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Beste Korenbloemlezers,

Dit is de laatste Korenbloem van 2016!
Ook in 2017 zullen wij u weer via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van
wat er in politiek Blaricum aan de orde komt en voor u belangrijk is.
In deze Korenbloem kunt u over de volgende onderwerpen lezen:
• Van onze wethouder: verbeteren stallen fietsen carpoolplaats …
• De financiële situatie van de sportverenigingen in balans …
• Winkelcentrum ‘De Bijvanck’ krijgt een visuele oppepper …
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.
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Van onze Wethouder:
Uitbreiding fietsenstalling carpoolplaats Bijvanck
Dat er steeds meer mensen met de fiets/auto naar OV knooppunten gaan om van daar met
de bus verder te reizen is ook in Blaricum duidelijk zichtbaar. De tientallen auto's in de berm
en het feit dat de huidige fietsparkeerplaats overvol is bewijzen deze uitspraak.
De fietsen worden al verschillende jaren op een grasveldje naast de carpoolplaats
neergezet. Het zijn inmiddels zo veel fietsen geworden dat het maaien van het gras niet
meer mogelijk is. Door het lange gras is het moeilijk bij de fietsen te komen en bij regen
worden schoenen en broeken vuil.
Unaniem heeft de raad daarom 9000 euro beschikbaar gesteld om het fietsparkeren op te
knappen en uit te breiden. Op de huidige plek wordt verharding aangebracht en meer
opstelplaatsen voor fietsen gerealiseerd.
Naar verwachting zullen in januari de gesprekken met de aannemer plaatsvinden en zullen
ook de gebruikers op de hoogte gebracht worden. Daarna kan in februari de uitbreiding
uitgevoerd worden. Dit natuurlijk onder het voorbehoud dat het weer meewerkt.
Liesbeth Boersen

GELUKKIG NIEUWJAAR
Financieel beleid sportaccommodaties
Het voorstel regelt dat alle sportverenigingen op een gelijke wijze worden behandeld als het
gaat om de kosten van hun accommodatie. Soms lijkt de gelijke behandeling er niet te zijn
maar een nadere analyse van de situatie geeft een ander beeld.
In geval van erfpacht wordt deze tot € 1,-- teruggebracht, zodat sommige verenigingen
financieel meer ruimte krijgen dan voorheen. De kosten van het omzetten van de contracten
worden zelfs door de gemeente betaald.
In geval van huur van de accommodatie door de verenigingen is er een andere situatie. De
huurcontracten zijn of worden zodanig aangepast dat het lijkt of er sprake is van erfpacht.
De onderhoudsverplichting van de accommodaties, die eigenlijk rust bij de gemeente, wordt
dan in overleg met de sportvereniging ingevuld door henzelf. Hiervoor zijn zo nodig de
bestaande contracten aangepast.
Het voorstel houdt, naast de omzetting van de contracten en de financiële afwikkeling er
van, ook het administratief verwerken van de gederfde inkomsten in. Dat vinden wij een
goede zaak, temeer omdat we niet aan deze contracten hoeven te ‘verdienen’.
René Kemperman
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Voorstel Herontwikkeling Winkelcentrum Bijvanck
Met dit voorstel wordt de exploitatie van het winkelcentrum de Bijvanck afgesloten.
Daarmee is een lange periode van discussie over hoe het nu verder moest met het oude
winkelcentrum ‘De Balken’, waar de verloedering langzaam toesloeg, beëindigd. Wij zijn
daar erg blij mee. Op dit moment staan er nog winkels leeg en zal er nog een inspanning
moeten worden gedaan om de ‘loop’ in dit winkelcentrum te krijgen.
Na de vele onttrekking uit de reserve Volkshuisvesting zouden we het overschot van de
exploitatie eigenlijk moeten terugstorten. Echter is het verhaaltje nog niet uit. De raad heeft
op 20 november 2016 raadsbreed de wens uitgesproken in de motie ‘De hoogste tijd’ dat het
college maatregelen neemt om de genoemde punten te bereiken. Zelfs zijn hierbij nog een
aantal mogelijkheden opgenomen.
Een financiële onderbouwing van de wens ontbrak echter.
Hoewel de raad heeft besloten geen nieuwe reserves meer te willen vormen is hier een
uitzondering op zijn plaats. Wij hebben dan ook in een amendement vastgelegd om een
nieuwe reserve ‘Winkelcentrum Bijvanck’ te creëren. Daarin dient dan het positieve saldo
van de exploitatie te worden opgenomen. Nu kunnen de uitgaven welke behoren bij deze
motie geheel of gedeeltelijk worden gedekt.
Dat deel dat na uitvoering van de motie niet is gebruikt kan dan alsnog worden teruggestort
in de reserve volkshuisvesting.

• Speelplaatsje?
• Plantenbakken?
• …….
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Hans Breet

René Kemperman

