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Beste Korenbloemlezers,

Door het kerstreces was er in de eerste raad van 2015 niet zo veel te melden. Daarom heeft u onze
Korenbloem toen niet ontvangen. Deze maand maken we dit weer goed door u een volle
Korenbloem aan te bieden met zaken die in de politiek aan de orde zijn gekomen.
Wij wensen u weer veel leesplezier!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:

• Janny van Dijk, onze nieuwe fractievertegenwoordiger …
• Onze wethouder doet een boekje open …
• Gastspreekster in de Korenbloem: Marjolein van der Marel
• De blauwe zone komt er aan: parkeren voor zo lang als het mag duren …
• Onze fractievoorzitter Bea Kukupessy zit (zat) voor …
• De grenspaal komt terug! Nee …, niet de sporthal …
• We gaan het beleven! Winkelcentrum ‘De Balken’ gaat herrijzen …
• Onze regioambassadeurs gaan goed werk doen …
• Hoe veilig voelt u zich in Blaricum? …
• Veiligheidsregio: crisismanagement, brandweerzorg, geneeskundige zorg en bevolkingszorg …
Kijkt u voor het overige 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.

Even voorstellen: Ik ben Janny van Dijk - de Jong…
en sinds 17 februari 2015 fractie-assistente van De Blaricumse Partij.
Ik ben 61 jaar en getrouwd met Fred. Samen hebben wij 2 dochters,
2 schoonzonen en 3 kleinkinderen. Sinds 1965 ben ik woonachtig in
Blaricum. Mijn vader was postbode in Amsterdam en werd
overgeplaatst naar Blaricum. Sinds die tijd heb ik Blaricum nooit
meer verlaten. Ik werk bij de gemeente Baarn op de afdelingen
belastingen. Mijn werkzaamheden hebben vooral betrekking op de
WOZ (Wet onroerende zaken). Dat betekent alles wat te maken heeft
met taxaties van woningen en niet-woningen. In mijn vrije tijd vind ik
het heerlijk om te wandelen met de hond en ik lees heel graag.

installatie

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 ben ik geïnteresseerd geraakt in
de plaatselijke politiek. Het programma van De Blaricumse Partij sprak mij
direct aan. Toen ik werd gevraagd mij aan te sluiten bij De Blaricumse Partij
heb ik dan ook niet hoeven twijfelen. Inmiddels ben ik bij diverse
vergaderingen van de fractie, ronde tafelgesprekken en de
gemeenteraadsvergaderingen aanwezig geweest. Wat ik vind bij De
Blaricumse Partij is de eerlijkheid en het nauwe contact met de bewoners van
Blaricum. Graag wil ik mij inzetten voor de gemeentepolitiek en de visie van de
Blaricumse Partij uitdragen.
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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:
- verkoop sociale huurwoningen en
- de toegankelijkheid van de ‘opgetopte’ flats in de Bijvanck
Zoals u wellicht weet heb ik als wethouder o.a. de portefeuille Volkshuisvesting. Over dit onderdeel
van mijn werk word ik vaak aangesproken, of dat nu in het gemeentehuis is tijdens een gemaakte
afspraak of gewoon spontaan tijdens het boodschappen doen bij de supermarkt tussen de
bloemkolen en de spruitjes.
Twee zaken op dit gebied wil ik in deze Korenbloem met u bespreken:

1) De verkoop van sociale huurwoningen in het oude dorp door woningcorporatie de Alliantie
2) Het beter toegankelijk maken van de flats 't Schaar/Viersloot/ Hallehuis in de Bijvanck voor
rolstoel- en rollatorgebruikers door woningcorporatie Gooi en Omstreken in samenwerking met
de gemeente.

1)

Tijdens de vorige regeerperiode heeft de meerderheid van de raad een voorstel aangenomen
waardoor woningcorporaties sociale woningen mogen verkopen. De belangrijkste voorwaarde was
dat er in Blaricum minimaal 750 sociale woningen in de kernvoorraad zouden overblijven. Dit besluit
heeft verstrekkende gevolgen gehad; het zette namelijk de deur open voor o.a. woningcorporatie ‘De
Alliantie’ om sociale woningen in het oude dorp te verkopen. Die brengen voor de corporatie veel
geld in het laatje. Door de bouw van sociale woningen In de Blaricummermeent zou het aantal toch
wel voldoende gecompenseerd worden en een kernvoorraad van 750 in stand blijven. Door deze
verkoop neemt het aantal sociale woningen in het oude dorp steeds verder af. Hierdoor zijn er in dit
deel van Blaricum steeds minder woningen beschikbaar voor mensen met een kleinere beurs.
Tijdens de coalitie-onderhandelingen medio vorig jaar is afgesproken om te proberen het aantal
sociale woningen in het oude dorp te handhaven. Een van de doelstellingen in de ‘Strategische visie
Blaricum 2030’ is namelijk het streven naar een evenwichtige bevolkingsopbouw. Het is dus heel
belangrijk een juiste balans te hebben van het aantal sociale woningen in het oude dorp, de Bijvanck
en de Blaricummermeent. Tot op heden is dat een uiterst moeizaam traject. Ik heb het niet
opgegeven, maar ‘De Alliantie’ overtuigen blijkt moeilijker dan ik dacht.

2)

Enige tijd geleden heeft de woningcorporatie Gooi en Omstreken een extra verdieping op flats in
de Bijvanck gebouwd en een lift aangebracht. Doel was dat ouderen na deze aanpassingen langer
‘thuis’ konden blijven wonen. Helaas bleek dit na afronding van alle bouwactiviteiten tegen te
vallen o.a.: de buitendeur, de liftdeur, de drangers op deuren naar de galerijen, de
hoge drempels op allerlei plaatsen in het flatgebouw en het ontbreken van
elektrische openers bleven voor rollatorgebruikers grote problemen opleveren. De
verantwoordelijke wethouders, eerst Ineke de Joode en later ik, zijn hierover in
overleg getreden met de corporatie Gooi en Omstreken om te proberen deze
problemen gezamenlijk op te lossen. Dat kan alleen als beide partijen bereid zijn
een financiële bijdrage te leveren. Het ziet er thans naar uit dat Gooi en Omstreken
hiertoe bereid is. En ik hoop binnenkort een voorstel aan het college en de raad
voor te leggen om een budget hiervoor beschikbaar te krijgen uit de reserve
Volkshuisvesting.
Liesbeth
Boersen
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Stem natuur in het waterschapsbestuur!
Aan beleidsregisseur van de gemeente Blaricum, Marjolein van der Marel, hebben wij
gevraagd wat het waterschap voor onze gemeente kan betekenen.
Zij heeft dit verwoord in onderstaand stuk:
Op 18 maart kunt u ook naar de stembus voor de verkiezing van het Algemeen
Bestuur van het Waterschap.
Het is goed dat we de besturen van de waterschappen via verkiezingen zelf kunnen kiezen.
We willen allemaal veilige dijken, maar veiligheid kan je bereiken door het aanleggen van
rechte en gladgeschoren dijken, of door het leveren van maatwerk met respect voor natuur
en landschap, waarbij bijvoorbeeld de bomen op de dijken mogen blijven staan. Ook in de
stad kun je de broodnodige wateropvang combineren met meer groen. En gaan we de
medicijnresten uit het afvalwater zuiveren en wat mag dat kosten? Allemaal keuzes die we
als bewoners niet aan techneuten en ambtenaren over moeten laten.
Het Planbureau voor de Leefomgeving gaf deze zomer aan dat het op sommige plaatsen
ietsje beter gaat met de natuur in Nederland. Maar op de meeste plaatsten en zeker in
agrarisch gebied, kachelt de natuur nog steeds elk jaar achteruit. In het laaggelegen deel
van het land wordt dat voor het overgrote deel veroorzaakt door een verkeerd en
onnatuurlijk waterbeheer. Door een te laag waterpeil verdwijnen de weidevogels, verdroogt
het bos en de heide in het Gooi en door het teveel inlaten van voedselrijk boezemwater
verdwijnen in het Oostelijk Vechtplassengebied zeldzame planten die afhankelijk zijn van
schoon kwelwater.
De partijen waar je bij de Waterschapsverkiezingen op kunt stemmen zijn voor een deel niet
de grote landelijke partijen die iedereen kent. Bij de vorige verkiezingen in 2008 hebben een
aantal grote terreinbeheerders, waaronder Natuurmonumenten, de waterschapspartij Water
Natuurlijk opgericht. Doel was en is, om bestuurders in de waterschappen te krijgen die wars
zijn van politieke spelletjes, deskundig en toegewijd op het gebied van water zijn en hart
hebben voor natuur en landschap. Inmiddels staat Water Natuurlijk op eigen benen en
kunnen we terugkijken op een succesvolle periode. Het water van de gracht is nu zo schoon
dat de koningin er in durft te zwemmen. We hebben 30 gemalen die veilig zijn voor
doortrekkende vissen. Uit het rioolwater herwinnen we kostbare energie en grondstoffen
zoals fosfaat. In het Naardermeer en in de Loosdrechtse
plassen zijn in samenwerking met bewoners en
wandelaars tal van routes ontwikkeld om langs het water
te genieten van ons prachtige gebied.
Toch kan het beter, dat is de reden waarom ik mij
kandidaat gesteld heb zodat ik mij hiervoor in kan zetten.
Voor degene die nog zoekt naar de partij van zijn of haar
voorkeur is er een kieshulp, zie: www.kieskompas.nl.

Marjolein van der Marel
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B L A U W E

Z O N E

Er is al jarenlang een parkeerprobleem in het centrum van het oude dorp. Winkeliers lopen
o.a. klandizie mis omdat er geen parkeerplaats te vinden is. Als u met de auto gaat zult u
dat zelf ook regelmatig merken.
Het probleem ligt aan een tekort aan parkeerplaatsen met een kort verblijf en ook aan
foutparkeerders die hun auto op de gekste plekken neerzetten. Op de parkeerplaatsen
staan vaak langparkeerders die deze plekken innemen!
In 2011 heeft de raad het besluit genomen om een zogenaamde drietrapsraket in te
voeren, de langparkeerders gaan naar de buitenranden van het centrum, dat is ook de
reden dat het parkeerterrein bij Bellevue is uitgebreid.
Dit was de eerste ‘trap’ in de drietrapsraket. De volgende
‘trap’ is het invoeren van de blauwe zone en uitbreiding van
de boa-uren zodat er goed gecontroleerd kan worden. Deze
laatste 2 items zullen nu binnenkort ingevoerd gaan worden
omdat de raad hier extra budget voor gevoteerd heeft.
Na ruim een jaar wordt er geëvalueerd zodat er eventueel
plaats is voor aanpassingen.
Binnenkort wordt er dus aangevangen om deze laatste 2
items in te voeren en zo de blauwe zone mogelijk te maken.
Bea Kukupessy-Rokebrand

?

Overeenkomst tussen GNR en PWN voor behoud natuur
Het Gooisch Natuur Reservaat beheert grote stukken natuur in onze regio, dit doen ze om
de natuur, die door behulp van o.a. deze organisatie nog ruim aanwezig is, te beheren.
Deze organisatie wordt onder meer gefinancierd door 9 gemeenten waar wij er één van zijn.
Er komt nu een probleem i.v.m. de financiële continuïteit. Amsterdam, een gemeente die
een groot deel van de financiën bekostigt, wil uittreden en er loopt nu een rechtszaak om dit
eventueel tegen te kunnen houden.
Als Amsterdam zijn gelijk krijgt moet er een grote financierder bijkomen om de continuïteit te
behouden.
Er ligt nu een overeenkomst klaar met PWN, de provinciale watermaatschappij, die de
continuïteit weer kan waarborgen. Ook zij willen deze natuur behouden voor de toekomst. In
mijn optiek is dit de beste oplossing voor de toekomst van het natuurbehoud hier in de regio!
Bea Kukupessy-Rokebrand
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Wat als de burgemeester ziek is met een raadsvergadering?
Als langstzittend raadslid ben ik benoemd als vice-voorzitter van de raad en voorzitter van
de vertrouwenscommissie, de rekenkamercommissie en de werkgeverscommissie voor de
griffie.
De één na laatste raad gebeurde het dat onze burgemeester Joan de Zwart afwezig was
wegens ziekte, iets dat ik pas één keer eerder had meegemaakt, en ik dus moest vervangen
als voorzitter van de raad.
Naar mijn inschatting zou het geen makkelijke raadsvergadering worden want er waren
heikele punten dus zag ik er best wel tegen op.
Het verbaasde me hoe soepel de vergadering liep en dat we heel vlot klaar waren.
Het was een interessante ervaring om mee te maken. Ik verheug me al op een volgende
keer, maar dan natuurlijk liever niet omdat de burgemeester ziek is!
Bea Kukupessy-Rokebrand

Waarnemend voorzitter van de raad

Grenspaal komt terug in het Centrum van de Bijvanck
Namens De Blaricumse Partij heb ik mij ervoor ingezet dat de grenspaal, die voorheen in
Sporthal de Grenspaal stond, weer teruggeplaatst zou worden in het Centrum van de
Bijvanck. Door herstructurering van het centrum was deze grenspaal tijdelijk verwijderd en
opgeslagen in het kunstdepot van de gemeente Laren. De grenspaal is als ‘landmark’ van
grote betekenis voor de historie van de Bijvanck. In het kader van de voltooiing van het
Centrumplan Bijvanck vond ik het belangrijk dat ook de grenspaal weer in ere hersteld zou
worden. De gehele raad ondersteunde het voorstel. Op 31 mei 2015 zal, mede door de
inspanningen van de enthousiaste vrijwilligers van Bijvanck 40 jaar, de grenspaal op het
Burgemeester Tydemanplein onthuld worden tijdens het grote slotfeest van 14:00 - 19:00 uur.
Meer informatie over De Bijvanck 40 jaar vind u op www.debijvanck.nl.

Ineke Breet
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Hans Breet

Hans Breet

Eindelijk, na zo vele jaren wachten,
komt er dan toch een nieuw
winkelcentrum met 30
huurapartementen er bovenop.

Op maandag 2 maart werd met een
luide knal door wethouder Kennis en
heren van bouwbedrijf Noordersluis
en de woningcorporatie Het Gooi en
Omstreken het startsein gegeven voor
de nieuwbouw van het winkelcentrum
De Balken in de Bijvanck

Kent u nog mensen die leuk kunnen schilderen? Er is een budget beschikbaar om de houten
wand aan de winkelzijde te gaan beschilderen. Nu worden er alleen nog creatieve
vrijwilligers gezocht om dit binnenkort uit te kunnen voeren. In het najaar zal de wand weer
worden afgebroken als de winkels klaar zijn. De woningen zijn in het voorjaar van 2016 klaar.
Informatie beschikbaar bij fa. Noordersluis of via info@deblaricumsepartij.nl

Regioambassadeurs vertegenwoordigen Blaricum bij de Regio
In de raad van 17 februari 2015 zijn Rosmarijn Boender (VVD) en Ineke Breet (DBP)
benoemd tot regioambassadeurs. In alle negen deelnemende gemeenten in de Regio Gooien Vechtstreek worden twee raadsleden aangewezen die deel gaan nemen aan de
‘Werkgroep Ambassadeurs Raadsleden Gooi- en Vechtstreek’. De ambassadeurswerkgroep
fungeert als klankbordgroep voor de portefeuillehouders aangaande procesmatige
aangelegenheden tussen de gemeenteraden en de portefeuillehouder overleggen en geeft
signalen af aan de gemeenteraden over relevante ontwikkelingen binnen de regionale
samenwerking die anders niet of onvoldoende worden opgemerkt. Daarnaast begeleid de
groep de portefeuillehouders bij het proces om te komen tot een raad breed gedragen
regionale samenwerkingsagenda. Over de voortgang van de ambassadeursgroep en de
gemaakte afspraken met de portefeuillehouders worden de gemeenteraden actief
geïnformeerd.
Ineke Breet
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“Samen werken aan veiligheid”
(Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 en Uitvoeringsplan 2015)
Voor onze inwoners is veiligheid heel belangrijk. Niet alleen de inwoners zelf hebben invloed op de
veiligheid maar ook andere partijen zoals ondernemers, maatschappelijke organisaties, politie en
het Openbaar Ministerie. Als alle partijen goed samenwerken is de inzet effectief. De gemeente is
regisseur en zet in op dialoog en gedragsbeïnvloeding. In het uitvoeringsplan geeft de gemeente
samen met de andere partijen invulling aan de aanpak van de veiligheidsthema’s. De prioriteiten en
de werkwijze per prioriteit komen voort uit het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018. De
veiligheidsthema’s zijn: woninginbraken, veelvoorkomende criminaliteit, jeugdoverlast, veilige leefen woonomgeving en overige prioriteiten zoals evenementen, georganiseerde criminaliteit,
rampenbestrijding en crisisbeheersing en wet tijdelijk huisverbod.
Het uitvoeringsplan heeft, net als het IVP, raakvlakken met het handhavingsbeleid. Onder de
prioriteit ‘Veilige leef- en woonomgeving’ van het handhavingsbeleid vallen namelijk de twee
grootste ergernissen van de Blaricumse inwoners: verkeer gerelateerde zaken (te hard rijden,
foutparkeren, slecht zicht op kruispunten) en hondenpoep. Het college komt in het kader van het
handhavingsbeleid nog met een voorstel over de aanpak van hondenpoep.
In samenwerking met de veiligheidspartners politie Midden Nederland, het Openbaar Ministerie,
woningbouwcorporaties, buurtverenigingen en het Veiligheidshuis is het uitvoeringsplan tot stand
gekomen. Het plan sluit aan bij de Veiligheidsstrategie Midden Nederland.
Ineke Breet

Zienswijze Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Het regionaal risicoprofiel wordt begin 2015 vastgesteld. Het regionaal risicoprofiel is een
beschrijving van risico’s in de regio Gooi en Vechtstreek met grootschalige maatschappelijke
gevolgen, die gelden voor alle disciplines van de veiligheidsregio. Het regionaal risicoprofiel wordt
soms verward met het brandrisicoprofiel. Het brandrisicoprofiel is specifiek brandweer, gericht op
risico’s van branden in kwetsbare objecten.
Het regionaal risicoprofiel vormt een belangrijke basis voor het regionaal beleidsplan waarin het
beleid van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek op het gebied van crisismanagement,
brandweerzorg, geneeskundige zorg en bevolkingszorg voor de komende vier jaren wordt
vastgelegd. Op basis van een risico-inventarisatie zijn de voor Gooi- en Vechtstreek relevante
crisistypen en incidenttypen geselecteerd. In de risicoanalyse is vervolgens gekeken naar de kans
dat zich een incident voordoet en de impact daarvan.
Daarnaast is gekeken naar de beschikbare en benodigde capaciteit per scenario en welke
inspanningen de veiligheidsregio nu al levert om risico’s te beheersen. Er wordt voorgesteld om voor
de volgende risico’s een capaciteitenanalyse uit te voeren: incident wegverkeer, uitval spraak en
data, ziektegolf besmettelijke ziekte, extreme storm en windhozen, uitval elektriciteitsvoorziening,
incident met brandbare stof vervoer weg, heidebrand, paniek menigten tijdens grote festiviteiten,
extreme koudegolf, sneeuw en ijzel en brand in gebouw met niet of verminderd zelfredzame
personen. De gemeenteraad heeft extra aandacht gevraagd voor de gemeenterisico’s:
aanwezigheid rietkapwoningen, luchtvaartincidenten m.b.t. vliegverkeer van en naar Schiphol en de
komst van vliegveld Lelystad, alsmede uitval elektriciteitsvoorziening Ter Gooi Ziekenhuis in
Blaricum ook al behoren zij in hun eigen noodstroomvoorziening te voorzien.
Ineke Breet
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