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Beste Korenbloemlezers,

Dit keer een Korenbloem ‘ter lering en vermaak’.
Heeft u voor onze redactie nog leuke ideeën om onder de aandacht te brengen van de
politiek of de inwoners van Blaricum? Laat het ons weten. Heeft u vragen over politieke
zaken? Laat ons dat weten en mogelijk kunnen wij u van dienst zijn!
Om u goed op de hoogte te houden geven wij u hieronder de politieke agenda:
• 9 mei: Extra Raadsvergadering over de ARHI procedure (wel of geen fusie?!).
De stukken kunt u lezen op de website van de gemeente Blaricum onder de knoppen:
Bestuur > Gemeenteraad > Vergaderingen > selecteer de datum 9 mei 2017.
Tijd: 20.00 uur. Locatie: Gemeentehuis.
• 16 mei: Ronde Tafel Gesprek (RTG). Tijd: van 20.00 uur tot ca. 23.00 uur.
Locatie: Gemeentehuis.
• 23 mei: Ronde Tafel Gesprek (RTG). Tijd: van 20.00 uur tot ca. 23.00 uur.
Locatie: Gemeentehuis
• 30 mei: Raadsvergadering.
Locatie: Gemeentehuis

Tijd: van 20.00 uur tot ca. 23.00 uur.

In deze Korenbloem kunt u over de volgende onderwerpen lezen:
• Van onze wethouder (1): Start verbetering Stichtse Park in de Bijvanck …
• Kunstwerk te water (Bijvanckpark) …
• De financiële pagina: De Rekenkamer en Aanbestedingen …
• ‘De Dialoog’ liegt er niet om …
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.

Voor u gelezen op de website van de gemeente Blaricum:
• Melding openbare ruimte
Losse stoeptegel? Overhangend groen, straatverlichting stuk? Een digitale melding
doen van een defecte lantaarnpaal? Geef dan alstublieft door: de exacte locatie,
nummer van de lantaarnpaal en uw telefoonnummer. Dan kan uw gemeente u indien
nodig informeren. Heeft u deze gegevens niet, meld het defect dan telefonisch. Het
meldpunt is daarvoor op maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur bereikbaar via: 14 035 of via de website Blaricum.nl
en dan onder de knoppen: Inwoners > Wegen en groen > Melding openbare ruimte
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Van onze Wethouder:
GROTE OPKNAPBEURT STICHTSE PARK
Het Stichtse Park aan de rand van de oostkant van de Bijvanck (U rijdt er langs als u naar
de Blaricummermeent rijdt) heeft een kwaliteitsimpuls gekregen. Maandag 10 april jl heb ik
daarvoor de eerste plant mogen neerzetten. Hiermee willen we het park nog aantrekkelijker
maken voor de vele wandelaars.
De beplanting gelegen tussen de Buizerd en de Stichtseweg wordt voor een groot deel
vervangen. De krentenstruiken maken plaats voor veelal wintergroene sierheesters (bv
mahoniestruik en vlinderstruik). De vrijgekomen krentenstruiken worden waar mogelijk
elders in het park herplaatst. Ook komt er een bankje, prullenbak en hondenpoepbak.

Hans Breet

Deze opknapbeurt kost wel is waar een aanzienlijk bedrag (16.000 euro) maar op termijn
verdienen we dit terug. De nieuwe beplanting is namelijk onderhoudsarmer dan de oude en
kan door de eigen buitendienst gedaan worden.
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Kunstwerk “Future of the Atomic World” herplaatst

BRON: WWW.TGOOI.INFO

Het kunstwerk
“Future of the Atomic World”
van kunstenaar Han
Hulsbergen (1901-1989)
stond jarenlang in de tuin
van het voormalige
gemeentehuis Nederheem,
waar de kunstenaar vroeger
tegenover heeft gewoond.

Nadat het gemeentehuis was
verkocht moest er een nieuwe plek
voor gevonden worden. Het
kunstwerk werd toen herplaatst op de
rotonde van de Stichtseweg. Op die
plek werd tijdens voetbalfestiviteiten
door onbekenden de punt oranje
geverfd en er een voetbalstropdas
aan gehangen.
Het kunstwerk moest gerestaureerd worden. Later werd de
hele punt eraf gesloopt en moest dit opnieuw. Aan de
raadsleden werd toen gevraagd wat we zouden gaan doen
met het kunstwerk omdat het regelmatig vernield werd.
Graag wilde ik het kunstwerk behouden voor de openbare
ruimte zodat de inwoners hiervan zouden kunnen blijven
genieten en heb ik mij hier dan ook voor ingezet. Het zou
anders worden opgeslagen. Na verschillende opties te
hebben onderzocht heeft het college uiteindelijk besloten om
het kunstwerk te herplaatsen in de Bijvancksingel.
Op woensdag 12 april 2017
was het dan zover en is het
gerestaureerde kunstwerk,
vanuit een bootje, onthuld
door onze burgemeester
Joan de Zwart-Bloch
samen met de dochter
van de kunstenaar
Diana van Marle.
Na afloop hiervan was
er een kunstwandeling
o.l.v. dorpsgenoot
Gerben van der Woude
met aansluitend een
expositie van schilderijen
van de kunstenaar in
de Malbak.
Ineke Breet

Foto’s: HANS BREET, tenzij anders aangegeven
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De rekenkamercommissie.
Wat is eigenlijk een rekenkamercommissie?
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke instelling die de gemeenteraad ondersteunt
bij haar controlerende taak. Zij gaat na of het gemeentelijke beleid goed is/wordt uitgevoerd
en of dit beleid het gewenste effect heeft gehad. Zij kijkt daarbij ook of er geen geld is/wordt
verspild. Door middel van haar onderzoeken wil de rekenkamer een constructieve bijdrage
leveren aan de kwaliteit van bestuur van de gemeente. Voor de BEL-gemeenten samen is
ook een rekenkamercommissie ingesteld door de 3 gemeenteraden.
In de vorige raad is er een raadsvoorstel behandeld van deze rekenkamercommissie waarin
een toets werd behandeld over de privacy in het Sociaal Domein. In het Sociaal Domein
worden cliëntengegevens bewaard van inwoners van de HBEL gemeenten welke worden
ondersteund op het gebied van zorg, werk en inkomen en de jeugd.
Deze toets heeft er toe geleid dat de rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen heeft
gedaan aan het college over de beveiliging en privacy van de gegevens. Ons college heeft
deze aanbevelingen overgenomen. Wij hebben dit voorstel van harte ondersteund.

Aanbestedingen
Wat zijn aanbestedingen?
Aanbestedingen zijn voor de gemeente het verkrijgen van niet alleen dagelijkse inkopen
maar ook investeringen (de inkoopprocedure). Het beleid hiervoor is vastgelegd in de
Aanbestedingswet welke zijn basis vindt in Europese regelgeving. De doelstelling hiervan is
om tot één vrije Europese markt te komen voor aanbestedingen van de overheid, die
objectief, transparant en gelijk is (gelijke kansen voor alle inschrijvers). Leveringen en
diensten die meer kosten dan € 207.000,-- worden Europese aanbestedingen genoemd.
De ander heten Nationale aanbestedingen.
Onlangs heeft het college alle aanbestedingen van 2016 beoordeeld. Men verwachtte (uit
ervaringen van 2015) dat een aantal niet aan de regels zouden voldoen en dat bleek juist te
zijn. Een 4-tal aanbestedingen die in het project van de Blaricummermeent zijn gedaan
bleken onrechtmatig te zijn. 3 ervan bleken Nationale aanbestedingen die achteraf kunnen
worden ‘gerepareerd’ door goedkeuring aan de gemeenteraad. Vanwege o.a. het bedrag is
de 4e aanbesteding een Europese aanbesteding. Deze situatie is niet te herstellen. De
accountant zal bij de beoordeling van de jaarrekening een goedkeurende verklaring op
rechtmatigheid niet verstrekken.
In de raadsvergadering van 18 april jl. stond het voorstel van het college op de agenda over
de uitkomsten van dit onderzoek. Om de schade zoveel mogelijk te beperken hebben wij,
evenals in 2015, dit voorstel goedgekeurd. Op onze vraag aan het college of er maatregelen
zijn genomen om dit soort onrechtmatigheden in de toekomst te voorkomen, kregen wij een
bevestigend antwoord.
René Kemperman
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De Dialoog
In 2016 werd door de gemeente Blaricum in het Vitus de B100 bijeenkomst georganiseerd
waarbij de wensen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties voor de
toekomst van Blaricum zijn geïnventariseerd. Op zaterdag 8 april 2017 werd hier vervolg
aan gegeven in de vorm van De Dialoog. Ruim 50 Blaricummers kwamen hiervoor naar
De Blaercom. Een gedeelte van de inwoners had al eerder meegedaan met de B100
bijeenkomst. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren: Identiteit, Omgeving,
Verbinding, Veilig Verkeer, Cultuur, Bereikbaarheid en Stem van het dorp. Per onderwerp
waren de inwoners ingedeeld in groepjes. Het was een zeer inspirerende ochtend. Er
werden ideeën gedeeld en onderlinge afspraken gemaakt. Zelf was ik gesprekscoach van
het groepje Identiteit. De doelen die naar voren kwamen tijdens de B100 bijeenkomst over
behoud dorpskarakter en identiteit waren: dorpsgevoel, dorpskarakter weer terug,
openheid, geen verdere verdichting, bebouwing (dorpsinrichting), betere veiligheid,
dorpsgevoel naar Blaricummermeent en Bijvanck en leefbaarheid. De punten die tijdens de
Dialoog over de Identiteit o.a. naar voren kwamen waren: rust, gezelligheid, groen en
verscheidenheid aan woningen. In het Villagebied waren woningen gesloopt waarvoor in de
plaats zogenoemde ‘Kabaz’ woningen waren gekomen (witte huizen met een rieten dak).
Dit gaf een Almere Buiten gevoel. Over de hoogte van de heggen waren de meningen
verdeeld. Lage heggen i.v.m. de verkeersveiligheid. Een hoge heg tegen inbraak. Anderen
gaven juist de voorkeur aan een lage heg i.v.m. sociale controle.
Ook vond men dat Blaricum een dorpskarakter in drievoud had en dat de samenstelling
van de dorpskernen verschillend was. De tradities zijn met name in het Oude Dorp. De
Bijvanck en de Blaricummermeent dienen eigen activiteiten te ontwikkelen. Soms een
combinatie.
De burgemeester en het overige bestuur moeten meer zichtbaar zijn voor de inwoners.
Fusie of samenwerking: de inwoners zagen dit als een gelopen race. Al met al was het een
geslaagde bijeenkomst.

Hans Breet

Ineke Breet
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