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Beste Korenbloemlezers,

Dit is de laatste reguliere Korenbloem vóór de verkiezingen. Binnenkort krijgt u een speciale
editie met veel informatie over de verkiezingen en waar wij voor staan. Ook kunt u veel
nalezen op onze website www.deblaricumsepartij.nl over alle actuele onderwerpen.
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Het heeft de Koning behaagd …
• Jongerenhuisvesting in de knel …
• BEL-zwembad dit jaar van start! …
• Winkelcentrum ‘De Balken’ krijgt een upgrade (met windows ☺) …
• Blaricum blijft strijden voor behoud tweede TankAutoSpuit (TAS) …
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.>

‘Onze René’ een lintje!
Bij de viering van het 25 jarige ANBO jubileum werd
René benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Net na de opening van de vergadering van de
ouderenbond kwam onze burgemeester Joan de Zwart
binnen. René had niets door tot zijn familie binnen
kwam en Joan vertelde dat ze speciaal voor hem
kwamen.
Hij is al jarenlang als vrijwilliger bezig bij de
badmintonclub, de EHBO, de volleybalvereniging, de
Blaricumse politiek en vanaf 2002 zit René in het
bestuur van de ANBO. Heel recent heeft hij daar de
voorzittershamer overgenomen.

René Kemperman

Als vrijwilliger op scholen en in de politiek werk ik al meer dan 20 jaar met René samen die
een gedegen en zeer betrouwbaar bestuurslid is.
Dus wij zijn heel blij dat René dit lintje
heeft gekregen en hopen dat wij nog
lang van hem mogen blijven genieten
als voorzitter van De Blaricumse Partij.
Bea Kukupessy-Rokebrand
Bron:
Laarder Courant De BEL
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Motie jongerenhuisvesting verworpen
De motie jongerenhuisvesting, ingediend door De Blaricumse Partij tijdens de
raadsvergadering van 18 februari jl., om woonruimte voor jongeren in Blaricum te reserveren
is met 8 tegen 5 stemmen verworpen.
De laatste 10 jaar zijn er 4 woningbouwprojekten in Blaricum gerealiseerd waarbij heel
specifiek de afspraak is gemaakt dat ze uitsluitend aan jongeren zouden worden
toegewezen. Het betreft de huurwoningen op de Grasplak en de Vitusweg (beide in het
oude dorp), de appartementen boven de Malbak in de Bijvanck en het appartementencomplex in de Blaricummermeent. Nu de woningen leegkomen (bv. op de Vitusweg), zou je
dus verwachten dat een andere jongere deze woning mag betrekken. Helaas wordt echter
de gemaakte afspraak niet nagekomen. Ineens kan iedereen uit de regio, van welke leeftijd
dan ook, in aanmerking komen voor deze woningen. De persoon met de meeste
zoekwaarde (= de tijd dat je bij de corporatie als woningzoekende staat ingeschreven) krijgt
de woning. En omdat jongeren zich pas vanaf 18 jaar mogen inschrijven en dus bv. bij 25
jaar slechts een zoekwaarde van 7 hebben kunnen opbouwen bungelen zij altijd ergens
onderin de toewijzingslijst. Onze jongeren trekken dus gedwongen naar elders weg.
De Blaricumse Partij vindt dit een zorgelijke en slechte ontwikkeling. In Blaricum is de
vergrijzing veel erger dan in andere plaatsen. Hierdoor neemt de vitaliteit van onze
gemeente af. Ook heeft de vergrijzing grote gevolgen voor o.a. het verenigingsleven, de
brandweer, de reddingsbrigade en de zorginstellingen. Daarom dienden wij een motie in om
deze jongerenwoningen uitsluitend aan jongeren aan te blijven bieden waarbij onze voorkeur
uitgaat naar Blaricumse jongeren. Vóór onze motie stemden uiteraard De Blaricumse Partij
gesteund door het CDA en de PvdA. De voltallige coalitie (HvB, VVD en D66) stemde tegen,
waardoor de motie helaas verworpen werd.
Met name de fractievoorzitter van de VVD
ging erg ver in zijn kritiek. Hij noemde het
een “onzinmotie”. Met hun tegenstem sloten
de coalitiepartijen zich aan bij de woorden
van de wethouder die aangaf dat de feiten
uitwezen dat er in Blaricum geen behoefte
meer is aan jongerenhuisvesting. Het moge
duidelijk zijn dat De Blaricumse Partij het hier
absoluut niet mee eens is. Wij zullen ons
daarom ook in de toekomst blijven inzetten
voor het behoud van jongerenwoningen.
De volledige motie is terug te lezen op onze
website www.deblaricumsepartij.nl onder de
knop ‘nieuws’ en dan naar ‘moties’.
Liesbeth Boersen
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Blaricum betaalt zijn deel aan BEL-zwembad.
Hoewel de bouw van het nieuwe BEL-zwembad nog moet beginnen (start bouw: sept. 2014)
is Blaricum bereid de gereserveerde financiële middelen voor het nieuwe BEL-zwembad nu
al aan Laren ter beschikking te stellen als bijdrage in de kosten voor het openhouden van de
oude Biezem. Een motie van die strekking, ingediend door De Blaricumse Partij, werd door
alle politieke partijen gesteund met uitzondering van de VVD. VVD Blaricum is overigens de
enige politieke partij in de BEL-gemeenten die een nieuw BEL-zwembad afwijst.
Laren was van plan de huidige Biezem medio 2013 te sluiten. Maar omdat de drie BELgemeenten besloten gezamenlijk een nieuw BEL-zwembad te bouwen hield Laren de
Biezem open. Een lange zwembadloze periode heeft namelijk nadelige gevolgen voor de
exploitatie van het nieuwe bad. Het is lastig om zwemmers die eenmaal een tijd elders
zwemmen weer naar Laren terug te halen. Blaricum heeft dus ook baat bij het openhouden
van de huidige Biezem.
Op basis van historische bezoekersaantallen is afgesproken de kosten voor het nieuwe
zwembad als volgt te verdelen: Laren 3/6, Eemnes 2/6 en Blaricum 1/6 deel van de jaarlijkse
exploitatielasten (€ 400.000,--). In de motie is opgenomen dat de raad van Blaricum het
bedrag van € 67.000,-- aan Laren nu al ter beschikking stelt onder de volgende 2
voorwaarden:
1. Er dient in september 2014 daadwerkelijk een aanvang gemaakt te zijn met de bouw van
het nieuwe zwembad.
2. De raad dient tijdig kennis te kunnen nemen van de voorgenomen uitgaven.
De derde voorwaarde: Ook de gemeente Eemnes dient bereid te zijn de afgesproken
financiële middelen vanaf januari 2014 aan Laren beschikbaar te stellen, werd o.a. op
verzoek van D66 uit de motie van De Blaricumse Partij geschrapt.
Onze volledige motie is na te lezen op onze website: www.deblaricumsepartij.nl onder de
knop ‘nieuws’ en dan naar ‘moties’.
Liesbeth Boersen

Upgrade Winkelcentrum De Balken in Blaricum Bijvanck
Tijdens de raadsvergadering van 18 februari 2014 deelde wethouder Peter Smit mede dat
Winkelcentrum de Balken eindelijk aangepakt gaat worden. Door de Vereniging Van
Eigenaren van Winkelcentrum de Balken worden de gebouwen opgeknapt, de overkapping
gesloopt, de pilaren weggehaald en de gevels verfraaid.
De gemeente gaat de openbare ruimte aanpakken. Deze openbare ruimte krijgt dezelfde
uitstraling als het Burgemeester Tydemanplein. Tevens wordt de fietsroute veiliger gemaakt.
Zo kan het Winkelcentrum er tot 2020 weer even tegen.
Bent u in de plannen geïnteresseerd, dan kunt u hier meer over horen tijdens het
eerstvolgende Rondetafelgesprek (RTG) op 15 april 2014 in het gemeentehuis Bernardus.
Ineke Breet
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Raad wil naar geschillencommissie brandweer.
12 februari jl. besloot het bestuur van de Veiligheidsregio om het verzoek van de Blaricumse
raad de tweede TankAutoSpuit (TAS) in Blaricum te handhaven niet te honoreren. Door het
steunen van een ‘brandweermotie’ in de raadsvergadering van 18 februari gaf de raad
unaniem aan zich niet bij deze afwijzing neer te leggen. De voltallige raad is van mening dat
vooral bij rietkapbranden de tweede TAS onontbeerlijk is. De eerste stap die nu gezet moet
worden is de weg naar de geschillencommissie. Daarna volgen zo nodig verdere juridische
procedures. Om bij de geschillencommissie goed beslagen ten ijs te komen met alle
informatie die maar voorhanden is diende de raad een motie in waarin o.a. om alle
benodigde gegevens gevraagd werd.
Wordt vervolgd …
Liesbeth Boersen
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