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Beste Korenbloemlezers,

De Korenbloem staat dit keer vol met goede ontwikkelingen en aandachtspunten.
Om u goed op de hoogte te houden willen wij u hierbij nog een aantal ‘agendapunten’
meegeven die binnenkort spelen:
• 5 april: Feestelijke onthulling van het beeld ‘Future of the Atomic World’.
Locatie: Bijvanckpark. Tijd: 15.00 uur.
• 8 april: De Dialoog. De mogelijkheid om u actief in te zetten voor uw leefomgeving!
Locatie: De Blaercom. Tijd: van 10.00 uur tot 13.00 uur.
• 12 april: Informatieavond nieuwe afvalverwerking (zie artikel verderop)
Locatie: Gemeentehuis. Tijd: van 16.00 uur tot 20.00 uur.

In deze Korenbloem kunt u over de volgende onderwerpen lezen:
• Bijvanck en Blaricummermeent ook door water verbonden …
• Van onze wethouder (1): Fietsparkeerplaatsen nu ‘Blaricum waardig’ …
• Van onze wethouder (2): Droevig en toch ook fijn: Ons afval gaat scheiden …
• Regionale woonvisie …
• De Blaricumse Partij strijdt voor behoud zelfstandigheid i.p.v. fusie! …
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.

Fiets/wandelbrug Bijvanck Blaricummermeent
Op 28 maart is in de raad besloten dat er een visuele open waterverbinding komt tussen de
vijver in het Bijvanckpark en de rivier in de Blaricummermeent. Hierdoor worden beide
dorpsdelen met elkaar verbonden. In het bestemmingsplan Bijvanck van 2010 was eerder
opgenomen dat er een open waterverbinding zou komen tussen de Bijvanck en de
Blaricummermeent. Het is echter niet mogelijk om een echte open waterverbinding te
realiseren, omdat de waterkwaliteit tussen de Bijvanck en de Blaricummermeent te veel
verschilt. Hier is overleg over geweest met de gemeente Huizen en Waternet. De oorzaak
van het verschil van de waterkwaliteit wordt nog door de gemeente Blaricum onderzocht.
De huidige dam wordt verwijderd, de fiets/wandelbrug gerealiseerd en de twee peilgebieden
(rivier aan de ene kant en rivier aan de andere kant) worden fysiek van elkaar gescheiden
door een damwand. Daarmee is het voor het oog een openwaterverbinding. De brug wordt in
dezelfde stijl uitgevoerd als de overige bruggen in de Blaricummermeent.
Misschien dat het in de toekomst nog een echte openwaterverbinding kan worden zodat je
met je bootje vanuit de Bijvanck naar het Gooimeer kan varen en vice versa.
Ineke Breet
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Van onze Wethouder (1):

Fietsparkeerplaats (carpool)
De fietsparkeerplaats bij de carpool aan de Stichtseweg is opgeknapt en heeft een flinke
upgrade gekregen. De fietsparkeerplekken zijn verhard en de capaciteit van de stalling is
vergroot.
"Ik ben blij met het resultaat. Fijn dat fietsers hun fiets nu niet meer in het hoge natte gras
hoeven te zetten. Natte, bemodderde broekspijpen behoren nu tot het verleden".

Hans Breet

Hangplek voor fietsen

Hans Breet
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Van onze Wethouder (2):
4 nieuwe afvalcontainers
Als alles volgens planning verloopt levert de GAD (Gewestelijke Afvalstoffen Dienst) de eerste 2
weken van april aan alle Blaricumse huishoudens 4 nieuwe afvalcontainers om het afval nog beter
te scheiden.
Tot op dit moment verdelen we ons afval over 3 containers:
blauw voor papier/karton, groen voor GFT (groente/fruit/tuinafval) en grijs voor restafval.
PMD (plastic, metaal, drankenkartons) wordt in grote plastic zakken ingezameld.
Verder gooien we ons glas in de glasbak, verzamelen we textiel in de textielcontainers in de wijk,
leveren we huishoudelijke apparaten apart in en rijden we naar de scheidingsstations voor
bouwafval, groot groen en andere grote zaken.
Wat gaat er binnenkort veranderen?
Er komt een vierde container met oranje deksel voor PMD bij. Deze vervangt de grote plastic
zakken waarin tot op heden het plastic, metaal en drinkkartons ingezameld werd. Ophaalfrequentie:
1 x per 2 weken.
Tot nu toe kon je kiezen tussen een grote of kleine grijze container. Die keuze bestaat niet meer.
Iedereen krijgt een kleine grijze container voor het restafval. De ophaalfrequentie van deze
grijze container was tot op heden 1 x per 2 weken. Dit wordt 1 x per 3 weken.
De ophaalfrequentie voor de andere bakken blijft gelijk.
Bij hoogbouwlocaties waar ondergronds ingezameld wordt zal de GAD in de loop van de komende
maanden nieuwe ondergrondse containers plaatsen waardoor ook hier het afval gescheiden
aangeleverd moet worden.
Waarom doen we dit eigenlijk?
Elke Nederlander produceert gemiddeld 489 kg afval per jaar. Ongeveer 51% daarvan wordt
gescheiden aangeboden. Dit kan beter! Het doel is om minimaal tot 75% te komen.
Omdat bijna al het afval gerecycled kan worden en alleen het restafval verbrand wordt (dit kost
energie) betekent goed afval-scheiden dat er minder grondstoffen voor nieuwe producten nodig zijn,
dus minder energieverbruik. En dat is goed voor ons milieu.
Ik hoop dat er nergens meer volle grijze restafvalcontainers langs de weg zullen staan, ook al
worden ze maar 1 keer in de 3 weken geleegd en zijn ze van klein formaat. Want als je iets voor het
milieu wil doen en je je afval goed scheidt zal je merken hoe weinig restafval je in 3 weken
overhoudt.
Als u niet meer precies weet welk afval in welke container gedaan moet worden kunt u deze link
gebruiken: https://www.gad.nl/PMD-.aspx (alleen voor PMD afval), of ga naar gad.nl en gebruik de
knop: ‘welk afval wilt u kwijt?’

LET OP: Op woensdag 12 april tussen 16.00 uur en 20.00 uur wordt over dit onderwerp een
informatieavond gehouden in het gemeentehuis in Blaricum (vrije inloop).
Liesbeth Boersen
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Regionale woonvisie
De Blaricumse Partij is tevreden met deze integrale woonvisie van de Gooi en Vechtstreek,
het is een paraplu waar iedereen zijn lokale woonvisie onder kan brengen.
Het huidige sociale huursegment moet minimaal op peil blijven.
5 belangrijke punten zijn:
1. Woonregio voor iedereen.
2. Een goede balans tussen de ruimtelijke kwaliteit en de 750 woningen per jaar die in dit
gebied gebouwd moeten gaan worden.
3. Vernieuwing van de bestaande bouwvoorraad met o.a. duurzaamheid als uitgangspunt.
4. Wonen met zorg en inzetten van wooncoach.
5. Energieneutraal werken aan een duurzame toekomst. Het is duidelijk dat de vraag naar
huurwoningen veel groter is dan het aanbod en dat baart ons zorgen, ook vragen de
woningbouwverenigingen naar meer.
Nu wordt er 1/3 sociaal gebouwd en de woningbouwverenigingen willen dit uitbreiden naar
1/2. In de regionale visie wordt 1/3 aangehouden. Het merendeel van de regio gaat voor 1/3
en dat is regionaal een goed startpunt voor onze lokale woonvisie.
Bea Kukupessy-Rokebrand

NEE, NEE, NEE tegen FUSIE
De provincie is de zogenoemde ARHI procedure gestart. Dit betekent dat de provincie de
gemeenten in Gooi en Vechtstreek oproept een fusiepartner te kiezen. De provinciale
voorkeur gaat daarbij uit naar een fusie van Blaricum met Huizen en Laren.
Welk voordeel hebben onze inwoners bij zo'n fusie? Welke kansen hebben we in het
verleden gemist omdat we een kleine gemeente waren? Het zijn zomaar wat vragen die ons
de overtuiging geven dat Blaricum een zelfstandige gemeente kan en moet blijven.
Wij werken op dit moment goed samen in BEL-verband (= ambtelijke fusie van Blaricum,
Eemnes en Laren). De Blaricumse Partij wil dit graag voortzetten.

Omdat wij ons niet zomaar neerleggen bij de provinciale fusie-opdracht hebben wij samen
met een aantal andere partijen in de laatste raadsvergadering een motie ingediend om een
fusie te voorkomen. Deze motie kunt u op de volgende pagina lezen.
Het is daarbij wel erg belangrijk dat wij de provincie ervan weten te overtuigen dat we met
alle gemeenten in Gooi en Vecht heel goed samenwerken.
Bea Kukupessy-Rokebrand
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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE nummer:

ARHI-procedure

betreffende: Reactie Blaricum op ARHI-procedure
Voorgesteld door: HvB, DBP, CDA en DAB
Raad d.d.: 28 maart 2017
De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 28 maart 2017
Kennis genomen hebbend van:
•

Het voornemen van de provincie om het aantal gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek te reduceren tot maximaal 3.

Overwegende dat:
1.

de meerderheid van de raad van Blaricum, en de meerderheid in de volledige regio deze oplossing niet onderschrijft;

2.

Blaricum voldoende bestuurskrachtig is bevonden;

3.

de bestuurskracht in en van de regio versterkt dient te worden;

4.

de bestuurskracht in de regio op veel minder draconische wijze versterkt kan worden dan door fusie;

5.

de zienswijze van de BEL-gemeenten nog steeds inhoudelijk leidend is voor Blaricum en de gemeenteraad van
Blaricum er veel vertrouwen in heeft dat uitwerking van deze zienswijze in de regio er toe zal leiden dat de
bestuurskracht daadwerkelijk duurzaam versterkt zal zijn op korte termijn;

6.

doorzettingsmacht op vele manieren is te organiseren, bijvoorbeeld door een “Drechtstedenmodel” maar ook door
arbitrage in te voeren. Van arbitrage tussen gemeenten is sprake wanneer de gemeenteraden het oneens zijn op
bovenlokale en -regionale vraagstukken. Voordeel bij (bindende) arbitrage/mediation is dat bevoegdheden in principe
belegd blijven bij de gemeenteraad maar vooraf wel wordt gecommitteerd door de gemeenteraden aan de uitkomst van
arbitrage/mediation.

7.

Regiowethouders krachtig kunnen opereren op “grote” dossiers als Wonen, Economie&Werkgelegenheid,
Cultuur/Landschap&Toerisme, bereikbaarheid en Sociaal Domein.

Gelet op het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2015
Draagt het college op om:
1.

in het gesprek met gedeputeerde van der Hoek in te zetten op de zienswijze van de drie BEL-Gemeenten
waarbij de uitgangspunten zijn:
a.

zelfstandigheid van Blaricum.

b.

PIOFACH-taken door brede samenwerking in de regio. Beleg deze taken bij een van de omliggende
gemeenten, liefst met zoveel mogelijk gemeenten die hierop aansluiten.

c.

versterk de regio door bij de besluitvorming op bovenregionale vraagstukken de doorzettingsmacht te
vergroten bijvoorbeeld door bindende arbitrage/mediation wanneer gemeenten het oneens zijn.

d.

Regiowethouders op de grote lijnen en lokale overheden het fijnmazige kunnen organiseren.

2.

in de regio voor dit standpunt proberen steun te verwerven of aan te sluiten bij initiatieven in deze richting

3.

uit te gaan van een coalition of the willing.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekenaars:
HvB

DBP

CDA

DAB

Carien Bölger

Bea Kukupessy

Gerard Knoop

Rob Bruintjes
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