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Beste Korenbloemlezers,

Zoals gebruikelijk brengen wij bij u weer een aantal zaken onder de aandacht die in
de laatste raadsvergadering de revue hebben gepasseerd.
Samen met de Hei en Wei van 9 februari ontvangt u tevens een flyer waarin onze
programmapunten staan vermeldt. Heeft u de flyer niet ontvangen, kijkt u dan
komende week op de website van onze partij. Daar plaatsen wij deze flyer ook.
In deze Korenbloem kunt u over de volgende onderwerpen lezen:
• Even bomen over bomen! …
• Duurzaam duur? …
• Ruim het op, dat zwerfafval …

• Dat wordt water naar het Gooimeer dragen …
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.

De TOP-5 van De Blaricumse Partij
v.l.n.r. op de foto:
Bea Kukupessy – Rokebrand (2), René
Kemperman (5) Liesbeth Boersen – de
Jong (1), Ineke Breet-Roestenburg (3),
Janny van Dijk – de Jong (4).
Samen met hun achterban zijn zij de
basis van DBP. Ze willen graag het
werk uit de afgelopen, voor DBP
succesvolle, raadsperiode voortzetten.
Hans Breet

Extra geld bomenbeheer
Door bezuinigingsoperaties op groenonderhoud in de vorige regeerperiode tussen 2010 en
2014 waren de budgetten beperkt. Hierdoor is het beheer van het bomenbestand in
Blaricum achtergebleven.
In de raadsvergadering van 30 januari 2018 hebben de
coalitiepartijen (De Blaricumse Partij, HvB en het CDA)
een motie ingediend om geld beschikbaar te stellen voor
het bomenonderhoud van alle bomen in de gemeente Blaricum.
Ineke Breet
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Van onze Wethouder:

Duurzaamheidslening
Onlangs heeft de gemeenteraad bijna unaniem (alleen Rob Bruintjes stemde tegen)
ingestemd met de invoering van de duurzaamheidslening. Er is een bedrag van € 500.000,-beschikbaar gesteld om uit te lenen aan Blaricumse huiseigenaren die hun huis
energiezuiniger willen maken bijv. door isolatie, zonnepanelen, dubbelglas, zonneboiler,
warmtepompboiler, enz. Dit alles tegen een zeer aantrekkelijk rentetarief van thans 1,6%.

Het is de ambitie van Blaricum om in 2022 28% minder CO2 uit te stoten. Vooral door
energiemaatregelen in de bestaande woningen kunnen we dit doel bereiken. Maar
verduurzaming van de woning is ook aantrekkelijk voor de bewoners zelf. Zij krijgen niet
alleen een lagere energierekening maar ook meer wooncomfort.
De aanvrager moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden waaronder:
• de lening moet minimaal € 2.500,-- en mag maximaal € 25.000,-- bedragen.
• bij bedragen tot € 7.500,-- is de looptijd 10 jaar en bij grotere bedragen 15 jaar.
• de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar (deze voorwaarde wordt gesteld door de
SVn, de uitvoerende instantie, omdat anders het risico van niet terugbetalen te groot is.
• de aanvrager moet voldoen aan de krediettoets, d.w.z., moet in staat zijn de lening terug
te kunnen betalen.

“Als wethouder duurzaamheid
ben ik ontzettend blij dat steeds
meer mensen doordrongen zijn
van het feit dat het roer echt om
moet, dat we op energie
moeten bezuinigen, dat we
minder CO2 moeten uitstoten en
dat we klimaatbestendige
maatregelen moeten nemen. Ik
hoop dan ook dat zo veel
mensen van deze
duurzaamheidslening gebruik
zullen maken, dat ik binnenkort
de raad opnieuw moet vragen
geld beschikbaar te stellen.”
Liesbeth Boersen
Wethouder duurzaamheid
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Zwerfafval

Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op plekken die daar niet voor bestemd zijn,
bijvoorbeeld op straat, in de berm, op het strand of in natuurparken. Zwerfafval zorgt voor veel
ergernis. Het trekt ongedierte aan en het opruimen kost heel veel geld. Bovendien is zwerfvuil slecht
voor natuur, dier en mens: het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken er in verstrikt.
Als we zwerfafval niet opruimen, duurt het lang voordat het verdwenen is. De afbreektijden voor
afval variëren van enkele weken tot een eeuwigheid. Niet-natuurlijke materialen zoals plastic en
kauwgom vergaan niet, maar vallen uiteen in piepkleine deeltjes die in de bodem of in het water
blijven rondzwerven (microplastics).
Enkele voorbeelden van afbreektijden:
•
•
•
•
•

Krant …………………………..:
Blikje (alluminium) ……………:
Blikje (staal) …………………..:
Plastic fles/zak of patat bakje :
Glazen fles ……………………:

Kijk ook op: www.nederlandschoon.nl

1 tot 6 maanden
nauwelijks
50 jaar
Deze verbrokkelen maar breken niet af
vergaat nooit

De vervuiling van onze directe omgeving neemt gestaag toe. Als je een wandeling maakt
door het dorp tref je overal veel blikjes, plastic flesjes en andere weggegooid afval aan.
Dit probleem moeten we gezamenlijk aanpakken en daarom willen we dat de gemeente Blaricum
zich aansluit bij de statiegeld-alliantie, een initiatief om statiegeld ook te gaan heffen op kleine flesjes
en blikjes en grondstoffen te gaan hergebruiken. Ruim 100 instellingen hebben zich inmiddels bij dit
initiatief aangesloten.
In de Raadsvergadering van 30-01-2018 hebben de coalitiepartijen samen een motie ingediend
waarbij de gemeente Blaricum zich aansluit bij dit initiatief en dat het college deze mening van
Blaricum gaat doorgeven aan de leden van de Tweede Kamer, die zich op 15 maart over het
statiegeld op kleine flesjes en blikjes uitspreekt.
Zowaar een leuk begin, maar de basis voor Blaricum ligt bij de inwoners van ons dorp. Ook door de
scholen kan hier aandacht aan besteedt worden. Hierbij een aantal tips om zwerfafval te voorkomen:
• Als je weet wie het gedaan heeft, kun je die persoon er op aanspreken. Meld de rommel anders
bij de gemeente via het Meldpunt Openbare Ruimte (tel.: 14 035 op maandag tot en met
donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur).
• Winkels en horeca zoals supermarkten, sportkantines en snackbars zijn verplicht om de
omgeving van hun zaak schoon te houden. Zo niet, dan kun je ze dus vragen dit op te ruimen.
• Gooi afval, ook kauwgom, sigarettenpeuken of tissues, altijd in een openbare vuilnisbak, of neem
het mee naar huis en lever het gescheiden in, zodat het gerecycled kan worden.
• Doe mee met opruimacties in je eigen buurt of een natuurgebied. Wil je zelf jouw stuk straat
schoonhouden? Vraag de BEL-organisatie of je de gratis aanhanger met gereedschap kunt lenen.
• Beperk zelf je afval: neem je eigen boodschappentas mee, gebruik een hervulbaar waterflesje en
neem een eigen afsluitbare beker mee voor koffie of thee.
• Laat geen ballonnen op: ze komen op straat of in de natuur terecht. Daar kunnen dieren de
ballonnen opeten of verstrikt raken in het touwtje.

• Zet geen afval naast volle papierbakken of vuilcontainers, maar neem het mee naar huis.
René Kemperman
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Gemeentelijk rioleringsplan
Blaricum moet op basis van de wet milieubeheer haar rioleringsplan aanpassen aan de
wettelijke kaders. Misschien denkt u: Wat is er spannend aan een rioleringsplan?
De gemeente heeft de zorgtaken voor stedelijk afvalwater, hemelwater en het grondwater
(nieuw voor de gemeente).
Wat zijn belangrijke doelstellingen:
• inspelen op de veranderingen van ons klimaat
• onderzoek woningen stankoverlast in de Bijvanck en Blaricummermeent
• het houden van een stresstest (wettelijk)
• opstellen grondwaterbeleid
• in een actieve participatie worden bewoners en bedrijven hierbij betrokken
Wat zijn nu de problemen in ons dorp:

In het laatste rondetafelgesprek was er een grote groep buurtbewoners uit de Bijvanck die
allen last hadden van langdurig wateroverlast. Ook uit de Blaricummermeent horen wij deze
geluiden. Kelders en kruipruimtes staan gevuld met water.
Maar wat is nu wateroverlast? Daar zijn 3 criteria voor:
1. Het grondwater staat hoger dan 0,7 m onder de kruin van de weg.
2. Minimaal 5 woningen hebben last van de wateroverlast.
3. De overlast houdt langer aan dan 1 maand.
In de Bijvanck wordt aan al deze voorwaarden voldaan. Het wordt nu tijd om naar de
oorzaken hiervan te zoeken.
Daarom heeft De Blaricumse Partij, samen met de coalitiegenoten, wethouder Liesbeth
Boersen verzocht om contact met waterbeheer op te nemen en gezamelijk een onderzoek
te doen naar deze afwateringsproblemen.
Wij zijn zeer tevreden met het nieuwe rioleringsplan en verwachten dat de problemen
kordaat aangepakt gaan worden.
Bea Kukupessy

DE BLARICUMSE PARTIJ:
Zalm 12
1261 PB Blaricum

4

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

