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SPECIALE EDITIE!
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014
Beste Korenbloemlezers,
In deze speciale nieuwsbrief kunt u precies nalezen waar onze partij zich in de afgelopen
raadsperiode sterk voor heeft gemaakt en waar we ons in de volgende 4 jaar voor zullen
inzetten. Doel is, om er voor te zorgen dat Blaricum voor iedere inwoner een plezierige en
veilige leefomgeving blijft en waar wij met z’n allen trots op kunnen zijn.
Ons uitgebreide verkiezingsprogramma en de filmpjes, waarin wij onze speerpunten
toelichten, kunt u vinden op onze website: 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.>

Vergeet u niet uw STEMPAS en
LEGITIMATIE mee te nemen!

DE
BLARICUMSE
PARTIJ
1.

Liesbeth Boersen – de Jong 11.

2.

Bea Kukupessy – Rokebrand

3.

Paul Kaarsgaren

21.

Jaap Beukers

12.

Bernadet Sertons

22.

Ada Broeke – Ruigendijk

Ineke Breet – Roestenburg

13.

André Lanphen

23.

Peter Wiegers

4.

René Kemperman

14.

Robert Velu

24.

Beths Calis – Vos

5.

Lyoba Kukupessy

15.

Yvonne ten Boden – v/d Borgh 25.

Inez Bronsing – Verhagen

6.

Co Vos

16.

Marion Spakman – Rokebrand 26.

Theo Limburg

7.

Hans Breet

17.

Anita Limburg – de Gooijer

27.

Cor de Veen

8.

Herman Thiel

18.

Paul Raven

28.

Christa Gerritsen – Cozijnsen

9.

Roel van Slegtenhorst

19.

Janny van Dijk – de Jong

29.

Marie Thérèse Rigter

10.

Jeannette Hoefnagels – Brinks 20.

Carola Klooster – Vonk

30.

Piet Beentjes
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DE KOMENDE 4 JAAR GAAN WIJ VOOR:
Zorgvuldig omgaan met uw geld
 Geen hoge, niet strikt noodzakelijk investeringen op dit moment b.v. de
Eemnesserweg (kosten € 1,5 mlj.)
 Geen vrije busbaan door ons dorp
 Minder ambtenaren en 1 wethouder minder
 Inschakeling van dure externen minimaliseren
 Streven naar zo laag mogelijke OZB

Een veilige leefomgeving
 Handhaving van een tweede blusvoertuig
 Lage, smalle heggen o.a. ter bevordering van de verkeersveiligheid
 Striktere handhaving van de verkeersregels

Voldoende betaalbare woningen
 Het huidige aantal sociale woningen op peil houden en zo mogelijk uitbreiden met
inzet van de Reserve Volkhuisvesting
 Specifiek voor jongeren gebouwde woningen aan jongeren blijven toewijzen
 Starterslening op het huidige niveau handhaven

Ondersteunen van ouderen en kwetsbare groepen
 Fonds creëren om de voorzieningen voor ouderen, jongeren en gehandicapten toch
op niveau te houden nu de rijksoverheid de gemeenten verantwoordelijk stelt voor de
uitvoering van veel zorgtaken

Duurzaamheid en bescherming milieu
 Betere geluidswerende voorzieningen langs Stichtseweg en A 27
 Maatregelen om fijnstof te beperken

Goede communicatie
 Via onze nieuwsbrief ‘DE KORENBLOEM’ blijven wij u ook de komende 4 jaar
op de hoogte houden van het politieke nieuws
 Waar wij u ook treffen, u kunt altijd met vragen en opmerkingen bij ons terecht
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DE BLARICUMSE PARTIJ IS TROTS OP DE VOLGENDE ZAKEN:
Financiën
 U heeft dankzij De Blaricumse Partij GAD geld teruggekregen (zie *1 op blz. 4)
 Mede op ons initiatief is geld gereserveerd voor voorzieningen voor ouderen,
jongeren en gehandicapten (zie *2 op blz. 4)
 Door de aanstelling van een onafhankelijke projectcontroller heeft de raad meer
inzicht in en daardoor meer grip op de financiën van de Blaricummermeent

Volkshuisvesting
 Veel oudere Blaricummers konden een woning huren op het Wingerdterrein nadat de
corporatie door ons toedoen de huur verlaagde
 Door steeds heel alert te zijn voorkwamen wij dat de Reserve Volkshuisvesting (met
name bedoeld voor de realisatie van betaalbare woningen) is ingezet voor andere
doeleinden

Sportvoorzieningen
 Wij hebben ons sterk gemaakt voor een BEL-zwembad
 Wij waren een groot voorstander van de renovatie van het sportpark dat inmiddels
klaar is

Diversen
 Verder zijn (mede) dankzij De Blaricumse Partij nog een aantal kleinere zaken
gerealiseerd zoals: Opknappen fietspad Stichtseweg en het aanbrengen van
verlichting aldaar; Malbak rolstoeltoegankelijk; Kindervakantieweek in ere hersteld

Goede communicatie
 Via ‘DE KORENBLOEM’ hebben wij op een open en transparante manier met u
allen kunnen communiceren. In de afgelopen ruim 7 jaar is het lezersbestand zo groot
geworden dat er inmiddels sprake is van een groot bereik

Onze kandidatenlijst
 Onze verkiezingslijst is een dwarsdoorsnede van de Blaricumse samenleving. Man en
vrouw, arm en rijk, gelovig en niet gelovig, geboren Blaricummers en mensen die hier
nog niet zo lang wonen, alle groepen zijn gelijkelijk vertegenwoordigd. Ook staan er
evenveel kandidaten uit de Bijvanck als uit het oude dorp op.
Kortom: De Blaricumse Partij is een partij van en voor iedereen!
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*1. Uw jaarlijkse betaling aan de gemeente voor het ophalen van huisvuil is gebaseerd op
een prognose van te de maken kosten. Ieder jaar vallen de werkelijke kosten uiteindelijk
mee. Met het geld dat overblijft wilden wij niet langer ‘gaten’ dichten. (Zie de teruggave
GAD gelden op de onlangs ontvangen gemeentelijke aanslag).
*2. Van het Rijk kregen we de afgelopen jaren meer WMO geld (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) voor deze doelgroep dan we nodig hadden. Het geld dat niet uitgegeven
is hebben we zorgvuldig bewaard en niet aan andere zaken besteed. Nu het Rijk zo
bezuinigt op dit Sociaal Domein komt deze reserve goed van pas. (Zie verder ook:
“ondersteunen van ouderen en kwetsbare groepen”).

Heeft u hem ook in de krant gezien?
Met dank aan de Gooi- en Eemlander en illustrator Frank Muntjewerf

‘Aartsrivalen’ Carien Bölger (HvB) en Liesbeth Boersen (DBP) lokken geboren en getogen Blaricummers

Stem op De Blaricumse Partij, lijst 3
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