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Beste Korenbloemlezers,

In deze Korenbloem hebben we voor elk wat wils. Vooral hebben we voor u onderwerpen waarbij we
ook verwijzen naar andere media om zo een volledig beeld te kunnen geven over het onderwerp.
Geïnteresseerde lezers kunnen hier dan extra informatie uit halen die wij hier niet kunnen plaatsen.
Wij wensen u weer veel leesplezier!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Winkels langer open op zondag, voor de vergeten boodschappen …
• Creatieve invulling van het wachtende land in de Blaricummermeent …
• Van onze wethouder: Villa Nederheem krijgt een nieuwe bestemming …
• Verslag van onze regioambassadeur Ineke Breet …
• De Zomernota: het gaat de goede kant op! …
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.

Verruiming van de winkeltijden op zondag
In de laatste Raadsvergadering is het voorstel aangenomen om de winkeltijden op zondag
te verruimen. Wij vinden dat we ook oog moeten hebben voor de winkeliers in ons dorp. En
daarom is er gekozen voor een verruiming van de winkeltijden met 2 uur. Dit betekent dat
de winkels op zondag van 12.00 tot 18.00 uur open mogen zijn. VVD en D66 wilden via een
amendement de winkeltijden helemaal vrijgeven. Vele Blaricummers hebben hier moeite
mee, omdat dit de zondagsrust te veel verstoort. Het amendement werd niet aangenomen.
Ineke Breet

Wachtend land wacht op U!
Kijkt u op de website: www.wachtendland.nl voor alle informatie over dit fraaie kunstwerk!
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Van onze Wethouder:

Liesbeth
Boersen

Plannen voor voormalig gemeentehuis Nederheem
Het is al weer 7 jaar geleden dat de gemeente Blaricum haar gemeentehuis Nederheem aan de
Torenlaan, het voormalige huis van de familie Singer, verkocht en de ambtenaren hun intrek namen
in het BEL-kantoor in Eemnes. In die afgelopen 7 jaar hebben verschillende eigenaren geprobeerd
aan dit pand een nieuwe, andere functie te geven. initiatieven zijn genomen en bouwplannen
ingediend, maar geen van die plannen heeft de eindstreep gehaald. En in die tussentijd stond
Nederheem te verpauperen. De tuin verwaarloosde en de antikraak-bewoners woonden het pand
met monumentale status uit.
Hierin lijkt nu een kentering gekomen te zijn. Sinds enige maanden namelijk is Aurelio, een
ontwikkelaar uit Amsterdam, eigenaar van Nederheem. Aurelio legt zich toe op het restaureren van
monumenten om ze daarna een passende nieuwe functie te geven.
Wat houden de plannen van Aurelio in?

‘klein’ Nederheem

Er komen 7 appartementen in het monument. Daarvoor zal het pand aan de buitenkant nagenoeg
niet gewijzigd worden. In tegendeel zelfs, historische onderdelen die in de loop der jaren verdwenen
zijn worden in ere hersteld bv. de historische entree, de oorspronkelijke boogingang (porte cochère).
De garages in de vorm van een hoefijzer worden gesloopt. Op de parkeerplaats, iets rechts van het
midden komt ‘klein Nederheem’. Dit zijn 2 appartementen in ongeveer dezelfde vorm als
Nederheem. Tussen Nederheem en ‘klein Nederheem’ wordt een ondergrondse parkeergarage
gerealiseerd. En elk appartement kan via de parkeergarage met een lift bereikt worden.
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De ontwikkelaars hebben naast monumentale waarde ook duurzaamheid hoog in het vaandel staan.
Het is de bedoeling dat deze, in totaal 9 appartementen, energie-neutraal zullen zijn. Daarvoor
gebruiken zij op ‘klein Nederheem’ dakpannen met geïntegreerde zonnecellen die ook energie
leveren aan Nederheem zelf. En natuurlijk zullen beide panden zeer goed geïsoleerd worden.
Niet alleen een overgrote meerderheid van de raadsleden was in de RTG enthousiast over de
plannen. Ook de welstandscommissie sprak lovende woorden.
Laten we hopen dat er met dit plan een einde komt aan jarenlange leegstand van dit karakteristieke
en monumentale gebouw. De raad zal hierover nog dit jaar een definitief besluit nemen.
Wilt u de plannen en foto’s bekijken die er van zijn gemaakt, dan kunt u deze downloaden van de
gemeentesite. Gaat u dan naar www.Blaricum.nl > ‘BESTUUR’ > ‘GEMEENTERAAD’ >
’Vergaderingen’ > Bij ‘zoeken’ intypen: Nederheem > Dan vindt u daar de links naar de gezochte
bestanden over Nederheem.

(redactie)

Onze Regioambassadeurs rapporteren in het RTG
Samen met raadslid Rosmarijn Boender van de VVD zijn wij de twee regioambassadeurs
namens de gemeente Blaricum in de Regio Gooi en Vechtstreek. Namens de raad van
Blaricum hebben wij tijdens het regiopodium van 10 april j.l. de speerpunten ingebracht die
voor Blaricum belangrijk zijn om regionaal op te pakken. Ook de regioambassadeurs van de
overige gemeenten binnen de Regio Gooi en Vechtstreek (en Eemnes) hebben de voor hun
gemeenten belangrijke speerpunten ingebracht. Daarna is gekeken op welke punten de
gemeenten elkaar kunnen vinden.
Op 24 april was er weer een regiopodium, waarbij de raadsleden en
fractievertegenwoordigers een debat konden voeren over de punten waarop de gemeenten
elkaar kunnen vinden. De uitkomst hiervan is overgedragen aan de portefeuillehouders. Dit
ter voorbereiding om te komen tot een regionale samenwerkingsagenda.
Tijdens het regiopodium van 18 september is er een toelichting gegeven op het
Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Dit programma van de
rijksoverheid is gebaseerd op economie, landschap, bereikbaarheid en duurzaamheid en
duurt tot 2028. De ene pijler is onlosmakelijk verbonden met de andere.
Het flessenhalsprobleem dat binnen onze regio ontstaat door uitbreiding van de A1 en de
A27 is o.a. aan de orde gekomen. Ook is door aanwezige raadsleden en
fractievertegenwoordigers gekeken in hoeverre de punten waarop de gemeenten elkaar
kunnen vinden in het MIRT terug te vinden zijn.
Het volgende regiopodium is op 9 oktober. De onderwerpen die hierbij aan de orde komen
zijn belangenvertegenwoordiging in de Metropool Regio Amsterdam en regievoering op het
speerpunt wonen.
Ineke Breet
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de regio: www.regiogv.nl
klikt u hier op de knop: ‘NIEUWS’
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De Zomernota 2015.
Het college verzorgt eens per jaar een rapportage over de inkomsten en uitgaven over de
eerste helft van dat jaar.
Zoals altijd is deze zomernota met de meeste zorg samengesteld door het ambtelijk
apparaat en geregisseerd door het college. Wij hebben de samenstellers bedankt voor het
vele werk en de zorgvuldigheid die hierbij noodzakelijk was.
De zomernota geeft duidelijk weer welke doelstellingen het college uit de begroting heeft
afgeleid en waar men nu halverwege het jaar staat. Het rapport geeft aan dat 96% van de
vastgestelde taakstellingen zijn gehaald en dat is zoveel, dat de fractie van DBP dit een
compliment waard vindt. Een aanbeveling voor de volgende rapportage is, dat niet alleen de
achterstanden worden toegelicht, maar dat er tevens wordt aangegeven welke maatregelen
zijn genomen om toekomstige achterstanden te voorkomen of zelfs opgelopen
achterstanden in te halen.

Het resultaat van de zomernota ligt op totaal niveau iets onder de verwachting als je er van
uitgaat dat een deel in het tweede halfjaar nog zal worden ingehaald. De grote verschillen
zijn duidelijk toegelicht en ook vooraf aan de raad gemeld, zoals de uitgaven welke horen bij
de vervanging van de verlichting in de Bijvanck en de toename van de ontvangen
bouwleges. Dit laatste omdat de verkopen in de Blaricummermeent aantrekken als gevolg
van het economisch herstel.
Tot zover alleen maar lof over de Zomernota. Echter is er één item waarover wij ons zeer
ernstige zorgen maken, nl.: Het Sociaal Domein. Tot op heden is de informatie aan de raad
zeer summier geweest en zullen we op korte termijn deze achterstand moeten wegwerken.
In de 7e begrotingswijziging worden de in de begroting opgenomen bedragen geheel anders
verdeeld als gevolg van betere inzichten. De cijfers laten zien dat er nauwkeurige
rekeneenheden aan ten grondslag liggen. De fractie van DBP heeft verzocht de
samenstelling van de nieuwe bedragen te verklaren of uitleggen. Dit was tijdens de
Raadsvergadering niet mogelijk. De fractie van DBP concludeerde dat het college op dat
moment niet ‘in control’ is bij het Sociaal Domein.
Daardoor is de raad niet in staat haar controlerende rol uit te voeren. Dit vinden wij een
kwalijke zaak. Zoals in de RTG reeds gevraagd, hebben wij het college verzocht een
kwartaalrapportage op te zetten waaruit de kwalitatieve doelstellingen blijken, evenals de
bereikte resultaten. Het zal duidelijk zijn dat in het begin het nog enig zoeken is om deze
rapportage goed van de grond te krijgen
Note:
Op 23/09 is er een informatie avond gehouden voor de Raadsleden van de BEL gemeenten
en Huizen. Hier werden een aantal items verduidelijkt. Tevens werd aangegeven dat er per
kwartaal een rapportage zal worden verzorgd waarin de doelstellingen en de financiën zullen
worden toegelicht.
René Kemperman
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