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Beste Korenbloemlezers,

Dit keer een Korenbloem met informatie over uw directe leefomgeving.
Er zijn nieuwe ontwikkelingen waar wij u van op de hoogte willen houden. U kunt er in deze
Korenbloem het een en ander over lezen!
Let u op! Binnenkort kunt u weer meepraten!
• 28 juni: Bewonersavond over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).
Kijkt u voor uitgebreide informatie en de interactieve kaart op deze gemeentepagina:
http://www.blaricum.nl/inwoners/Projecten_2/Verkeers_en_Vervoersplan
In deze Korenbloem kunt u over de volgende onderwerpen lezen:

 en 

• Kortste verbinding tussen Blaricummermeent en Bijvanck voor
• De pleinen in de Bijvanck worden gezelliger!!! …

Kijkt u voor het overige nieuws op onze site: www.deblaricumsepartij.nl
redactie van ‘DE KORENBLOEM’

Hans Breet

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.

Blinkende
borden
verwijzen
naar een
nieuw
ingericht
parkje
in de
Bijvanck

Wandelpark (dus NIET fietsen of brommen!)
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Voet-fietsbrug Blaricummermeent en Bijvanck
Naar aanleiding van de wens van bewoners van de Blaricummermeent om de
dorpsdelen de Blaricummermeent en Bijvanck beter met elkaar te verbinden
wordt er een voet-fietsbrug aangelegd in het verlengde van de ‘Gooischedreef
(Blaricummermeent) en de straat de Maten (Bijvanck).
Het ontwerp moet passen bij de reeds aangelegde bruggen over de
Meentstroom. De brug is ongeveer 3,5 meter breed en 18,45 meter lang. Een
belangrijk aandachtspunt bij de uitwerking van de brug is de aansluiting op de
Stroomzijde en de oversteek/kruising van het fietsverkeer richting
Gooischedreef.
Door het aanleggen van de brug worden voorzieningen in de Bijvanck zoals
scholen en winkels beter bereikbaar voor de inwoners van de
Blaricummermeent. Ook is er sprake van een betere verbinding richting het
Gooimeer voor de inwoners van de Bijvanck.

Ineke Breet
Wilt u meer informatie over de brug?
Ga dan naar de site van de ontwerper van deze brughekken en lees meer
over de achtergrond van het ontwerp:
http://bplusb.nl/nl/werk/bruggen-blaricummermeent/
(Red.)
Aanschouwelijke voorstelling van de nieuwe verbindingsbrug
tussen de Blaricummermeent en de Bijvanck

DE BLARICUMSE PARTIJ:
Zalm 12
1261 PB Blaricum

2

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

DE
BLARICUMSE
PARTIJ

‘DE KORENBLOEM’

Opleuken pleinen Bijvanck
Van de herontwikkeling Bijvanck was nog een som van € 33.000,-- euro over. De raad
besloot met dit geld de pleinen meer op te vrolijken in verband met de redelijk saaie
uitstraling hiervan.

Er is een informatieavond gehouden met inwoners en ondernemers en andere instellingen
die uitgenodigd waren.
Het plan wat er lag is
hierdoor aangepast!
De winkeliers wilden
geen speeltoestellen
op hun plein omdat er
in de zomer terrassen
staan en deze zouden
dan te weinig ruimte
hebben.
Wel komen er leuke
plantenbakken om de
pleinen op te fleuren.
Dit gaf ruimte om bij
de Malbak
speeltoestellen en
een jeu de boulebaan
aan te leggen. Ook
gaven de inwoners en
de Malbak aan om
niet het hele plein te
benutten, omdat er
ruimte over moet
blijven voor een
eventuele braderie en
kerstmarkt.
Dit alles in overleg
met de inwoners en
winkeliers zodat we
tot een breed
gedragen plan zijn
gekomen.
Bea Kukupessy
Rokebrand
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