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Beste Korenbloemlezers,

Een politieke verschuiving heeft plaatsgevonden in de Blaricumse politiek. Rob Bruintjes (HvB) heeft
zijn partij de rug toegekeerd en is met een eigen partij gestart. In deze nieuwsbrief leest u de reactie
van onze fractievoorzitter Bea Kukupessy-Rokebrand hierover. Verder hebben we weer een hoop
positieve zaken te melden, waarbij er langlopende problemen eindelijk naar tevredenheid zijn
opgelost en er nieuwe ontwikkelingen in het verschiet liggen voor ons dorp.
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Coalitie-raadslid Rob Bruintjes (HvB) gaat zijn eigen weg ( AB) …
• Van onze wethouder: Problemen opgelost: tevreden partijen! …
• RSA (Regionale Samenwerkings Agenda), het toverwoord voor de toekomst …
• Problemen met de (opgepluste) flats naar tevredenheid opgelost …
•

mogelijk nog één keer terug in de raad …

• Nieuw winkelcentrum ‘De Balken’ in de Bijvanck nadert zijn voltooiing …

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.

AB
DEMOCRATISCH ALTERNATIEF BLARICUM
Het zat er al een tijdje aan te komen, het scheiden van de wegen van HvB en Rob Bruintjes.
Dat merkten wij in de coalitie.
In een coalitieakkoord maak je bindende afspraken voor de komende jaren, als het goed
gaat tot de nieuwe verkiezingen. Elk partijlid van de partijen die in de coalitie
vertegenwoordigd zijn zetten hier ook separaat hun handtekening onder.
Op deze manier conformeert iedereen zich aan het coalitieakkoord.
Rob kreeg hier steeds meer moeite mee en dat is denk ik de belangrijkste reden dat hij voor
zichzelf is begonnen.
Geen bindende afspraken meer zodat hij zijn eigen koers kan gaan varen.
HvB heeft haar uiterste best gedaan om Rob binnenboord te houden maar dat is niet gelukt.
Zij gaan nu separaat verder.
Bea kukupessy-Rokebrand
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Van onze Wethouder:
Rijhal Stad en Lande ruiters - Scouting
In de raadsvergadering van februari jl. stond de aankoop door de gemeente van 88 m2
grond van de Agrarische Stichting Blaricum op de agenda. Als de Stad en Lande ruiters
(S&L) daadwerkelijk een rijhal gaan bouwen ontstaat er namelijk een probleem bij de
scouting. Zij zouden hun speelterrein volledig kwijtraken en hun accommodatie zou niet
meer veilig bereikt kunnen worden. Met de aankoop van de grond worden beide problemen
opgelost. Van harte en unaniem stemde de raad in met de aankoop van de grond.
Wat is de situatie?
Beide verenigingen maken gebruik van het terrein grenzend aan het sportpark aan de
Schapendrift. Jaren geleden heeft de toenmalige gemeenteraad een bestemmingsplan
vastgesteld waarin de bouw van een rijhal voor de ruiters is opgenomen. De exacte locatie
voor de rijhal, dus waar precies op het terrein gebouwd mocht worden werd echter niet
vastgelegd. En juist hierdoor ontstonden de problemen. In eerste instantie wilde S&L
namelijk een rijhal bouwen oostelijk van en direct grenzend aan de scouting groepshuizen
(thans bossages). De trailers zouden in dat geval vlak langs de scouting rijden en van een
veilige speelplek zou geen sprake meer zijn.
Ik voerde vele gesprekken, eerst met scouting en S&L afzonderlijk, later in
gezamenlijkheid. Hamvraag was, wat is de meest geschikte plek voor de rijhal.
Uitgangspunt was dat er voor de scouting een veilige speelplek gecreëerd kon worden. We
zijn er uiteindelijk uitgekomen door de verplaatsing van de rijhal in noordelijke richting en de
aankoop van het stukje grond (A). Dit stukje grond maakt het mogelijk dat de toegangsweg
voor S&L verlengd wordt zodat zij direct op hun eigen terrein uitkomen en niet meer vlak
voor de scouting langs rijden. Al met al een fraai, gezamenlijk resultaat. S&L is bereid iets
op te schuiven, scouting neemt genoegen met een iets kleiner speelveld en de gemeente
financiert de aankoop van de grond.
Resultaat:
• S&L zien een lang gekoesterde
wens in vervulling gaan, zij
kunnen hun rijhal bouwen.
• Scouting behoudt een veilige
speelplek.
• De gemeente heeft twee
tevreden verenigingen.
Liesbeth Boersen
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Regionale samenwerkingsagenda
In de Blaricumse raad van 23 februari 2016 is de Regionale Samenwerkings Agenda (RSA)
aangenomen. Tot grote vreugde van de regioambassadeurs is dit ook het geval in de
overige gemeenten van de Regio Gooi en Vechtstreek.
De speerpunten van de agenda zijn:
 duurzame energie

 lightrail Almere-Utrecht

 behoud landschap en groenblauwe
kwaliteit

 A1-A27

 economie en creatieve bedrijvigheid

 recreatie en toerisme

 hergebruik in plaats van nieuwbouw

 VANG (Van Afval Naar Grondstof)

 gezonde en vitale regio Gooi & Vechtstreek

 regional openbaar vervoer

 gezamenlijke regie op sociale woningbouw

 doorsnijding door OV (Openbaar Vervoer) gezamenlijke inkoop en beheer
infra
maatwerkvoorzieningen sociaal domein
 regionale verkeersregie
 verbinden onderwijs
 regionale samenwerking op regionale
 arbeidsmarkt en (jeugd)zorg
voorzieningen verbeteren
 een inclusieve arbeidsmarkt
 hoger onderwijs
 gezamenlijke regie bij complete zorg
Aan de agenda zijn door de raden nog toegevoegd:
 Ter Gooi, snelfietspaden
 fijnmazig OV
 GNR (Goois Natuurreservaat)
 luchtkwaliteit en geluid
 vluchtelingenopvang
De verdere uitwerking van de RSA ligt in handen van de portefeuillehouders. De financiële
consequenties zijn op dit moment nog niet duidelijk. Bij vaststelling van het
uitvoeringsprogramma komt dit aan de orde.
De brochure regionale samenwerkingsagenda vind u op de website www.regiogv.nl onder de
tab bestuur.
Ineke Breet
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Oplossing toegankelijkheid terrasflats nabij
In deze editie van de Korenbloem is er opnieuw aandacht voor de terrasflats in de Bijvanck.
Stichting Woningcorporaties het Gooi en Omstreken (G&O) heeft op woensdag 24-02-2016
gevierd dat het project van de terrasflats is afgerond. Dat betekent dat de flats zijn
verduurzaamd (alle puien aan de galerij kant zijn vervangen, geïsoleerd en van dubbelglas
voorzien) en de toegangsproblemen die er waren, vooral voor ouderen en gehandicapten,
zijn opgelost.
Directeur Flemminks Smid van G&O verrichtte samen
met onze wethouder Liesbeth Boersen de
symbolische handeling waarbij de energie-index van
alle woningen van G&O werd opgeschroefd van
niveau D (index 1.75) naar niveau B (index 1.31).
De heer Flemminks Smid bedankte de gemeente
Blaricum voor haar bijdrage en memoreerde dat alle
woningen van G&O in Blaricum het gewenste
landelijke energieniveau haalden.

Jos Flemminks Smid (G&O) en
wethouder Boersen in actie.

In haar toespraak meldde wethouder Liesbeth
Boersen dat ook een financiële bijdrage van de
gemeente Blaricum hieraan heeft bijgedragen. Verder
bedankte zij voor de ambtelijke inzet en de initiatieven
die door leden van DBP zijn genomen, omdat
bewoners daarom hadden verzocht.
René Kemperman

blauwe zone blauwe zone blauwe zone
Nog een paar maandjes en de blauwe zone wordt aangepakt en ingevoerd.
Vooral de verswinkeliers (winkels voor eerste levensbehoeften) zien een noodzaak voor
het invoeren van een blauwe zone.
Hoe vaak heb ik niet gehoord dat iemand die naar de bakker wilde 3 rondjes moest rijden
en toen maar doorreed naar Huizen.
Er is al jaren een tekort aan parkeerplekken waar kort geparkeerd kan worden, ook al
vertellen veel mensen iets anders.
Er worden nu de laatste puntjes op de i gezet waarbij de inbreng van tegenstanders mee
genomen zal worden. Hierdoor kunnen er eventueel veranderingen komen ten opzichte
van het oorspronkelijke plan. Een blauwe zone in het centrumgebied blijft hierin
essentieel. Onze wethouder Liesbeth Boersen zal in samenspraak nog de eventuele
veranderingen bij de raad nog voor de zomer terug laten komen, zodat er na de zomer
begonnen kan worden met de uitvoering.
Bea Kukupessy-Rokebrand
DE BLARICUMSE PARTIJ:
Zalm 12
1261 PB Blaricum

4

Tel: 035-5267551
Website: www.deblaricumsepartij.nl
E-mail: info@deblaricumsepartij.nl

DE
BLARICUMSE
PARTIJ

‘DE KORENBLOEM’

Winkelcentrum ‘De Balken’
De renovatie/nieuwbouw van het winkelcentrum ‘De Balken’ in de Bijvanck loopt zo
langzamerhand op z’n einde. Onlangs stuurde de gemeente Blaricum nog een brief waarin
de afsluiting van de weg Uilebord/De Noord werd aangekondigd (van 7 t/m 27 maart 2016).
Ook de vervanging van de houten brug tussen het winkelcentrum en het Burgemeester
Tydemanplein wordt ter hand genomen (van 7 t/m 12 maart 2016). In deze periode kunt u
hiervan dus geen gebruik maken.
In de gemeenteraad merken we ook dat er een einde komt aan meer dan 20 jaar
touwtrekken hoe dit gebied zou moeten worden aangepakt. De Blaricumse Partij is er trots
op dat we in deze coalitieperiode deze oplossing bereikt hebben.
De planning van de financiën van dit project loopt goed en het lijkt erop dat we geld
overhouden. Wij hebben dan ook graag onze goedkeuring gegeven om dit overschot te
gebruiken voor het onderhoud van verharde wegen. In de begroting hebben we hiervoor
heel weinig gereserveerd. Met deze toevoeging is dat probleem ook weer opgelost.
René Kemperman
Kijkt u voor meer info op: http://noordersluis.nl/de-balken-in-afrondende-fase/ (red.)

Van 7 t/m 27 maart wordt deze weg afgesloten!

En nu nog gezellig publiek!

Ruimte voor een zonnig terrasje?
Deze foto’s zijn gemaakt door Hans Breet
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