Gebieden
Door het aannemen van het ‘Bestemmingsplan Landelijke Gebieden’ blijft ook het landelijk
karakter van Blaricum voor de toekomst behouden, wat wij heel belangrijk vinden.
De Blaricumse Partij is blij dat Stad en Lande ruiters nu eindelijk, na een periode van
ongeveer tien jaar, hun overdekte paardenbak mogen gaan bouwen. De kosten voor de
bouw zijn niet voor rekening van de gemeente maar voor Stad en Lande ruiters zelf. Wij zijn
benieuwd hoe het eruit komt te zien. Ook willen wij dat de Slotweg een zandpad blijft en
beslist niet verhard wordt in de toekomst. De Slotweg verkeert momenteel in slechte staat
van onderhoud gezien de vele hobbels en kuilen. Wij hebben aangegeven dat hier wat aan
gedaan moet worden.
Scoutinggroep Tymen de Sayer heeft aangegeven dat hun speelruimte is verdwenen door
de herinrichting van de voetbalvelden (zij mochten vroeger de oude sportvelden voor dit doel
gebruiken). Tevens komt de verkeersveiligheid voor de kinderen, door toename van de
verkeersdruk, in het geding door de aanleg van de overdekte paardenbak en het positief
bestemd bestemmingsplan van Eemnes met betrekking tot Stal Rieder. Het eventuele
alternatief wat zij zelf bedacht hadden voor een nieuwe speelruimte en toegangsweg op een
door een boer gepacht stuk grond van de gemeente is niet mogelijk omdat deze grond wordt
overgedragen aan de Agrarische Stichting. Wethouder Lia de Ridder gaat nog in gesprek
met de Scouting. We wachten het resultaat hiervan af.

Plankaart van de Landelijke Gebieden, zoals deze is te zien in het Bestemmingsplan
Landelijke gebieden dat op de website van de gemeente Blaricum is te lezen onder de
knoppen Gemeentehuis>gemeenteraad>Raadsvergadering van 21-01-2014 onder punt 1.7
Ineke Breet
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