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Beste Korenbloemlezers,

Wat gaat zo’n politiek jaar toch weer snel om …
Toch kunnen we terugkijken op een goed jaar, waarin we weer veel hebben bereikt voor ons
dorp:
Grote inzet voor het behoud van een zelfstandig Blaricum; Een goed werkende Blauwe
Zone; Verdere afvalscheiding ingevoerd; Verbetering fietsenstalling carpoolplaats; Start
gemaakt met verfraaien winkelcentrum Bijvanck; Stichtse Park een ‘boost’ gegeven;
Herinrichting Malbakplein gestart; Meer inspraak burgers door houden ‘Dialoog”; etc. …
Om u goed op de hoogte te houden geven wij u hieronder de politieke agenda:
11 juli: Fiets- en voetgangersverbinding: Oude Dorp – Bijvanck
Programma bewonersavond 11 juli 2017:

We blikken terug op de vorige bewonersavond (van 29 mei 2017), waarop bewoners ons
hebben aangegeven aan welke voorwaarden de verbinding zou moeten voldoen.
Vervolgens lichten we toe wat we met deze inbreng van bewoners en belanghebbenden
gedaan hebben. We laten zien welke varianten voor een voetgangers- en fietsverbinding wij
hebben opgesteld en hoe we deze onderling hebben beoordeeld. Vervolgens presenteren
we de meest kansrijke voorkeursvarianten. We horen heel graag wat u daarvan vindt.
U bent 11 juli om 19.30 uur van harte welkom in het gemeentehuis, Kerklaan 16. De
bijeenkomst duurt naar verwachting tot uiterlijk 21.30 uur.
In deze Korenbloem kunt u over de volgende onderwerpen lezen:
• Het plein in de Bijvanck voor de Malbak op de schop …

• Van onze wethouder: Meer onderhoud van het groen in Blaricum …
• Wel of géén fusie? Het blijft spannend …
• De financiële pagina: De Kadernota toegelicht …
• Schoolzwemmen: Daar gaan we voor! …
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.

Hans Breet
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Van onze Wethouder:
Extra geld voor groenonderhoud
De Blaricumse raad heeft in zijn laatste vergadering voor het zomerreces extra geld
beschikbaar gesteld om het openbaar groen beter te kunnen onderhouden. In de afgelopen
jaren was er vanwege de economische crisis, en de slechtere financiële situatie van onze
gemeente, op groenonderhoud fors bezuinigd. Veel inwoners waren er dan ook zeer
ontevreden over.
Nu de crisis ten einde is en Blaricum er financieel weer gezonder voor staat, steunde de
raad niet alleen de collegevoorstellen op het gebied van groen. Op initiatief van met name
de 3 coalitiepartijen (De Blaricumse Partij, Hart voor Blaricum en het CDA), vaak gesteund
door de oppositie, werd besloten tot een extra ‘groen impuls’. Bovenop het geld voor het
gebruikelijke groenonderhoud stelde de raad extra geld beschikbaar namelijk:
➢ Voor de verhoging van de kwaliteit van de onkruidbestrijding en de bestrijding van de
Japanse Duizendknoop: € 25.000,--.
➢ Voor de aanpak van de essentaksterfte: € 15.000,--.
➢ Voor het poten van bloembollen en het aanbrengen van bloemenmengsel: € 15.000,-➢ Voor het aantrekken van een projectleider voor de integrale aanbesteding van
onderhoud van het openbaar gebied: € 25.000,--

➢ Voor het wegwerken van achterstallig groenonderhoud: € 50.000,-➢ Voor het toevoegen van 1 extra persoon aan de bestaande Blaricumse groenbuitendienst die tot op heden uit slechts 4 personen bestond.
"Als wethouder ben ik met dit alles natuurlijk ontzettend blij. Ik denk dat we nu weer op de
goede weg zijn. Onlangs hebben we ook al het Stichtsepark opgeknapt. En met deze extra
beschikbaar gestelde middelen zal in de toekomst ons groen er weer beter uitzien zodat we
er als Blaricummers trots op kunnen zijn".
Liesbeth Boersen

Hans Breet

Stichtse Park
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Coalitiepartijen van Blaricum gaan nog steeds
voor behoud zelfstandigheid van Blaricum
De Blaricumse Partij, Hart voor Blaricum en het CDA hebben zich de afgelopen tijd met hart
en ziel ingezet om een oplossing te vinden voor de geschetste problemen die door het
bureau Deloitte zijn aangegeven in hun rapport m.b.t. de bestuurskrachtmeting i.o.v. de
Provincie Noord Holland. Zij hebben dan ook regelmatig overleg gehad met de ons
omringende gemeenten.
Zowel Blaricum, Laren als Huizen zijn
bestuurskrachtig genoeg. Ook de BELorganisatie voldoet, maar dient versterkt
te worden. Op regionaal gebied zijn de
gemeenten binnen de Regio Gooi en
Vechtstreek echter niet daadkrachtig
genoeg. De Regio Gooi en Vechtstreek
maakt samen met 6 andere regio’s deel
uit van de MRA (Metropoolregio
Amsterdam) en geeft ook input voor het
MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport). Hoe daadkrachtiger
de regio, des te meer invloed zij kan
oefenen binnen de grotere verbanden
zoals de MRA en het MIRT. De MRA
houdt zich o.a. bezig met Economie,
Ruimte en Mobiliteit. Door deze samenwerking kan er bijvoorbeeld meer mogelijk gemaakt
worden op het gebied van bereikbaarheid wat lokaal ook van belang kan zijn.
De provincie heeft inmiddels de ARHI procedure opgestart om door opschaling d.m.v. fusies
het aantal gemeenten binnen de Gooi en Vechtstreek terug te brengen van 7 naar maximaal
3 gemeenten.

Om toch de zelfstandigheid en daarmee de identiteit van Blaricum te kunnen behouden
heeft de coalitie ervoor gepleit om te komen tot 1 ambtelijke organisatie voor Huizen, Laren,
Blaricum en Eemnes om zodoende de BEL-organisatie te versterken. Om dit te kunnen
realiseren is het belangrijk dat de vier colleges hiervoor een deskundige en ervaren
procesbegeleider inschakelen en een scherpe tijdsplanning aanhouden. Ook dient er nauw
overleg te komen over gezamenlijke afstemming van HBEL portefeuillehouders in regionaal
optreden om zodoende onze regionale daadkracht te vergroten.
In de raad van dinsdag 4 juli is hiervoor dan ook een motie ingediend en
aangenomen.
In Laren is de motie al eerder aangenomen.
In Huizen komt de ARHI in de raad van donderdag 13 juli aan de orde.
Ineke Breet
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Kadernota 2018 – 2021.
Tijdens de laatste Raadsvergadering voor het zomerreces stond de kadernota op de
agenda. De kadernota geeft de beleidslijnen aan voor de komend 4 jaar en dient als basis
voor de begroting 2018. Het zou te ver gaan om alle items te beschrijven, maar een paar wil
ik er graag voor u toelichten:

2016.
Financieel gaat het goed met de gemeente Blaricum de komende jaren. Ook het afgelopen
jaar werd er minder uitgegeven dan er inkomsten waren en wel ruim € 139.000,--. Van een
deel daarvan hebben we aangegeven dat dit voor onderhoud van het openbaar groen moet
worden besteed omdat iedereen in het dorp de staat van het openbaar groen
allerbelabberdst vindt. Zie het artikel van Liesbeth Boersen elders in deze editie.

2018.
De allereerste verwachting voor dit jaar was dat er ruim € 70.000,-- minder uitgaven zouden
zijn dan dat er door de gemeente zou worden ontvangen. Ook hier heeft DBP het initiatief
genomen een aanzienlijk bedrag te reserveren voor het openbaar groen. Zie het artikel van
Liesbeth Boersen elders in deze editie.

GAD.
Dit is een punt waarvoor DBP zich telkens weer inzet, en met succes. Het gaat hier om
teruggave van, door inwoners, teveel betaald voorschot op de afvalstoffen heffing. Ook in
2018 is er ingepland dat de teveel betaalde bedragen aan de inwoners zullen worden
terugbetaald. Naar verwachting liggen de bedragen op het zelfde niveau als voor 2017.

OZB.
In 2018 zal de gemeente Blaricum een extra meevaller krijgen uit het gemeentefonds. Bij het
opstellen van de kadernota was dit nog niet bekend. Daarom heeft de coalitie besloten deze
meevaller direct te gebruiken voor het verlagen van de OZB tarieven. Zoals wellicht bekend
wordt de OZB geheven naar de waarde van de woning. Bij het vaststellen van de OZB
tarieven speelt deze ontwikkeling ook een belangrijke rol. Bij het samenstellen van deze
Korenbloem was nog niet te bepalen hoe groot deze daling zou zijn. Zodra er meer inzicht in
de daling is zullen wij u dat laten weten.

Smileys.
Tijdens de raadsvergadering heeft de Raad ook besloten het
aantal Smileys in het dorp uit te breiden. Deze smileys
hebben tot doel automobilisten op hun (soms hoge) snelheid
te wijzen. Er gaat een positieve werking vanuit, omdat
sommige bestuurders zich niet bewust zijn met welke
snelheid ze door het dorp scheuren.
René Kemperman
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Schoolzwemmen

Het blijkt dat veel kinderen helemaal niet of veel te laat op zwemles gaan. Het gebeurt teveel
dat kinderen verdrinken of bijna verdrinken. Pas met een zwemdiploma C is er voldoende
zwemvaardigheid.
De Blaricumse Partij vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen zwemmen. Daarom
hebben wij samen met HvB en het CDA het college van Blaricum gevraagd om bij ouders
van jonge kinderen te onderzoeken of er behoefte is aan schoolzwemmen.
Er moet worden onderzocht of de scholen hier aan mee willen werken. Ook moet natuurlijk
het vervoer van en naar het zwembad veilig worden geregeld.
Wordt vervolgd …..
Janny van Dijk

BOA actief in winkelcentrum Bijvanck

Foto’s:
Hans Breet

LET OP!
Alleen voor voetgangers!
DE BLARICUMSE PARTIJ:
Zalm 12
1261 PB Blaricum

5

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

