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N.B. De Lokale websites kunt u onder
dezelfde naam vinden op www.heienwei.nl. Voor de websites van adverteerders en sponsors zie de advertenties.
EVENEMENTEN
Zomerconcert ‘Rust Wat’ op vrijdag
25 juni, aanvang 20.15 uur, door het
Nederlands Blazers Ensemble. ‘Het
Paradijs’ uit ‘Die Jahreszeiten’ van
Haydn. Bart Moeyaart vertelt het verhaal van het paradijs. Parkeren uitsluitend op Oranjeweitje, pendelbus: € 2,(retour). Zie www.zomerconcert.nl.
VOORAANKONDIGINGEN:
Feestweek en Kermis 14 tot 18 augustus a.s., programma volgt.
Oldtimer Festival 2010 12 sept. a.s.,
www.lions-otf.nl.
Atelier Route Blaricum 11 en 12 sept.
a.s., www.kunstencultuurblaricum.nl.
Dag van het werkpaard zondag 19 sept.
a.s., www.dagvanhetwerkpaard.nl.
Stad en lande Ruiters 25 en 26 sept.
a.s.: www.standenlanderuiters.nl.
Open Golf & Country 26 sept. a.s.:
www.blaricumpromotie.nl.
EXPOSITIES
BEL-kantoor Eemnes, Zuidersingel 5,
Eemnes, tot 16 juli, elke werkdag 8.3017.00 uur, schilderijen van Ria van
Dijk-Broekhuizen (Rijksacademie voor
Beeldende Kunsten te Amsterdam),
keramiek van Hanneke Bruinjé (autodidact) en kleurrijke sieraden uit polymeer klei van Annette Duburg
(Academie voor Beeldende Kunsten in
Rotterdam, bouwkeramische afdeling
Porseleinen Fles, mode-opleidingen in
Amsterdam en Parijs).
Galerie Bianca Landgraaf: t/m 25 juli

jubileumtentoonstelling Lydia Schröder,
glasobjecten en Ad Arma, etsen.
Wintertuin, Hamdorffcomplex.
Info: 035-5335987 en
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 29 augustus ‘Kleurrijk Singer’, schilderkunst
uit eigen collectie. T/m 29 augustus
expositie ‘Bij ons in het Gooi’, expositie Bussumse fotograaf Bart Verhoef.
Info.: tel. 5393939 en
www.singerlaren.nl.
GEZONDHEID / WELZIJN
KIES: spel- en praatgroep in Laren en
Blaricum voor Kinderen In EchtscheidingsSituaties (zie ook interview
in hei & wei 329, mei 2009); start eind
oktober a.s. Professionele hulp bij echtscheiding voor kinderen, die gedurende
8 weken bij elkaar komen. Opbouw
positief zelfbeeld en leren gevoelens te
uiten. Door twee coaches, gedurende 8
weken, 1 uur per week. Opgeven: Ida
Demeris, idademeris@hotmail.com en
Gerda Franken, gjfranken@planet.nl.
Info: www.kiesvoorhetkind.nl.
Hatha yoga en Meditatie, in De
Blaercom, start 6 september a.s., elke
maandagochtend 9.15-10.30 uur (1e les)
en 10.45-12.00 uur (2e les), in kleinschalige groepen door Hans ten Have.
Vanuit Ayurveda krijgt u lifestyle-adviezen. Aandacht voor lichamelijke beperkingen en herstelperiodes, m.n.
voor actieve senioren (50+). Ook proeflessen. Info: bel 6948656 of mail
j.m.tenhave@ziggo.nl.
Peuterspeelzaal Blaricum. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Op alle dagen.
Ochtendgroep: 8.30-11.45 uur.
Middaggroep: 13.00-15.15 uur.
Maximaal 16 kinderen per 2 begeleid-

sters. Groepen ‘zon’ en
‘maan’. Zomerfeest geweest
op 16 en 23 juni jl.: naar
Spookbos in Eemnes.
Info:www.speelzaalblaricum.nl.
UITGAAN
Zomeravondbridge in De Blaercom,
door Bridgeclub De Bridgegooiers, elke
donderdagavond t/m 26 augustus, aanvang 20.00 uur, aanwezig om 19.45 uur.
Niet leden €2,-.
Nieuwe theetuin: ‘In Gooijers Erf’
aan de Schapendrift 1-B in Blaricum.
Open in zomermaanden op elke donderdag en vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Dicht in schoolvakantie. Van Els
Hessels en Rob de Gooijer. Gezellige
zitjes in tuin en boomgaard. Koffie en
thee. Zelfgemaakte taart. Eenvoudige
lunches. Te koop brocante, en tuinmeubilair uit eigen werkplaats. Info: 0625326949.
Junior Imker Club, elke zondag, in het
bijenseizoen, door Dorine Borgers, bijenschansje bij Mariëlle Bakker op de
Angerechtsweg 11. Voor kinderen vanaf
9 jaar. Info: www.imkersvereniging
blaricum.nl.
BIBLIOTHEEK HLB
Huizen: Plein 2000 1, tel. 5257410.
Laren: St. Janstraat 27a, tel. 5382612.
Vestiging Laren: geen bijzonderheden.
Vestiging Huizen: Kunstuitleen: gehele maand, uit wisselcollectie. Laren én
Huizen: Algemeen: wekelijks nieuwste
toptitels van bestsellerlijsten. Uitleen
Blu-raydiscs. Bij mobiliteitsproblemen:
Bibliotheek-aan-huis! Vereist: lidmaatschap, info: tel. 5257410. Lezingen etc.:
entreeprijzen en kaarten reserveren, zie
www.bibliotheekhlb.nl.

Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

P

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

TANDHEELKUNDE
K L I N I E K
B L A R I C U M
Kerklaan 18 1261 JB Blaricum
Tel.: 035 - 5319064

S.W.O.-BEL spreekuur Hei & wei niet ontvangen?
in Gezondheidscentrum Of heeft u een vraag over de bezorging, stuur dan een e-mail naar
in de Bijvanck
In verband met de sloop van wijkcentrum
‘de Malbak’ vindt het inloopspreekuur
van de ouderenadviseur van de S.W.O.BEL in de Bijvanck tijdelijk plaats in de
ruimte van VERSA maatschappelijk werk
in gezondheidscentrum ‘De Hooibrug.’
Senioren en/of hun mantelzorgers met
vragen op het gebied van wonen, welzijn
en zorg zijn hier in de maanden juni en
juli van harte welkom. Het inloopspreekuur is op maandagmiddag van 13:30
tot 15:00 uur. In de zomermaanden juli
en augustus zijn de openingstijden in
Blaricum dorp beperkt. Er is dan inloopspreekuur op dinsdag en donderdag van
10:00 tot 11:15 uur. Adres: Schoolstraat
3, zij- ingang van ‘De Blaercom.’
Informatie: tel. 5389025.

heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei&wei bezorging’. U kunt op werkdagen ook telefonisch contact opnemen met 035-5316520.

Happy Gifts
For
Happy Kids

Zon op en onder: op 1 juli om 5.23 uur
respectievelijk 22.03 uur, op 1 augustus
om 6.01 uur respectievelijk 21.30 uur en
op 1 september om 6.51 uur respectievelijk 20.27 uur.

zorg!
Uw gebit.... onze

Net even
anders!

Nicoline Loggere
Zevenderdrift 74
1251 RD Laren
Tel: 06 - 54 73 58 24
www.loggeremakelaardij.nl
info@loggeremakelaardij.nl

Fa. Wed. B. Vos

www.rabobank.nl/noordgooiland

Restaurant
Lounge

Altijd Bloemen

Lunch and
Dinner
Amsterdam
T. 020-4707521
Blaricum
T. 035-5336996

www.theredsun.nl

Uw warenhuis in
Bussum

Dorpsstraat 9d
035-5315703
Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

Christiane Calis
Jelle Hoekstra

www.dayspamooi.nl

www.barneveldzaken.nl

Gemeentebestuur Blaricum
Kerklaan 16, Blaricum
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Tel: 035 - 751 32 22
info@blaricum
Burgerzaken Blaricum
Maandag t/m vrijdag
08.30 - 12.30. Dinsdag ook
van 18.00 - 20.00 uur
Kantoor BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Tel: 035 - 751 31 11
Het kantoor van de
BEL Combinatie is voor
publiek geopend van ma. t/m
vr. van 8.30 - 12.30 uur.
De afdeling burgerzaken is
ook geopend op
maandag(avond)
van 13.30 - 15.30 uur.
De afdeling Vergunning en
Handhaving is ook geopend
op maandagmiddag
van 13.30 - 15.30 uur.
Afdeling Belastingen:
Tel: 035 - 751 31 28
Meldpunt Openbare
Ruimte:
Tel: 035 - 751 31 31
Vergunningenlijn:
Tel: 035 - 751 31 25
op werkdagen
van 9.00 - 11.00 uur.
Deze, en overige publicaties
zijn te bekijken op
www.blaricum.nl

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
VILLAGEBIEDEN 1E WIJZIGING
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Blaricum maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.6, 3.8 en
3.9a Wet ruimtelijke ordening
bekend dat het college van Blaricum
op 22 juni 2010 het bestemmingsplan Villagebieden 1e wijziging
heeft vastgesteld.
Inhoud
In het bestemmingsplan Villagebieden worden de mogelijkheden voor
de woonbestemming vertaald in
bestemmingsvlakken. Uitgangspunt
is dat deze bestemmingsvlakken
aansluiten bij de eigendomssituaties. Het kan in enkele gevallen
voorkomen dat de aangegeven
bestemmingsvlakken niet overeenkomen met de eigendomssituatie.
Daarom is in het bestemmingsplan
Villagebieden een wijzigingsregel
opgenomen dat de bestemmingsvlakken kunnen worden aangepast
aan de eigendomssituatie ten tijde
van vaststelling van het bestemmingsplan.
De voorgenomen wijzigingen van
bestemmingsvlakken wordt mogelijk
gemaakt door middel van een wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen

in het ‘moederplan’ bestemmingsplan Villagebieden. Burgemeester en
wethouders hebben de bevoegdheid
het bestemmingsplan te wijzigen
door de op de plankaart aangegeven
bestemmingsgrenzen te wijzigen.
Voor een aantal percelen is gebleken dat bestemmingsvlakken binnen de woonbestemming niet overeenkomt met de feitelijke eigendomssituatie ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan.
Het betreft de volgende percelen:
Naarderweg 40 en 42, Bierweg 29 en
33, Waterschapslaan 13 en 15, Het
Domein 1, 3 en 5, Vliegweg 14 en 16
en Zwaluwenweg 9.
Er zijn twee zienswijzen tegen het
wijzigingsplan ingediend. De ingediende zienswijzen hebben niet
geleid tot aanpassing van het wijzigingsplan.
Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan, bijbehorende stukken en het bijbehorende besluit, liggen vanaf maandag
28 juni 2010 gedurende zes weken
ter inzage bij de balie Vergunningen

in het kantoor van de BEL
Combinatie, Zuidersingel 5 in
Eemnes. U kunt hier terecht van
maandag tot en met vrijdag van 8.30
uur tot 12.30 uur en op maandag ook
van 13.30 uur tot 15.30 uur. Tevens is
het wijzigingsplan te raadplegen via
de website (www.blaricum.nl).
Beroep
Op grond van het bepaalde in de
Wet ruimtelijke ordening kan degene die een zienswijze heeft ingebracht, danwel diegenen die kunnen aantonen daartoe niet in de
gelegenheid te zijn geweest, beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het besluit tot vaststelling van het
wijzigingsplan treedt in werking
daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State is ingediend,
wordt de werking van het besluit
opgeschort totdat op het verzoek is
beslist.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING UITWERKINGSPLAN
(gewijzigde inzagetermijn)
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Blaricum maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.6, 3.8 en
3.9a Wet ruimtelijke ordening
bekend dat het college van Blaricum
op 25 mei 2010 het uitwerkingsplan
‘Bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, Uitwerkings-plan
1, Bedrijvenpark’ gewijzigd heeft
vastgesteld.
Inhoud
De ontwikkeling van De Blaricummermeent tot een woon- en werkgebied is vastgelegd in het bestemmingsplan
Blaricummermeent,
Werkdorp. Om gevolg te geven aan
de ontwikkeling van dat gebied wil
de gemeente overgaan tot de nadere
uitwerking van dit bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, Uitwerkings-plan
1, Bedrijvenpark is bedoeld om de
ontwikkeling van een gedeelte van
het bedrijvenpark mogelijk te
maken.
De ingediende zienswijzen hebben

geleid tot één aanpassing van het
uitwerkingsplan. Ambtshalve is
tevens een aantal wijzigingen doorgevoerd. Dit betreft aanpassingen
op grond van voortschrijdend
inzicht op een aantal punten en herstel van een aantal tekstuele fouten.
Voor een compleet overzicht van
deze wijzigingen wordt verwezen
naar het besluit van 25 mei 2010 met
alle bijbehorende stukken en het
vastgestelde ter inzage liggende
Uitwerkingsplan 1, Bedrijvenpark.
Ter inzage
Het vastgestelde uitwerkingsplan,
bijbehorende stukken en het bijbehorende besluit, liggen vanaf maandag 28 juni 2010 gedurende zes
weken ter inzage bij de balie
Vergunningen in het kantoor van de
BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te
Eemnes. U kunt hier terecht van
maandag tot en met vrijdag van 8.30
uur tot 12.30 uur en op maandag
ook van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Tevens is het uitwerkingsplan

te raadplegen via
(www.blaricum.nl).

de

website

Beroep
Op grond van het bepaalde in de
Wet ruimtelijke ordening kan degene die een zienswijze heeft ingebracht, danwel diegenen die kunnen aantonen daartoe niet in de
gelegenheid te zijn geweest, alsmede een ieder tegen de vastgestelde
wijzigingen, beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
Het besluit tot vaststelling van het
uitwerkingsplan treedt in werking
daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State is ingediend, wordt de
werking van het besluit opgeschort
totdat op het verzoek is beslist.

VERLEENDE
VERGUNNINGEN
Bouwvergunningen
• Professor van Reeslaan 26a, 1261
CT, het bouwen van een vijver,
verzonden 10 juni 2010;
• Eerste Molenweg 19, 1261 TC, het
vergroten van de woning, verzonden 10 juni 2010;
• Fransepad 26, 1261 JE, het veranderen van de woning en het plaatsen van een bijgebouw, verzonden 15 juni 2010;
• Schapendrift 1c (BVV’31), 1261
HK, het plaatsen van een ballenvanger en drie lichtmasten;
• Dorpsstraat 20, 1261 ET, het plaatsen van een hooikiep, verzonden
17 juli 2010.
Sloopvergunningen
• Zwaluwenweg 13, 1261 GH, het
gedeeltelijk slopen van de
woning, verzonden 8 juni 2010;
• Naarderweg 24, 1261 BT, het
gedeeltelijk slopen van de
woning, verzonden 8 juni 2010;
• Fransepad 26, 1261 JE, het gedeeltelijk slopen van de woning, verzonden 15 juni 2010.
Kapvergunningen
• Huizerweg 58, 1261 ZA, 1 berk,
verzonden 9 juni 2010;
• Koning Willem III-laan 1a, 1261
AC, 2 eiken, verzonden 9 juni
2010;
• Koggewagen 20, 1261 KC, 1 grove
den, verzonden 9 juni 2010;
• Rigterskamp 12, 1261 TH, 1 conifeer, verzonden 9 juni 2010;
• Naarderweg 25, 1261 BP, 1 spar,
verzonden 9 juni 2010;
• Bierweg 25, 1261 BK, 1 fijnspar
(herplant), verzonden 14 juni
2010;
• Capittenweg 65, 1261 JN, 5 elsen
en 1 es, verzonden 17 juni 2010
• Koniging Emmalaan 3, 1261 HH,
1 paardenkastanje en 1 conifeer,
verzonden 17 juni 2010.
Overige vergunningen
door burgemeester
• het geven van circusvoorstellingen van 24 juni tot en met 27 juni
2010 op het Ziekenweitje aan de
Meentzoom, verzonden 14 juni
2010.
door burgemeester en wethouders
• het ten gehore brengen van
muziek in de tuin van de woning
aan het Klaphek 2 op 3 juli 2010,
verzonden 14 juni 2010;
• het ten gehore brengen van
muziek in de tuin van de woning
aan de Eemnesserweg 33a op 26
juni 2010, verzonden 16 juni 2010.
Drank- en Horecawet
door burgemeester
• ontheffing als bedoeld in artikel 35
van de Drank- en Horecawet voor
het schenken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het jaarlijks zomerconcert op het terrein
van restaurant ‘Rust Wat’ aan de
Schapendrift op 25 juni 2010, verzonden 15 juni 2010.

Wil je op een persoonlijke en betrokken wijze de voltrekking van huwelijken en geregistreerde partnerschappen leiden? Dan ben je bij ons welkom als:

BUITENGEWOON AMBTENAAR BURGERLIJKE STAND (M/V)
Wat doe je?
Binnen de gemeente Blaricum
verzorg je als Buitengewoon
Ambtenaar Burgerlijke Stand de
voltrekking van huwelijken en
geregistreerde partnerschappen.
Je maakt van iedere ceremonie
iets bijzonders. Hiervoor heb je
een kennismakingsgesprek met
het aanstaande echtpaar en
schrijf je een persoonlijke toespraak. Je gaat creatief om met
onverwachte situaties en hebt er
plezier in om een grote bijdrage
te leveren aan een belangrijke
dag van het aanstaande echtpaar.
Wat kun je?
- Je bent representatief, hebt
uitstekende communicatieve
vaardigheden en bent een
talent in het spreken in het
openbaar;
- Je bent bereid om alle door de
wet genoemde verbintenissen
te voltrekken en hebt een
brede
maatschappelijke
belangstelling;
- Je kunt een toespraak houden
voor mensen van verschillende achtergronden, waarin je

-

aan de wensen van het echtpaar
tegemoet komt en spreekt algemeen beschaafd Nederlands en
ten minste één andere taal;
Je bent klantgericht en flexibel
inzetbaar;
Je bent minimaal 18 jaar en
inwoner van de gemeente
Blaricum.

Wie zijn wij?
Blaricum wordt gekenmerkt door
bos, heide, strand, water, een prachtige historische dorpskern, riante
villa’s, de Bijvanck en een grote
nieuwbouwlocatie in de Blaricummermeent. Verschillende locaties
binnen de gemeenten Blaricum
kunnen worden ingezet als trouwlocatie.
Als Buitengewoon Ambtenaar
Burgerlijke Stand binnen de
gemeente Blaricum kun je ook worden verzocht om de voltrekking van
huwelijken en geregistreerde partnerschappen te leiden voor de
gemeenten Eemnes en Laren.
Blaricum, Eemnes en Laren hebben
op 1 januari 2008 hun ambtelijke

VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN
BLARICUMMERMEENT WERKDORP
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Blaricum maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.6, 3.8 en
3.9a Wet ruimtelijke ordening
bekend dat het college van Blaricum
op 25 mei 2010 het ’Wijzigingsplan
Blaricummermeent Werkdorp’ heeft
vastgesteld.
Inhoud
In het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp is in artikel 19
een wijzigingsbevoegdheid bedrijvenlijst bijlage 1 opgenomen.
Burgemeester en wethouders kunnen de bedrijvenlijst bijlage 1 wijzigen. Van deze bevoegdheid wordt nu
gebruik gemaakt voor het bedrijvenpark (deelplan F/ Park27).

Wat bieden wij?
Naast een unieke, veelzijdige taak
in een enthousiast team van ambtenaren, bieden wij jou een vergoeding per voltrokken huwelijk
of partnerschapregistratie.
Solliciteren?
Ben jij het talent dat wij zoeken en
sluiten jouw kwaliteiten aan bij
onze verwachtingen?
Stuur je sollicitatiebrief met c.v.
vóór 5 juli 2010 per e-mail naar
sollicitatie@belcombinatie.nl, of
per brief naar Postbus 71, 3755 ZH
te EEMNES, t.a.v. Frederike ter
Harmsel, personeelsconsulent.
Voor vragen over de functie kun je
contact opnemen met Wilma van
Raaij, Medewerker Burgerzaken,
telefoonnummer
035-7513385
of via Wilma.vanraaij@belcombinatie.nl.

(gewijzigde inzagetermijn)

lage 1) wordt met de volgende categorieën bedrijfsactiviteiten aangevuld voor de gronden met de
bestemming Bedrijfsdoeleinden uit
te werken – Buw :
- 32: vervaardiging van audio-,
video-, telecom-apparaten en
–benodigdheden, m.u.v. van op
massaproductie gericht assemblagehallen -> milieucategorie 3.1;
- 74A: overige zakelijke dienstverlening: kantoren -> milieucategorie
1;
- 75A: openbaar bestuur: kantoren
e.d. -> milieucategorie 2.

Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan, bijbehorende stukken en het bijbehorende besluit, liggen vanaf maandag
28 juni 2010 gedurende zes weken
ter inzage bij de balie Vergunningen
in het kantoor van de BEL
Combinatie, Zuidersingel 5 te
Eemnes. U kunt hier terecht van
maandag tot en met vrijdag van 8.30
uur tot 12.30 uur en op maandag
ook van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Tevens is het wijzigingsplan te raadplegen via de website (www.blaricum.nl).

Er zijn zienswijzen tegen het wijzigingsplan ingediend. De ingediende
zienswijzen hebben niet geleid tot
aanpassing van het wijzigingsplan.

Beroep
Op grond van het bepaalde in de
Wet ruimtelijke ordening kan degene die een zienswijze heeft ingebracht, danwel diegenen die kunnen aantonen daartoe niet in de
gelegenheid te zijn geweest, beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De Lijst van Bedrijfsactiviteiten (bij-

Hier staan besluiten vermeld, waartegen belanghebbenden op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) een bezwaarschrift kunnen
indienen. De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de
Balie Vergunningen. Iedereen die
meent door een of meerdere van
bovengenoemde besluiten rechtstreeks in zijn belang te zijn getroffen, kan binnen zes weken na de
bekendmaking van het betreffende
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders. De datum van bekendmaking is per besluit aangegeven.

organisaties samengevoegd tot
één
organisatie,
de
BEL
Combinatie. De BEL Combinatie
verzorgt de dienstverlening en de
totstandkoming en uitvoering van
het beleid voor de drie gemeenten.

Degene die een bezwaarschrift
indient, kan – als spoedeisende
belangen gelden – een verzoek tot het
treffen van voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Amsterdam
(Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam).
Voor een dergelijk verzoek brengt de
rechtbank griffierecht in rekening.
Van de kapvergunningen mag geen
gebruik worden gemaakt voor het
moment dat de bezwaar- of beroepstermijn is verstreken of beslist is op
een verzoek om een voorlopige voorziening.

Het besluit tot vaststelling van het
wijzigingsplan treedt in werking
daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State is ingediend, wordt de
werking van het besluit opgeschort
totdat op het verzoek is beslist.

Colofon

R.K.

Parochie

Protestantse

Gemeente
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Kerkdiensten
Bijvanck
Evangeliegemeente De Rivier, in de
aula van de Basisschool De
Levensboom, de Levensboom 12, in de
Bijvanck. Elke zondag vanaf 2 mei een
feestelijke samenkomst, aanvang 10.00
uur. Ook kinderen zijn welkom. Na
afloop gezamenlijk koffie/thee. Iedereen
is uitgenodigd.
Info tel. 5252804,
www.evangeliegemeentederivier.nl.
Torenhof
Prot. diensten: elke 1e en 3e woensdag
v.d. maand om 10.00 uur.
Kath. diensten: elke 2e en de 4e, en
event. 5e woensdag v.d. maand om 9.30
uur. Iedereen is welkom!

Van de redactie
Dit is de tweede dunne hei & wei. Tot
3 september als er weer een dikke editie verschijnt, ontvangt u deze zomer
elke veertien dagen de dunne versie,
waarbij de gemeentelijke mededelingen centraal staan. Wij houden wel
voor u de rubrieken op de achterzijde
up to date. Daarvoor kunt u kopij en
mededelingen, met name voor de
Dorpsagenda, steeds tot anderhalve
week voor de verschijningsdata (zie
onder) aan ons toe mailen. Die wordt
dan (verkort) opgenomen. De data
waarop de dunne edities zullen verschijnen in juli en augustus zijn 9 en
10 juli (no. 345), 23 en 24 juli (no.
346) , 6 en 7 augustus (no. 347) en 20
en 21 augustus (no. 348).
Sybert Blijdenstein

Kopij
Zie vorige Hei & wei nr.343
DEADLINE KOPIJ VAN
september nr. 349 is 20 augustus
en verschijnt op 3 en 4 sept. a.s.

St. Vitus Blaricum
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur
en zondag 9.45 uur.
Eucharistieviering of Woord en Communieviering.
In de maanden juli en augustus is er
geen Kindernevendienst.
Bijzonderheden:
Zondag 27 juni
Geen viering in Blaricum in verband met
de St. Jansprocessie in Laren.
Zondag 4 juli
9.45 uur : Gezinsviering
m.m.v. het Kinderkoor
Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije,
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum.
Tel. 035-5383153. E-mail stvitus
blaricum@hetnet.nl. Zie ook de website www.vitusblaricum.nl.

Familieberichten
Overleden
02-06-2010

31-05-2010

Anna (Annie) Maria
Borsen, geboren
23 maart 1922
Gerrit Bert van der
Poel, oud 56 jaar

ONTVANGEN
AANVRAGEN

Blaricum
Zondag 27 juni 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema.
Zondag 4 juli 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema.
Zondag 11 juli 10.00 uur
Drs. Jan Greven.
Zondag 18 juli 10.00 uur
Ds. Petra Barnard.
Zondag 25 juli 10.00 uur
nader bekend te maken.
Tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas (0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar).
Ook tijdens de schoolvakantie is er
kinderopvang. De jeugdkapel voor
jongeren van 12-18 jaar komt één maal
per veertien dagen bijeen in de kelderruimte van de Dorpskerk, behalve tijdens de schoolvakantie. Zie ook
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

WELSTANDSCOMMISSIE
Kleine commissie
Iedere woensdag – in de oneven
weken – in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.
Grote commissie
Iedere woensdag – in de even
weken – in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.
Voor beide commissies geldt:
eerst plan inleveren, ‘geen vrije
inloop’. Voor eventuele informatie over de agenda kunt u één
werkdag voor de vergadering
tussen 9.00 en 11.00 uur telefonisch contact opnemen met de
Vergunningenlijn, telefoon (035)
75 13 125.

BLARICUM GAAT DOOR
MET DE STARTERSLENINGEN
Het college van B&W van Blaricum
heeft besloten om de regeling startersleningen voort te zetten. Het
Ministerie van Vrom liet eind mei
weten dat het rijksbudget voor startersleningen uitgeput was en dat aanvragen voor dit jaar niet meer in
behandeling genomen werden. Het
aantal aanvragen is landelijk verviervoudigd, waardoor de bodem van het
rijksfonds veel sneller was bereikt
dan voorzien. Vrom droeg de helft bij
in elke lening. De gemeente
Blaricum neemt vanaf nu de financiering van de leningen geheel voor
eigen rekening.

verwervingskosten mogen in totaal
niet hoger zijn dan 350.000 euro. De
hypotheek moet verstrekt zijn met
een Nationale Hypotheek Garantie.
Meer informatie over de startersleningen is te vinden op de website van
Blaricum, www.blaricum.nl en de
stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
(SVn), www.svn.nl. Bij de BEL
Combinatie is een brochure beschikbaar waarin alle informatie over de
starterslening te vinden is.

Aanvragen om bouwvergunning
• Professor van Reeslaan 26a,
1261 CT, het geheel plaatsen van
een vijver, ingekomen 7 juni 2010;
• Noolseweg 16b, 1261 ED, geheel
oprichten van een luifel, ingekomen 9 juni 2010;
• Pastoor de Saeyerweg 2a, 2b,
1261 GN, het geheel vergroten
van de linkerzijde van de woning,
ingekomen 10 juni 2010;
• Waterschapslaan 5, 1261 JR, het
gedeeltelijk vergroten van een
woning, ingekomen 11 juni 2010;
• Stachouwerweg 21, 1261 HV, het
gedeeltelijk vergroten van de
woning, ingekomen 15 juni 2010.

Wethouder Ineke de Joode: “Wij hebben destijds de starterslening ingesteld omdat we het belangrijk vinden
dat ook jongeren zich kunnen vestigen in dit dorp. Dat heeft een positief
effect op de levendigheid in het dorp,
waaronder het verenigingsleven,
maatschappelijke functies en de locale economie. Nu het budget van Vrom
op is, hebben we besloten om de bijdrage volledig zelf te financieren.”

Aanvragen om sloopvergunning
• Anton Mauvelaan 3, 1261 GW, het
verwijderen van asbesthoudende
materialen, ingekomen 15 juni
2010.

Lening tot 50.000 euro
De maximale hoogte van een starterslening blijft 20 procent van de verwervingskosten van de woning met
een maximum van 50.000 euro. De

Aanvragen om kapvergunning
• Meentweg 31, 1261XS, 1 boom,
ingekomen 7 juni 2010;
• Zwaluwenweg 13, 1261 GN,
3 bomen, ingekomen 14 juni 2010.

BEKENDMAKING OP GROND VAN ARTIKEL
139 VAN DE GEMEENTEWET

Het is nog niet bekend of deze aanvragen in behandeling kunnen worden genomen en/of de vergunningen worden verleend. De aanvragen
kunnen worden ingezien bij de
Balie Vergunningen. Het indienen
van een bezwaar- of beroepschrift is
pas mogelijk nadat op de aanvraag is
beslist. Deze besluiten worden
onder de rubriek ‘Verleende vergunningen’ bekendgemaakt.

De gemeenteraad van Blaricum heeft
op 20 april 2010 besloten tot een wijziging van de Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, commissieleden en fractievertegenwoordigers 2009 (1e wijziging).
De wijziging betreft de artikelen 8 en
21, die handelen over de computerregeling voor respectievelijk raadsleden
en wethouders.
De regelingen zijn onderling geharmoniseerd en tevens zijn er enkele

Foto: Studio Kastermans

PLATINA
HUWELIJK
Voor het bruidspaar De ZoeteSteenhuisen was het zaterdag 19
juni jongstleden een memorabele
dag. 70 Jaar geleden stapten zij in
het huwelijksbootje. Wethouder Rob
Posthumus bracht ze een bezoekje.

wijzigingen van technische aard. De
maximale vergoeding voor de aanschaf van een computer is verlaagd
van €2000,-- naar €1600,--. Artikel 30
is geschrapt, waarmee de computerregeling voor de fractievertegenwoordigers is vervallen. De Verordening
treedt in werking op de dag na de
bekendmaking. De wijziging van de
artikelen 8 en 21 werkt terug tot 1
januari 2009 en de wijziging van artikel 30 werkt terug tot 3 maart 2010.

