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Beste Korenbloemlezers,

Dit keer een korte Korenbloem. De belangrijkste onderwerpen zijn op dit moment nog ter
discussie in de Raad en daarom kunnen en willen wij hierover nog geen nadere
mededelingen doen, maar daar komen we zeker zeer binnenkort nog uitvoerig op terug.
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Grenspalen in ere hersteld …
• Van onze wethouder: Gras voor BVV ‘31 dat niet gemaaid hoeft te worden …
• De (financiële) situatie van Blaricum in de Algemene Beschouwingen
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.

De ca. 100 jaar oude grenspalen zijn weer terug in Blaricum
Links: De onthulling van de grenspaal
in winkelcentrum Bijvanck in juni 2015.
Rechts en onder: De onthulling van de
grenspaal op de rotonde Aristoteleslaan /
Floris V Dreef in de Blaricummermeent.
Na wat gesjor en getrek konden de
wethouder van Huizen Gerrit Pas en de
wethouder van Blaricum Anne Marie
Kennis de grenspaal onthullen.

Foto’s: Hans Breet

De grenspalen hebben, op initiatief van
ons raadslid Ineke Breet, weer een fraaie
plaats gekregen in ons dorp.

Binnenkort zal nog een derde grenspaal worden geplaatst. Wij houden u op de hoogte!
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Van onze Wethouder:
KLEINE RAADSMEERDERHEID STEUNT VOETBALMOTIE BVV ‘31
In de raadsvergadering van 31 mei jl. heeft een krappe meerderheid van de raad (7 vóór en
6 tegen) een motie aangenomen die erop is gericht aan voetbalverenging BVV ‘31
€ 600.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg van 2 nieuwe kunstgrasvelden en de
renovatie van de huidige kleedkamers.
Omdat de gemeente de kleedkamers aan BVV ’31 verhuurt en dus als eigenaar de plicht
heeft ze in goede staat te houden, ben ik als verantwoordelijk wethouder sportzaken reeds
geruime tijd hierover in overleg met het BVV ‘31 bestuur. Nu ook blijkt dat het huidige
kunstgrasveld aan vervanging toe is (het veld vertoont gaten en andere zeer slechte
plekken) willen de coalitiepartijen, (Hart voor Blaricum, De Blaricumse Partij en het CDA)
een ‘totaaloplossing’. Zij stelden in een motie voor, om € 600.000,-- aan BVV ‘31
beschikbaar te stellen zodat zij zelf met dit geld de kunstgrasvelden kan vernieuwen en de
kleedkamers kan opknappen. BVV ‘31 is daarmee dan ook de komende 15 jaar zelf
verantwoordelijk voor een deugdelijke accommodatie zowel wat betreft de kunstgrasvelden
als de kleedruimtes.
VVD en D66 wilden geen geld aan BVV ‘31 beschikbaar stellen. En ook, de van HvB
afgesplitste, Rob Bruintjes (thans DAB), vond de steun aan BVV ‘31 niet nodig. Zijn kritiek
ging zo ver dat hij BVV ‘31 "rupsje nooit genoeg" noemde.
In een van de eerstvolgende raadsvergaderingen
zal het college een uitgewerkt raadsvoorstel
presenteren op basis waarvan de raad een
definitief besluit kan nemen. Vooral de juridische
kant zal hierin aandacht moeten krijgen.
Liesbeth Boersen
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Algemene Beschouwingen
Algemeen
Om te beginnen wil DBP alle ambtenaren en het college bedanken voor hun inspanning en inzet om
een complete kadernota voor 2017 samen te stellen.
De meeste afspraken die in het coalitieakkoord zijn gemaakt zijn en worden nog door het college
uitgevoerd, waarvoor onze hartelijke dank.

HOV
We hebben afgelopen jaren voor een aantal moeilijke keuzes gestaan, waaronder de blauwe zone
die nu uitgevoerd gaat worden, en op de rit staan nog de toekomst van Blaricum en het HOV. We
zijn verheugd dat na jarenlang oponthoud winkelcentrum ‘DE BIJVANCK’ is gerealiseerd.
De situatie rond het tracé van het HOV Blaricum is nog steeds een moeilijk gegeven waarin we op
korte termijn tot een keuze moeten komen.
Deze keuze zal gemaakt worden in de raad van 5 juli. Het uitstel komt, omdat Huizen nog bezig is
met een onderzoek over optimalisering van het kruispunt Stichtseweg/Randweg Oost. Dit is de
laatste optie.
De Blaricumse Partij staat nog steeds achter het coalitieakkoord waarin de keuze gemaakt wordt
voor de Merkvariant. Helaas is door de rapporten van verschillende bureaus geconstateerd dat
rijden over het Merk nog steeds niet HOV-waardig blijkt te zijn.
Een belangrijk gegeven voor ons zijn de financiële consequenties. Mevr. Post (Provincie NH) heeft
aangegeven dat alles wat in de toekomst niet gebruikt kan worden voor een vrije busbaan niet uit het
HOV-budget van de provincie betaald gaat worden. Dit betekent dat de kosten bij Blaricum komen te
liggen.
5 juli gaat er beslist worden.

De toekomst van Blaricum
In ons dorp zullen in de toekomst veranderingen plaats gaan vinden.
Er moet gekeken worden naar behoud van onze eigen identiteit en de waarden die voor Blaricum
belangrijk zijn.
Een belangrijk gegeven bij veranderingen is de mening van onze inwoners die hierin ook gehoord
zullen gaan worden. De bestuurskrachtmeting zal ons hierbij hopelijk ondersteuning verlenen.

Ruimtelijke ordening
Hier staan nog een aantal verlangens van ons in de wacht, zoals de sociale woningbouw die
aangepast zou moeten worden naar 30 %. Hoe belangrijk dat is hebben we vorige week bij de
woningbouwverenigingen gehoord.
Daarnaast zou DBP nog graag bij het aanleggen of groot onderhoud van straten aan 1 zijkant van
de weg een vlakke wandelstrook willen realiseren dit ter gemak van rolstoel en rollator.
Ook langs de Bergweg en Meentweg zou de realisatie van een fietsstrook een hele verbetering zijn.
Al met al hebben wij een enerverend jaar gehad in een raad met respect voor elkaar en De
Blaricumse Partij ziet de toekomst dan ook zonnig tegemoet.
Allemaal bedankt voor de samenwerking in het afgelopen jaar!
Bea Kukupessy-Rokebrand
Fractievoorzitter
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