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Beste Korenbloemlezers,

Wij wensen u weer veel leesplezier!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Vrijwilligers van het jaar …
• De rubriek “Van onze Wethouder” …
• Licht op de verlichting in de Bijvanck …
• Tergooi met een nieuw imago …
Kijkt u voor het overige nieuws op onze site: www.deblaricumsepartij.nl

Fijne Sinterklaas
Sinterklaas!!

De laatste weken en dagen van 2014 tikken langzaam weg. Binnenkort houdt de politiek in
Blaricum weer het kerstreces. Maar dit wil niet zeggen dat er niets gebeurt in Blaricum. We
zullen u weer op de hoogte houden van alle ontwikkelingen die voor u belangrijk kunnen zijn.
Op dit moment hebben wij maar een paar onderwerpen om te melden. Maar wij denken dat
u in uw hoofd nu mee bezig bent met de komende feestdagen. Toch hebben wij weer een
aantal interessante onderwerpen voor u gepresenteerd.

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.

Vrijwilliger van het jaar verkiezing steunt ook kledingbank
Tijdens de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar 2014 werd Carola Klooster
gekozen tot vrijwilliger van het jaar voor haar inzet voor o.a. de kledingbank.
De kledingbank is een
organisatie die geheel door
vrijwilligers wordt gerund,
waarbij nog goede,
gedragen kleding wordt
ingezameld om weer aan
mensen te kunnen
uitgeven die het financieel
niet ruim hebben. De
vrijwilligers hebben hier
veel werk aan.
Het verdient een speciale
vermelding voor de
oprichtster van deze
kledingbank:
Bea Kukupessy en haar
dochter Lyoba!
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Van onze Wethouder:
In deze vaste rubriek bespreek ik een aantal zaken waarmee ik, als wethouder van o.a.
ruimtelijke ordening, openbare ruimte, groen, verkeer en sport, mij de laatste tijd zoal mee
bezig heb gehouden.
Deze keer: - het tijdelijk gebruik van de voormalige brandweerkazerne.
- de tijdelijke openstelling van de Eemnesserweg.

Tijdelijk gebruik voormalige brandweerkazerne.
De voormalige brandweerkazerne aan de Verbindingsweg die de laatste jaren als
noodklaslokaal voor de OBB dienst deed, staat sinds augustus dit jaar leeg. Het aantal
leerlingen is namelijk dusdanig afgenomen dat alle kinderen weer in de school
ondergebracht kunnen worden.
De gemeente is inmiddels een onderzoek gestart naar de toekomstige
gebruiksmogelijkheden van dit terrein. Daarbij behoort woningbouw tot de mogelijkheden.
Vooruitlopend op definitieve besluitvorming is er voor gekozen de brandweerkazerne een
tijdelijke kleinschalig bedrijfsmatige invulling te geven. Het bedrijf Alvast zal de tijdelijke
ingebruikgeving oppakken.
Naast een paar kleine bedrijfjes zal ook de Kledingbank gebruik gaan maken van een van
de ruimtes. Al jaren ontbeert de door Bea Kukupessy opgezette Kledingbank opslagruimte,
waardoor het voortbestaan ervan in gevaar kwam.
Momenteel wordt er een omgevingsvergunning aangevraagd voor een tijdelijke ontheffing
van het bestemmingsplan. De omwonenden zijn inmiddels d.m.v. een brief van de plannen
op de hoogte gesteld. Binnenkort worden zij verder geïnformeerd over de tijdelijke
ingebruikgeving, de procedure en de planning.

Eemnesserweg tijdelijk open van 19 december tot 12 januari.
De werkzaamheden aan de Eemnesserweg zijn 12 mei jl. gestart. Volgens de planning zou
het werk half november gereed moeten zijn. Helaas hebben onvoorziene omstandigheden
er voor gezorgd dat het werk 6 weken vertraging heeft opgelopen. Vanwege het
Kerstreces ligt het werk van 19 december tot 12 januari stil. Gelukkig zijn de
werkzaamheden dan wel zo ver gevorderd dat de weg gedurende dit kerstreces voor
doorgaand verkeer tijdelijk weer open is. Vanaf 12 januari wordt het werk weer hervat en
zullen de laatste werkzaamheden aan het kruispunt Eemnesserweg/Schapendrift in
ongeveer 6 weken worden afgerond.
Voornaamste oorzaken van het uitlopen van de planning zijn:
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 Om te voorkomen dat de weg binnen afzienbare tijd door nutsbedrijven weer
opengebroken zou moeten worden heeft de gemeente de nutsbedrijven laten weten dat
ze, nu de weg open ligt, zij in de gelegenheid gesteld worden groot onderhoud te plegen.
De komende 10 jaar krijgen ze die gelegenheid niet meer, onvoorziene omstandigheden
daargelaten. Vooral het waterleidingbedrijf heeft veel meer onderhoud moeten uitvoeren
dan wij en zij hadden voorzien.
 Het vervangen van het riool dat onder het fietspad lag heeft meer tijd gekost dan gepland.
De aanwezigheid van kabels en leidingen dwong ons een deel van het riool met de hand
te laten uitgraven.
 De betonnen banden aan weerszijden van de weg moesten over grote stukken handmatig
geplaatst worden.
En zo waren er meer onverwachte tegenvallers. Overigens niet ongewoon bij zo’n
renovatiewerk.
Een troost: het uitlopen van de werkzaamheden betekent niet dat het de gemeente meer
geld kost. Alles blijft conform het met de aannemer van te voren afgesproken bedrag.
Liesbeth Boersen

Openbare verlichting Blaricum- Bijvanck
Het raadsbesluit luidt: instemming met het beleidsplan openbare verlichting 2014-2025
in de Bijvanck.
De Bijvanck bestaat 40 jaar en lichtmasten/lantaarnpalen gaan 40 jaar mee en de
daartoe behorende armaturen gaan 20 jaar mee.
Het is nu dus de tijd om de lantaarnpalen te vervangen.
De afgelopen jaren is het hiervoor gereserveerde vervangingsgeld opgesoupeerd en
was hier geen reservering meer voor.
Op verzoek van de Blaricumse Partij met, ondersteuning van de coalitie, wordt er nu
€ 581.000,-- uit de algemene reserve getrokken om dit te financieren zodat er eerder
begonnen kan worden met de vervanging van de lantaarnpalen.
We hebben gekozen voor de duurzamere variant in ledverlichting, omdat dit beter is
voor het milieu en op den duur goedkoper is in het gebruik.
De meerkosten hiervan worden binnen 10 jaar terugverdiend, we spreken hier van een
goede win-win situatie.
Ik kan niet wachten tot ze beginnen, want op sommige plekken laten de klepjes van de
lantaarnpalen los (wat dan wel provisorisch gemaakt wordt), maar met nieuwe
lantaarnpalen wordt het weer veilig en ziet onze Bijvanck er weer beter uit!
BeaKukupessy-Rokebrand
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Ziekenhuis Tergooi Blaricum
Tergooi gaat de ziekenhuiszorg op de locaties Hilversum en Blaricum de komende jaren
anders inrichten. Voor Blaricum geldt dat de huidige dagcentra en poliklinieken worden
geconcentreerd over twee lagen. Daarbij wordt de huidige polikliniekentree bestemd tot
hoofdentree. Het concentreren van de huidige functies en het verplaatsen van de
hoofdentree biedt de mogelijkheid voor de vestiging van nieuwe zorg gerelateerde
(verblijfs)functies van derden op deze locatie. Gedacht wordt aan behandelcentra van
derden en focusklinieken, zorg gerelateerde verblijfsfuncties, (zorg-)hotel of -motel,
woon(zorg)functies, diensten- en gezondheidscentra, fysiotherapie, ergotherapie, wellness
functies (gericht op preventie en revalidatie), kantoor-, opleidings- en vergaderfuncties.
Het terrein van het ziekenhuis wordt hierop aangepast. Aan de westkant van het terrein
komt een nieuw parkeergebouw en een nieuwe entree. Het parkeergebouw heeft ca. 500
parkeerplaatsen. Door het niveauverschil in het terrein, en de verspringende vloerdelen in
het gebouw zal de westkant lager komen te liggen. De Blaricumse Partij heeft erop
aangedrongen dat er geen lichtoverlast mag zijn van lichtmasten op het parkeerdek. Het
parkeergebouw is een gebouw met twee gezichten, een groene gevel in aansluiting op de
bosrand van het terrein en een architectonische gevel langs de belangrijkste looproutes en
aan het entreeplein. Het entreegebouw heeft een transparante uitstraling en is hoofdzakelijk
met glas vormgegeven. Tussen één van de groene ruimtes tussen hoofdgebouw en
ontsluiting komt een ‘groene’ kas. De kas is een groene ontmoetingsplek voor patiënten en
bezoekers en draagt bij aan de ambitie van Tergooi om een ‘healing environment’ te
creëren.
De nieuwe verkeersontsluiting loopt in de toekomst vanaf de Naarderstraatweg linksaf en is
zowel in- als uitgang. De rechterzijde van het terrein is in de toekomst alleen nog
toegankelijk voor ambulances en bestemmingsverkeer. Eventuele uitbreiding van
poliklinische functies vindt alleen plaats op het huidige bouwvolume. Door de komst van een
parkeergebouw verdwijnen de parkeerplaatsen aan de oostkant. De oostkant krijgt een
natuurlijk karakter in aansluiting op de ecologische zone en het nieuwe ecoduct. Rondom
het hele terrein wordt een stevige bosrand voorgesteld. Alleen bij de ingang aan de
Naarderstraatweg en de Crailoseweg is een doorbreking en daardoor zicht op het gebouw.
Ineke Breet
Voor een uitgebreide
omschrijving van de
plannen kunt u kijken op
de website van de
gemeente blaricum. Als
u bij ‘zoeken’ invult:
‘tergooi’, vindt u vanzelf
onder ‘documenten’ het
beeldkwaliteitsplan.
(redactie)
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