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Beste Korenbloemlezers,

Voor de politiek in Blaricum breekt er weer een wat rustiger tijd aan. Het weer zit mee. En dus gaat
de politiek het zomerreces in. Op de valreep hebben we nog wat interessante zaken aan u mee te
delen, maar bovenal wenst het complete team van De Blaricumse Partij u een fantastische zomer
toe met voldoende ontspanning voor weer een nieuw politiek jaar!
Wij wensen u weer veel leesplezier!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Oprichting Kredietunie goede zaak voor de regio …
• Nog even over de begroting en jaarrekening …
• Van onze wethouder: Taxus inzamelen voor het goede doel …
• ‘Blaricum

aan Zee’, lijkt u dat wat? …

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.

Oprichting Kredietunie regio Gooi en Vechtstreek
De partijen binnen de coalitie zijn verheugd dat ze de economie van Gooi & Vechtstreek en met
name de ondernemers in het MKB in Blaricum een impuls kunnen geven. Het is dan ook van belang
dat de leemte die de banken veroorzaken, wordt opgevuld. In de huidige situatie hebben de banken
strengere normen opgesteld voor het verkrijgen van kredieten door het MKB. De op te richten
bankunie is geheel ‘selfsupporting’ na de start. Alleen wordt per gemeente uit Gooi & Vechtstreek
naar rato van het aantal burgers een opstartbijdrage gevraagd. De provincie Noord Holland neemt
het merendeel van de opstartkosten voor haar rekening.

Het risico voor de gemeente Blaricum is zeer gering en wordt beperkt tot de inleg bij het opstarten.
Deze kans mogen we niet voorbij laten gaan.
René Kemperman

Zienswijze begroting 2016 en jaarrekening 2014 BEL Combinatie.
De zienswijze op de begroting 2016 en de jaarrekening 2014 van de Bel Combinatie is volgens DBP
meer een informatieverstrekking aan de Raadsleden. Inspraak in de vorm van een amendement is
hier niet mogelijk, omdat het besluit hierover door de gemeenteraden van alle BEL-gemeenten
gezamenlijk moet worden genomen. Het is een lang traject om e.e.a. te realiseren. DBP ziet het
voorstel tevens als aankondiging dat op niet al te lange termijn een bijdrage aan de BEL-gemeenten
zal worden gevraagd om de bedrijfsreserve van de BEL-Combinatie op niveau te brengen, zodat
zelfstandig tegenvallers kunnen worden opgevangen. En dat is goed. Blaricum is samen met de
andere BEL-gemeenten verantwoordelijk voor o.a. het financiële reilen en zeilen van de BELCombinatie.
Uiteindelijk profiteren we van de synergie die wordt bereikt.
René Kemperman
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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:
- taxussnoeisel tegen kanker!
Liesbeth
Boersen

TAXUSSNOEISEL ALS MEDICIJN TEGEN KANKER
Het komt niet vaak voor dat je gemeentelijke aangelegenheden kunt combineren met persoonlijke
ervaringen. Edoch, als trekker van de regionale taxusinzameling, is dat voor mij wel het geval.
Jl. 15 juni is de taxus-inzamelingsactie door GAD Gooi en Vecht in samenwerking met de stichting
‘Vergroot de Hoop’ gestart. De actie loopt tot 31 augustus. Als regionale trekker spoor ik iedereen, die
een taxus boom of heg in zijn tuin heeft, aan het snoeisel op te vangen, te doneren en weg te
brengen naar een van de scheidingsstations (Hilversum, Huizen, Bussum, Weesp of de BEL
gemeentewerf in Eemnes (achter de kringloopwinkel). In de jonge takjes zit namelijk baccatine, een
belangrijke grondstof voor taxol-chemokuren. Zoals gezegd, het gaat om de jonge scheuten die het
laatste jaar gegroeid zijn. Ook dient het snoeisel schoon te zijn, d.w.z. het mag geen aangeharkt vuil
bevatten. Het is dus aan te raden om bij het snoeien een zeil of doek op de grond te leggen en
daarna het snoeisel in een emmer of zak te gieten waardoor het makkelijk vervoerd kan worden.
Tevens is het advies: niet pletten of aanstampen. Voor elke ingezamelde kubieke meter (goed voor 1
chemokuur) krijgt de GAD € 50,-- voor een goed doel. Gekozen is voor de chemotuin in Hilversum.

Als ervaringsdeskundige en gebruiker van deze taxol-chemokuur ervaar ik inmiddels al weer 4 jaar
dat taxol je een toekomst kan geven. Ik hoop daarom dat velen van u aan deze actie zullen meedoen.
En ... zegt het voort, ook aan niet Korenbloemlezers. Hoe meer taxus, hoe meer medicijn.
Liesbeth Boersen

van
snoei

naar
medicijn
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Blaricum aan zee
In het kader van de ontwikkeling van de Blaricummermeent moet het gebied ‘Voorland Stichtsebrug’
ontwikkeld worden tot een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied voor de nieuwe bewoners van
het woonwerkdorp en voor Blaricum als geheel. De gemeente Blaricum heeft private partijen
uitgenodigd om ontwikkelingen voor dit gebied te initiëren. Het plan van de heren Jan Geesink
(initiatiefnemer) en Janton Stork (architect) gepresenteerd aan de raad tijdens het Ronde Tafel
Gesprek van 16 juni 2015 is naar aanleiding van deze uitnodiging tot stand gekomen. Op het
scharnierpunt ‘Voorland’, tussen het strand en het schrale grasland in, wordt een kleine landtong
gerealiseerd door middel van het opspuiten van zand. Hiervoor wordt zand gebruikt uit de uit te
graven vaargeul naar de nieuwe sluis. Een kleine enclave, geïnspireerd op Scandinavische
vissersdorpen wordt op deze landtong gebouwd. Authentieke en moderne elementen worden
gecombineerd en er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Er komen een tiental
gebouwen van verschillend formaat. De enclave is niet bedoeld voor wonen. In ‘Blaricum aan zee’
komen aanlegsteigers voor kleine pleziervaart, een restaurant, de reddingsbrigade, twee bescheiden
bedrijfswoningen in het kader van beheer en een multifunctionele ruimte voor bijvoorbeeld een markt
voor lokale producten, kleine culturele-, muzikale- of culinaire festivalactiviteiten of huwelijken.
Mogelijk aanvullende functies die op termijn ook een plek kunnen krijgen in ‘Blaricum aan Zee’ zijn
ambachten, kleine winkeltjes zoals bijvoorbeeld een watersport- of kitesurfwinkel, een winkel met
lokale producten en delicatessen, sport / welness faciliteiten, kantoor- flexruimte of een ‘Bed and
Breakfast’. Ook het beheer en onderhoud van het natuurgebied is onderdeel van de exploitatie.
Ineke Breet
Presentatie Gemeenteraad Blaricum, dinsdag 16 juni 2015 Projectgroep Blaricum aan Zee
Initiatiefnemer: Jan Geesink
Architect: Janton Stork, Stork & Albrecht architecten en bouwadviseurs
Secretaris: Marte Lalleman
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