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Beste Korenbloemlezers,

Zo rond de feestdagen toch nog wat politieke informatie uit de afgelopen raadsvergadering.

De Blaricumse Partij wenst u hele fijne Kerstdagen!
In deze Korenbloem kunt u over de volgende onderwerpen lezen:
• Voorzitter en Griffier …
• Evaluatie Blauwe Zone …
• 2e wijziging
winkeltijdenverordening …
• Belasting- en Legesverordening …

• Aanbesteding beheer
openbare ruimte …
• Preventie en handhavingsplan
alcohol jeugd Gooi en Vechtstreek
• Diverse Moties

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.

De Voorzitter.
Tijdens Raadsvergadering van 27-11-2017 was de Burgemeester niet beschikbaar als
voorzitter. Deze eer viel nu te beurt aan onze fractievoorzitter Bea Kukupessy. Als nestor
van deze gemeenteraad (zij zit het langst in de raad) heeft ze zich goed van haar taak
gekweten. Aanvankelijk wat onwennig, maar later toch soepeltjes, heeft ze de vergadering
tot een goed einde gebracht. Haar politieke inbreng werd daarbij overgenomen daar haar
fractiegenoten.
Benoeming waarnemend Griffier.
Onze huidige griffier Paul de Groot gaat op 28 april 2018 met pensioen. Wij hebben van
harte ingestemd met de benoeming van Ralph de Vries als zijn opvolger. Om hem alvast te
laten wennen aan Blaricum en zijn werkomgeving is hij benoemd als waarnemend griffier
vanaf 01-01-2018. Tijdens een schorsing was er gelegenheid om hem hiermee te feliciteren.
René Kemperman
Geheel links de
nieuwe griffier:
Ralph de Vries
Tweede van links:
de met pensioen
gaande griffier:
Paul de Groot
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Evaluatie Blauwe zone
De gemeenteraad heeft het evaluatierapport van de blauwe zone in het hart van het oude
dorp gekregen met daarin de volgende conclusies:
• Handhaaf de bestaande blauwe zones (geen uitbreiding, maar ook niet kleiner)
• Bekijk de parkeerproblemen in de straten die grenzen aan de blauwe zone (de schil) en
ga na of de parkeerdruk daar kan worden verminderd.
• Maak geld vrij voor de uitbreiding van de parkeerplaats bij Bellevue. Deze parkeerplaats
wordt intensiever gebruikt omdat er nu meer langparkeerders gaan staan.
De winkeliers en veel bewoners zijn tevreden over de vastgestelde blauwe zone. Er is extra
parkeerdruk in de straten in de schil rondom de blauwe zone, o.a. door langparkeerders.
Het college gaat dit aanpakken bij de uitvoering van het groot onderhoud in deze straten.
De parkeerplaats bij Bellevue moet uitgebreid worden met fase 2 (20 parkeerplaatsen). Na
overleg met de bewoners en de eigenaren van het nog op te starten theater bij Bolland &
Bolland zal fase3 (16 parkeerplaatsen) worden bekeken.
René Kemperman

2e wijziging winkeltijdenverordening
De Blaricumse ondernemers hebben behoefte aan verruiming van hun openingstijden op
zon- en feestdagen. Op dit moment mogen winkels open zijn op zon- en feestdagen van
12:00 uur tot 18:00 uur.
Meer mag er niet, ook niet in uitzonderlijke situaties. Wij hebben ingestemd met verruiming
van deze openingstijden op 2 extra dagen. Deze extra dagen zullen niet elk jaar nodig zijn
maar dit jaar vallen Kerstmis en de Oud- en Nieuw viering ongelukkig voor de winkeliers
(direct na een weekeinde). De inwoners krijgen nu de kans om op zondag voor genoemde
dagen, nog inkopen te doen.
René Kemperman

Belasting- en legesverordeningen voor 2018
Dir zijn de standaard bedragen voor te heffen belastingen (o.a. de OZB) en de te betalen
legesbedragen voor diensten van de gemeente (o.a. paspoort, rijbewijs).
De Raad heeft een amendement (wijziging) vastgesteld op de belastingen voor te betalen
precariobelastingen (vergoeding voor gebruik van de openbare grond) voor te plaatsen
containers. Daarmee is een beleid vastgesteld voor de plaatsing van containers.
Gedurende een korte tijd kost plaatsing weinig (dag 1 en 2 zonder heffing) maar als het
langer duurt gaan de lasten toenemen. Dit beleid spoort de gebruikers van containers aan
ze zo kort mogelijk te laten staan.
René Kemperman
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Aanbesteding beheer openbare ruimte
In 2019 moeten de contracten voor het beheer van de openbare ruimte ( de ruimte die voor
iedereen toegankelijk is) van Blaricum worden vernieuwd. Het moet fraaier worden en de
burgers moeten erbij betrokken worden. Ook de Tomin-groep zal nadrukkelijker in beeld
komen. Om dit allemaal uit te zoeken vraag het college geld voor de inhuur van capaciteit
hiervoor. De BEL-combinatie heeft die capaciteit niet beschikbaar.
Als je kijkt naar ons openbaar groen dan moet je vaststellen dat daaraan veel verbeterd kan
worden. Meer aandacht en betere zorg daarvoor. We hebben nu het geld beschikbaar om
de achterstand hierin, opgelopen als gevolg van de bezuinigingen in vorige colleges, weer
in te halen.
René Kemperman

Preventie en handhavingsplan alcohol jeugd
Gooi en Vechtstreek
Op grond van de Drank- en Horecawet moet de gemeente een preventie- en
handhavingsplan alcohol jeugd vaststellen.
In dit preventie- en handhavingsplan ligt de focus op jongeren, jongvolwassenen tot 24 jaar
en hun ouders. Ook wordt aandacht besteed aan volwassenen, niet alleen in hun rol als
ouders, maar ook als groep bij wie sprake is van gewoontedrinken met een hoog
consumptieniveau.
Het doel is het voorkomen van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar en het
verminderen van binge drinken (het drinken van 5 glazen alcohol of meer tijdens 1 enkele
gelegenheid) onder jongeren, die wel alcohol gebruiken. Aandacht voor algemene
weerbaarheid voorafgaand aan voorlichting over genotmiddelen is van groot belang om
alcoholgebruik onder de 18 jaar te voorkomen. De gezondheidsschade van alcoholgebruik
onder deze doelgroep is het grootst. Jongeren onder de 18 jaar zijn fysiek nog niet geheel
volwassen en met name de hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. Deze ontwikkeling is
rond het 24ste levensjaar afgerond.
Het aantal volwassenen en senioren in Gooi en Vechtstreek dat (wel eens) alcohol drinkt is
hoger dan landelijk. Zware drinkers komen het meest voor onder mannen van 19 tot en met
34 jaar. Volwassenen geven daarmee niet het goede voorbeeld en lopen meer kans op het
ontwikkelen van verslaving en gezondheidsklachten.
Vooral ouderen lopen meer kans op het ontwikkelen van verslaving en
gezondheidsklachten bij alcoholgebruik. Het oudere lichaam verdraagt alcohol slechter,
minder lichaamsvocht, de lever en de nieren functioneren minder goed en er is niet zelden
sprake van een schadelijke combinatie met medicijnen. Alcoholgebruik onder 55 plussers
leidt tot tal van ongevallen in de thuissituatie. Ze zijn minder geneigd hulp te zoeken.
Probleemdrinken wordt minder snel opgemerkt.
Ineke Breet
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De moties
Vuurwerk
DBP vraagt het college via de media om aan de Blaricumse burgers de in de APV
(Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2.73 lid 3)) vastgelegde regels voor het afsteken
van vuurwerk nog een keer te benadrukken. De regel is dat er geen vuurwerk mag worden
afgestoken binnen 50 meter van een rieten dak. DBP wil zuinig zijn op dit Blaricumse
kenmerk. Alle raadsleden steunden deze motie.
Bezwaar tegen datum referendum
Bij gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 is o.a. een referendum ingepland voor de
wet op de inlichtingen en veiligheidsdienst. De indieners (waaronder DBP) vinden dat lokale
verkiezingen over lokale onderwerpen moeten gaan en dat ze niet mogen worden
vertroebeld door een dergelijk referendum.
Vervallen wijzigingsbevoegdheid van het college
In het bestemmingsplan in de Blaricummermeent was nog steeds voor BusinessPark27 en
deelplan G een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het college, voor de realisatie van
een bezinepomp en weggerelateerde horeca. De raad heeft nu besloten (o.a. met steun
van DBP) deze wijzigingsbevoegdheid te laten vervallen.
René Kemperman
Errata Korenbloem 09:
Bij het artikel ‘Moties van de coalitie uit de raadsvergadering van 31 oktober’
• In de motie ‘tegen verharding Goyergracht’, hebben wij u abusievelijk gemeld dat de
Goyergracht (-noord) tot Blaricums grondgebied behoorde, echter ligt deze op het
grondgebied van Eemnes. Ook de schrijfwijze van ‘Goyergracht’ stond er verkeerd in.
• Bij de motie ‘oversteek Randweg Oost bij Stichtseweg’ is het woord ‘stoplicht’ gebruikt
i.p.v. ‘verkeerslicht’.
Hartelijk dank voor de oplettende lezers!
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