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Beste Korenbloemlezers,

In de afgelopen maanden hebben wij weer het nieuws verzameld voor deze ‘Korenbloem’. Daarom
kunnen wij u nu weer even bijpraten over de meest recente ontwikkelingen in politiek Blaricum.
Wij wensen u weer veel leesplezier!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Kinderopvang goed geregeld! …
• Afvalverwerking wordt steeds belangrijker …
• Van onze wethouder (1): Overhangend groen aangepakt …
• Van onze wethouder (2): BEL-zwembad vordert! …
• Blaricum in de Regio vertegenwoordigd door onze regioambassadeurs! …
• Blaricum moet veiliger: Integraal Veiligheidsplan 2015 - 2018 …
• 2 maanden na het officiële startsein wordt het winkelcentrum in de Bijvanck al zichtbaar …
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.

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang Blaricum
De raad vindt dat het voor alle peuters mogelijk moet zijn om van een voorschoolse voorziening
(peuterspeelzaal, peuteropvang of kinderdagverblijf) gebruik te kunnen maken. Het kabinet wil
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang harmoniseren. Door de peuterspeelzalen als kinderopvang te
registreren, kan een deel van de ouders een beroep doen op de kinderopvangtoeslag. Voor ouders
die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag betaalt de gemeente subsidie voor reguliere
plaatsen en subsidie voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor doelgroeppeuters
(kinderen met (een risico op) een onderwijsachterstand). Met ingang van 2016 wordt hierdoor een
structurele bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk gerealiseerd.
De gemeente helpt de peuterspeelzalen bij de omvorming zodat ze goed voorbereid zijn op de
ontwikkelingen die door het kabinet per 1 januari 2017 zijn aangekondigd.
Ineke Breet

Van Afval Naar Grondstof (VANG)
Het is het streven van de GAD om binnen de Regio Gooi en Vechtstreek het scheiden van
huishoudelijk afval te laten stijgen van 55% in 2012 naar 75% in 2020, met een minimaal
gelijkblijvend serviceniveau en de kosten niet hoger dan in het begrotingsjaar 2012. Op 1 juli 2015
start de GAD met de gecombineerde inzameling van plastic, metalen (blik) en drankenkartons (het
zogeheten PMD-afval. De PMD zakken worden vanaf 1 juli 1 keer per twee weken aan huis
ingezameld. Dit in tegenstelling tot het plastic afval dat 1 keer per 4 weken werd ingezameld. Het is
ook mogelijk het PMD afval te brengen naar de verzamelcontainers voor PMD (de voormalige
containers voor plastic) en de scheidingstations. Door het steeds beter scheiden van huishoudelijk
afval stijgt het hergebruik en daalt het restafval.
Ineke Breet
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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:
- aanpak overhangend groen en
- vorderingen bouw BEL-zwembad
Liesbeth
Boersen
Aanpak overhangend groen
Binnenkort gaat de gemeente Blaricum optreden tegen particulier groen dat over de openbare weg
hangt en waardoor o.a. de verkeersveiligheid in gevaar komt. "Weggebruikers moeten kunnen
rekenen op een ongehinderde doorgang".

Voor velen vormt het particuliere, overhangend groen een obstakel. Inwoners beplanten de bermen
waardoor het verkeer indien nodig niet meer kan uitwijken. Voetgangers komen vaak op de rijweg
terecht omdat zij een boog om het overhangend groen moeten maken. Fietsers krijgen takken in hun
ogen. En soms zijn de heggen zo breed geworden dat de toch al smalle, Blaricumse, dorpse straatjes
helemaal dichtslibben. Hulpdiensten als brandweer en ambulance lopen hierdoor vertraging op. Dat
het recent echt anders was bewijzen de lantaarnpalen die vaak midden in de heg staan.
Om hieraan wat te doen is een stappenplan gemaakt.
 Eerst zal er via een publicatie in Hei en Wei aandacht aan dit probleem geschonken worden. Wij
zullen de inwoners wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en de noodzaak om het overhangend
groen te verwijderen.
 Enige tijd daarna zullen de BOA's overhangend groen inventariseren en tevens de bewoners
hierop aanspreken. Wie niet thuis is krijgt een briefje in de bus met het vriendelijke verzoek het
overhangend groen binnen een bepaalde termijn te verwijderen.
 Na een paar weken komen de BOA's opnieuw kijken of het groen inderdaad verwijderd is.
Indien dit niet het geval is maken de BOA's rapport op en volgt er een juridisch traject met
bestuursdwang. Ook een mogelijkheid is dat de gemeente op kosten van de eigenaar het groen
terugsnoeit.

Bouw BEL zwembad vordert gestaag
Donderdag 23 april hesen de drie wethouders sport, Ton Stam (Laren), Niels Rood (Eemnes) en
Liesbeth Boersen (Blaricum), de vlag in top ter ere van het bereiken van het hoogste punt van het
BEL-zwembad. Vanwege dit heuglijke feit werd het glas geheven.
Na een jarenlange discussie besloten de drie gemeenteraden tot de bouw van een nieuw gezamenlijk
BEL-zwembad op de plek van de huidige Biezem. Afgesproken werd dat een deel van het zwembad
gerenoveerd wordt (recreatiebad) terwijl het andere deel (instructiebad) totaal vernieuwd zal worden.
De exploitatiekosten tussen Laren, Blaricum en Eemnes worden verdeeld op basis van historisch
gebruik (1/6 Blaricum, 2/6 Eemnes en 3/6 Laren). Voor Blaricum betekent dat een jaarlijkse bijdrage
van € 67.000,--. Nog steeds ziet het er naar uit dat de heropening in oktober 2015 zal plaatsvinden.
Gelukkig hoeven we tijdens de bouw het niet zonder zwembad te stellen. Er kan gebruik gemaakt
worden van een noodzwembad dat op hetzelfde terrein is neergezet. Hier kunnen o.a.
baantjestrekkers en kinderen voor hun zwemles terecht.
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Regioambassadeurs vertegenwoordigen Blaricum in de Regio
Op de site van www.regiogenv.nl kunt u bij film en video zien wat er door de
regioambassadeurs Rosmarijn Boender en Ineke Breet van Blaricum en de
regioambassadeurs van de overige 8 gemeenten is ingebracht bij de regiopodia van 10 april
en 24 april 2015.
De overige raadsleden en fractievertegenwoordigers / commissieleden hadden op 24 april
de mogelijkheid hun prioriteiten bij de speerpunten, die naar voren zijn gekomen tijdens de
bijeenkomsten, aan te geven d.m.v. stickeren. Aan het eind van de middag werden de
stickervellen met de speerpunten, waarvoor binnen de regio het grootste draagvlak is,
overgedragen aan de portefeuillehouders ter voorbereiding van de concept regionale
samenwerkingsagenda.
Ineke Breet
Onze ambassadeurs van Blaricum:

Ineke Breet
DBP

Rosmarijn Boender
VVD

Integraal Veiligheidsplan 2015-2018
Het ideaal van de gemeente Blaricum is om, samen met de bewoners en alle andere
betrokkenen, te werken aan een veilige woon- en leefomgeving. Hierbij werken we integraal
en wijkgericht. Ook wijst de gemeente de inwoners op hun eigen verantwoordelijkheid. Uit
een veiligheidsanalyse in de gemeente Blaricum blijkt dat het aantal woninginbraken over
langere tijd stabiel blijft, het aantal auto inbraken hoog is, het aantal (brom-)fietsendiefstallen
gestegen zijn en het aantal meldingen van jeugdoverlast stabiel blijft. Te hard rijden en
hondenpoep worden als grootste ergernissen ervaren. Veel auto inbraken worden gepleegd
in het ‘Oude Dorp’. De afgelopen jaren is ingezet op preventie: bewustzijn genereren bij
zowel burgers als horeca om geen spullen in auto’s te laten liggen. Het merendeel van
meldingen van jeugdoverlast komt uit de Bijvanck.
Het streven voor de komende vier jaar is om woninginbraken, auto inbraken en het aantal
meldingen van jeugdoverlast te laten dalen met 10%. Het aantal inwoners dat overlast
ondervindt van te hard rijden en hondenpoep moet afnemen met 25%. Op basis van het
Integraal Veiligheidsplan wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld waarin de doelen en
prioriteiten naar concrete acties worden vertaald.
Ineke Breet
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Voortgang winkelcentrum Bijvanck in beeld

Hans Breet

Nu dan de bouwactiviteiten zijn gestart voor een (deels) nieuw winkelcentrum in de Bijvanck,
kan iedereen de wekelijkse vorderingen zelf goed volgen. Na een vlotte start gaat het in een
vlot tempo al gauw ‘hogerop’. De verdiepingsvloer (voor de bovenliggende appartementen)
wordt al gemaakt! Hieronder enige impressies van de stand van zaken op dit moment:

Gezien vanaf Uilebord

Gezien vanaf brug over grachtje

Met rechts de oude overkapping

Hans Breet

Hans Breet
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