O.A. VOOR OUDE NUMMERS EN ARCHIEF

www.heienwei.nl

hei & wei

33e jaargang
nr. 346
23 juli

met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

Een
levensavond in
Blaricum

Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

Tim’s herinneringen
‘Het is volop zomerweer, midden-Juli.
De Blaricummers die voorbijgaan zijn
allen in zon- en zomerstemming en
moeten noodzakelijk wat zeggen als
zij mij zien zitten.’
Zo begint Tim’s herinneringen. Een boek
geschreven door Aegidius Willem
Timmerman (23-8-1858 / 10-4-1941). Hij
was 63 jaar toen hij in Blaricum in De
Klok kwam wonen. De leraar klassieke
talen in ruste beviel de kalme gang van
zaken in ons dorp zeer en onmiddellijk
begon hij zijn nieuwe leefomgeving uitvoerig te beschrijven.
Een fragment: “De sterke ijverige vier
jongens van Bart Vos, mijn overbuur, zijn
aan het hooi-opsteken in de barg, wat ze
voor een prettig vakantiewerk houden en
iedereen die voorbij-gaat springt even van
zijn fiets en maakt een praatje. De grappen die het werk zoo genoegelijk maken
vliegen heen en weer. Lachende wordt er
weer opgestapt en in de vlucht nog een
aardigheid teruggeschreeuwd. De kap
van de barg wordt krakend opgevijzeld,
de jonge moedwillige hond van Vos
springt blaffende op tegen de meisjes, die
naar school gaan en hulpeloos staan te
gillen, de wind wappert hele ruikers hooi
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Helianten

S.B.

van de hooggestoken vorken en doet ze
wegglijden over den grindweg, geel op
grijs. (…). “Net goed, lekker –“ roept
Geurt van boven en Brouwer, die eigenlijk Raven heet, verschuift zijn pet en zijn
pruim en staat te grinniken met opgetrokken wenkbrauwen … Van ’t Klooster, die
Lok genoemd wordt, staat naast hem te
lachen. “Zeg Rikketik!” roept Henk van
zijn hooiwagen, “hejje al kuikens, man?”
Dartien van de twaalf eieren, jo.”
“Ja, je zuster, ‘t benne zeker veertien
hanen! Ga maar gauw naar huis, dan kajje
moeder de vrouw plagen!”

In het augustusnummer van Toentertijd,
het blad van de Historische Kring
Blaricum, wordt uitvoerig ingegaan op
het leven van Timmerman en aandacht
besteed aan zijn – door de verouderde
spelling en ellenlange zinnen stroef lezende – boek.
Toentertijd is verkrijgbaar bij de
Historische Kring, Brinklaan 4a.
Openingstijden zaterdag 14.00 tot 16.00
uur en donderdag van 20.00 tot 21.00 uur.

P

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

Hidde van der Ploeg

Een dunne en een dikke hei & wei?
Omdat het toch even wennen blijkt dat
de hei & wei voortaan in twee versies
verschijnt, geven wij hierbij kort het
antwoord op bovenstaande vraag.
Vanaf mei jl. wordt de hei & wei door de
gemeente gebruikt als medium voor haar
(bestuurlijke) mededelingen. Dat moet
minimaal eenmaal in de 14 dagen gebeuren. Dit is een wettelijke eis. Daarom verschijnt hei & wei nu voortaan exact om de
veertien dagen. Achtereenvolgens in de
vorm van een dikke versie (12 tot 16 pagina’s) en een dunne versie (4 pagina’s), met
in beide de gemeentelijke mededelingen.
In de zomer echter, vanwege de gebruikelijke zomeronderbreking, verschijnen
achtereenvolgens alleen dunne versies.
Dat is tot 3 september a.s. wanneer de eerste dikke versie weer in de bus valt, met
alle interviews, foto’s en verhalen zoals u

Happy Gifts
For
Happy Kids

dat van ons gewend bent. In de dunne versie moeten wij ons redactioneel beperken.
Waarom niet elke veertien dagen een
dikke versie? Dat is om praktische en
financiële redenen onhaalbaar. Hebt u
nog vragen? Mail of schrijf dan aan de
redactie (adres zie Colofon).
S.B.

Verdwenen
De achterruimte van de Dorpskerk aan
de Torenlaan wordt verbouwd. Tijdens
de verbouwing is een klein buffetkastje
uit 1934, ontworpen door Theo Rueter,
verdwenen. Deze stond 16 juni buiten
gestald. Voorbijgangers hebben deze
kast meegenomen, wellicht denkende dat
deze zou worden weggedaan. Wie weet
waar de kast is? Info naar Anne Marie de
Fouw, 035 533 64 05

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

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.
Burgerzaken,
kantoor BEL Combinatie
De afdeling burgerzaken is
ook geopend op
maandag(avond)
van 13.30 - 20.00 uur.

ONTVANGEN AANVRAGEN
Aanvragen om bouwvergunning
• Wetering 20-22, 1261 NH, het
gedeeltelijk vernieuwen van de
zonwering, ingekomen 6 juli 2010
• Huizerweg 12a, 1261 AW, het
geheel oprichten van een overkapping, ingekomen 7 juli 2010
• Dokter Catzlaan 28, 1261 CH, het
geheel plaatsen van een garage,
ingekomen 9 juli 2010
• Hooibrug 12-14, 1261 MV, het
gedeeltelijk veranderen van de
gevels, ingekomen 13 juli 2010
• Vliegweg 14, 1261 GL, het gedeel-

telijk vergroten van de woning,
ingekomen 14 juli 2010
• Vliegweg 14, 1261 GL, het geheel
oprichten van een berging, ingekomen 14 juli 2010
• Dr. Catzlaan 27, 1261 CE, het
geheel plaatsen van een toegangshek en hekwerk, ingekomen 16
juli 2010
Aanvragen om sloopvergunning
• Statenkamer 16, 1261 XK, het verwijderen van asbesthoudende
materialen, ingekomen 5 juli 2010

• Meentweg 9, 1261 XR, het geheel
slopen van de woning, ingekomen 7 juli 2010
• Meentweg 9, 1261 XR, het geheel
slopen van een beeldbepalend
pand, 13 juli 2010
Aanvragen om kapvergunning
• Meentweg 9, 1261 XR, 4 bomen,
ingekomen 7 juli 2010
• Melkweg 11, 1261 GT, 5 bomen,
ingekomen 8 juli 2010
• Randweg Oost, perceel C 2177, 1
boom, ingekomen 13 juli 2010

De afdeling Vergunning en
Handhaving is ook geopend
op maandagmiddag
van 13.30 - 15.30 uur.

VOORGENOMEN
VOORGENOMEN ONTHEFFING
RIJKSMONUMENTEN (Aanvraag ingekomen na 01- 07- 2008)
VERGUNNING
Binnenplanse ontheffing

Afdeling Belastingen:
Tel: 035 - 751 31 28

• Noolseweg 55, 1261 EB, het wijzigen van de gevels van het bijgebouw.

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

Het college heeft het voornemen de
gevraagde vergunning te verlenen.
Aan de vergunning worden voorschriften verbonden ter bescherming van het monument.

Het college heeft het voornemen
ontheffing en een bouwvergunning
te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan op grond
van artikel 3.6 van de Wet op de
ruimtelijke ordening voor de volgende bouwplannen:
• Melkweg 1a, 1261 GT, het plaatsen van een erfafscheiding.
• Kooltjespad 12, 1261 DP, het
plaatsen van een erfafscheiding
en toegangspoort.

Het ontwerpbesluit en de relevante
stukken liggen vanaf de dag na
datum van deze publicatie gedurende zes weken ter inzage bij Balie
Vergunningen. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden, bij
voorkeur schriftelijk, zijn zienswijzen over de aanvraag kenbaar
maken bij burgemeester en wethouders.

De ontwerpbesluitenen de relevante stukken liggen vanaf de dag na

GEEN AVONDOPENSTELLING
BURGERZAKEN
TIJDENS
ZOMERPERIODE

I. op zondag 15 augustus 2010
vanaf 08:00 uur is het verboden
te parkeren op de locatie
- Dorpsstraat parkeervakken
vanaf de Torenlaan/Huizerweg
tot aan de inrit van perceel
Dorpsstraat 4.

De afdeling Burgerzaken van de
BEL-gemeenten heeft vanaf 12
juli tot en met 16 augustus 2010
geen avondopenstelling. De
balie Burgerzaken in het kantoor
van de BEL Combinatie zal gedurende die periode om 16.00 uur
sluiten.
Vanaf 23 augustus zullen de lokaties ’s avonds weer geopend zijn.

II. op zondag 15 augustus 2010
vanaf 16:30 uur is het verboden
te parkeren op de locaties:
- Huizerweg: alle parkeervakken;
- Dorpsstraat vanaf Huizerweg tot
de Middenweg: beide zijden van
de weg;
- Meentweg vanaf de Burg.
Heerschopweg tot de
Dorpsstraat;
- Schoolstraat vanaf de Torenlaan
tot aan de Middenweg;

OPBOUW KERMIS
ZONDAG
15 AUGUSTUS

datum van deze publicatie gedurende zes weken ter inzage bij de Balie
Vergunningen. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden, bij
voorkeur schriftelijk, hun zienswijzen over de aanvraag kenbaar
maken bij burgemeester en wethouders.

SPEELPLAN
GEMEENTE
BLARICUM
Bij besluit van 20 april 2010 heeft de
raad het “Speelplan” van de gemeente Blaricum vastgesteld. In dit plan
staat het beleid van de gemeente
voor de komende tien jaren op het
gebied van spelen, de speelruimtes
en de speel-voorzieningen aangegeven, alsmede de wijze waarop de
gemeente de bewoners bij de uitvoering van het plan wil betrekken.
Het beleidsplan treedt in werking op
24 juli 2010.
Het beleidsplan en de daarbij behorende tekening liggen met ingang
van 26 juli 2010 gedurende vier
weken voor eenieder ter inzage in
het kantoor van de BEL Combinatie,
Zuidersingel 1, 3755 AZ te Eemnes.
U kunt het plan inzien gedurende de
openingstijden van het kantoor
(maandag t/m vrijdag van 8.30 –
12.30 uur en maandagmiddag van
13.30 – 15.30 uur. Voor informatie
kunt u terecht bij de heer Th.P.M.
Leys, telefonisch bereikbaar onder
nummer 035-7513261.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Bouwvergunningen
• Waterschapslaan 5, 1261 JR, het
vergroten van de woning, verzonden 6 juli 2010;
• Buizerd 136, 1251 SW, het plaatsen
van een tuinhuisje, verzonden 7
juli 2010;
• Hooibrug 12-14, 1261 MV, veranderen gevel van het pand, verzonden
19 juli 2010
• Torenlaan 17, 1261 GA, oprichten
van een woning, verzonden 19 juli
2010
Sloopvergunningen
• Statenkamer 16, 1261 XK, het verwijderen van asbesthoudende
materialen, verzonden 12 juli 2010.
Monumentenvergunningen
• Middenweg 17, 1261 EZ, sloop en
herbouw afgebrande boerderij,
verzonden 14 juli 2010.
• Torenlaan 17, 1261 GA, het slopen
van een beeldbepalend pand, verzonden 15 juli 2010.
Kapvergunningen
• Schapendrift 96, 1261 HS, 3
Zomereiken, 1 Watercypres en 1
Grove Den, verzonden 7 juli 2010
• Bij de Berg, 1261 XN, 1 Berk, verzonden 12 juli 2010
• Kruislaan 6, 1261 GX, 1 Fijnspar,
verzonden 12 juli 2010
• Dwarslaan 33, 1261 BB, 1 Esdoorn
en 1 Eik (herplant), verzonden 12
juli 2010
• Meentweg 31, 1261 XS, 1 Esdoorn,

verzonden 13 juli 2010
• Prins Hendriklaan 9, 1261 AH, 2
Grove Dennen, 8 Gewone Berken,
2 Fijnsparren, 6 Zomereiken, 5
Gewone
Beuken
en
1
Amerikaanse Vogelkers (herplantplicht), verzonden 15 juli 2010
Aanlegvergunningen
• Bloemlandseweg 9, 1261 BA, het
aanleggen van een tennisbaan
(sportveld), verzonden 14 juli 2010
Overige vergunningen
door burgemeester
• het organiseren van de kermis van
16 augustus tot en met 18 augustus, verzonden 8 juli 2010
• ontheffing van het sluitingsuur
aan The Red Sun in de nachten
van 16 t/m 19 augustus 2010 tot
02:00 uur, verzonden 16 juli 2010
• ontheffing van het sluitingsuur
aan het Vitusgebouw in de nachten van 16 t/m 19 augustus 2010
tot 02:00 uur, verzonden 16 juli
2010
• ontheffing van het sluitingsuur
aan Moeke Spijkstra B.V. in de
nachten van 16 t/m 19 augustus
2010 tot 02:00 uur, verzonden 16
juli 2010
• ontheffing van het sluitingsuur
aan Café d’Ouwe Tak in de nachten van 16 t/m 19 augustus 2010
tot 02:00 uur, verzonden 16 juli
2010
• ontheffing van het sluitingsuur
voor L.T.V. de Bijvanck aan de

Stichtseweg 1, in
de nacht van
6 augustus op 7 augustus 2010 tot
02:00 uur ’s nachts, verzonden
15 juli 2010
• ontheffing als bedoeld in artikel 35
van de Drank- en Horecawet voor
het schen
ken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de
van
het
jubileumviering
Open Toernooi op het tereein van
L.T.V. de Bijvanck aan de
Stichtseweg 1 op 6
augustus
2010 van 20:00 uur tot 01:30 uur en
op 7 en 8 augustus 2010 van
12:00 uur tot 23:00 uur, verzonden
15 juli 2010
door burgemeester
en wethouders
• voor het in gebruik nemen van de
openbare weg aan Café d’Ouwe
Tak voor het plaatsen van een toiletgebouw, koelcontainer en terras
tijdens de kermis van 16 augustus
tot en met 19 augustus 2010, verzonden 16 juli 2010
• voor het in gebruik nemen van de
openbare weg aan Moeke Spijkstra
B.V. voor het plaatsen van een tent
op de Torenlaan tijdens de kermis
van 16 augustus tot en met 19
augustus 2010, verzonden 16 juli
2010
• ontheffing van het verbod buiten
een richting geluidsapparaten in
werking te hebben ten behoeve
van het ten gehore brengen van
livemuziek aan Moeke Spijkstra
B.V. tijdens de kermis van 16

augustus tot en met 18 augustus
0.00 uur, verzonden 16 juli 2010
Drank- en Horecawet
door burgemeester
• het verlenen van een ontheffing
artikel 35 van de Drank- en
Horecawet van het verbod tot verstekken van zwak-alcoholhoudende drank op de openbare weg
aan Moeke Spijkstra B.V. tijdens de
kermis van 16 augustus tot en met
19 augustus 2010, verzonden 16
juli 2010
• het verlenen van een ontheffing
artikel 35 van de Drank- en
Horecawet van het verbod tot verstekken van zwak-alcoholhoudende drank op de openbare weg
aan Café d’Ouwe Tak tijdens de
kermis van 14 augustus tot en met
19 augustus 2010, verzonden 16
juli 2010
• het verlenen van een ontheffing
artikel 35 van de Drank- en
Horecawet van het verbod tot verstekken van zwak-alcoholhoudende drank op terrein van het
Vitusgebouw tijdens de kermis van
16 augustus tot en met 19 augustus
2010, verzonden 16 juli 2010
• het verlenen van een ontheffing
artikel 35 van de Drank- en
Horecawet van het verbod tot verstekken van zwak-alcoholhoudende
drank op de openbare weg aan The
Red Sun tijdens de kermis van 16
augustus tot en met 19 augustus
2010, verzonden 16 juli 2010

OPENBARE BEKENDMAKING VERORDENINGEN

WEGAFSLUITINGEN

Re-integratieverordening WWB
IOAW IOAZ 2010

Vuurwerk
zaterdag 14 augustus 2010

Afstemmingsverordening WWB
IOAW IOAZ 2010
Verordening Toeslagen en verlagingen WWB 2010
Handhavingsverordening WWB
WIJ IOAW IOAZ 2010
Burgemeester en wethouders van
Blaricum maken bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering
van 22 juni 2010 heeft besloten de
Re-integratieverordening WWB
IOAW IOAZ 2010, de Afstemmingsverordening WWB IOAW
IOAZ 2010, de Verordening
Toeslagen en verlagingen WWB
2010 en de Handhavingsverordening WWB WIJ IOAW IOAZ 2010
vast te stellen.
De Re-integratieverordening WWB
IOAW IOAZ 2010 bevat het gemeentelijke beleid over de rechten en
plichten bij het gebruik maken van
re-integratievoorzieningen.
De Afstemmingsverordening WWB
IOAW IOAZ 2010 bevat het gemeentelijke beleid over het toepassen
van een verlaging op de uitkering
als de belanghebbende zich niet
houdt aan verplichtingen die voort-

komen uit de Wet werk en bijstand,
de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet
inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen.
De Verordening Toeslagen en verlagingen WWB 2010 bevat het
gemeentelijke beleid over de hoogte
van de WWB uitkering van de uitkeringsgerechtigde, afgestemd op
diens woonsituatie.
De Handhavingsverordening WWB
WIJ IOAW IOAZ 2010 bevat het
gemeentelijke beleid over
de
bestrijding van het ten onrechte
ontvangen van bijstand, IOAW of
IOAZ uitkering of een inkomensvoorziening alsmede van misbruik
en oneigenlijk gebruik van deze
wetten.
De verordening Re-integratieverordening WWB IOAW IOAZ 2010 is op
1 juli 2010 in werking getreden.
De Afstemmingsverordening WWB
IOAW IOAZ 2010 is op 1 juli 2010 in
werking getreden.
De Verordening Toeslagen en verlagingen WWB 2010 is met terugwerkende kracht op 1 januari 2010 in
werking getreden.

De Handhavingsverordening WWB
WIJ IOAW IOAZ 2010 is op 1 juli
2010 in werking getreden.

I.
Een kopie van de verordeningen ligt
vanaf heden gedurende drie weken
ter inzage in het kantoor van de BEL
Combinatie, Zuidersingel 1-5 in
Eemnes
Blaricum, 5 juli 2010

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.

-

op 14 augustus 2010 van 21:30
tot 23:30 op de volgende wegen
en weggedeelten door plaatsing
van bord C01 en bord C16 van
Bijlage I van het RVV 1990 te
sluiten voor alle verkeer en
voetgangers in beide richtingen,
voorzien van een onderbord
met de vermelding van de
bovengenoemde tijden:
Eemnesserweg vanaf
Schapendrift tot het Domein;

II. op 14 augustus 2010 van 18:30
(afhankelijk van toestroom
bezoekers) tot 23:30 op de volgende wegen en weggedeelten
door plaatsing van bord C01 van
bijlage I van het RVV 1990 te
sluiten voor alle verkeer.
Schapendrift/Anton
Mauvelaan;
vanaf
de
Eemnesserweg tot aan Harmen
Vosweg (Laren).
III. Tevens worden, voor zover
noodzakelijk, ook enkele voeten fietspad in de bosgebieden
rondom Rust Wat afgesloten van
21:30 tot 23:30 uur.

KERMIS ZONDAG 15 AUGUSTUS T/M DONDERDAG 19 AUGUSTUS 2010
Parkeerverbod
I. op zondag 15 augustus 2010 vanaf
08:00 uur is het verboden te parkeren op de locatie
- Dorpsstraat parkeervakken vanaf
de Torenlaan/Huizerweg tot aan de
inrit van perceel Dorpsstraat 4.
II. op zondag 15 augustus 2010 vanaf
16:30 uur is het verboden te parkeren op de locaties:
- Huizerweg: alle parkeervakken;
- Dorpsstraat vanaf Huizerweg tot de
Middenweg: beide zijden van de
weg;
- Meentweg
vanaf
de
Burg.
Heerschopweg tot de Dorpsstraat;
- Schoolstraat vanaf de Torenlaan tot
aan de Middenweg;
Kermis zondag 15 augustus t/m
donderdag 19 augustus 2010
tijdens de kermisdagen, dit jaar vanaf
zondag 15 augustus 2010, 12.00 uur tot
en met donderdag 19 augustus 2010,
12.00 uur in de gemeente Blaricum de
volgende verkeersmaatregelen te treffen:
Parkeerverbod
I. op de volgende wegen of weggedeelten door plaatsing van bord E 01
van bijlage I van het RVV 1990 het
parkeren te verbieden:
- De Verbindingsweg aan beide zijden tussen de Torenlaan en de
Middenweg;
- Bussummerweg aan beide zijden
vanaf de Torenlaan tot de Noolseweg;
- Huizerweg aan beide zijde vanaf de
Bergweg tot aan de Smedeweg.
Wegafsluitingen
II. de volgende weggedeelten door
plaatsing van bord C01 van Bijlage I
van het Reglement Verkeers-regels
en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
te sluiten voor alle verkeer in beide
richtingen, met uitzondering van
voetgangers, vanaf zondag 15 augustus 2010 12:00 uur tot donderdag 19
augustus 2010 12:00 uur:
- Dorpstraat vanaf Middenweg tot de
kruising Torenlaan
III. de volgende weggedeelten door
plaatsing van bord C01 van bijlage I
van het Reglement Verkeers-regels
en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
te sluiten voor alle verkeer in beide
richtingen, met uitzondering van
voetgangers, vanaf zondag 15 augustus 2010 18:00 uur tot donderdag 19
augustus 2010 12:00 uur:
- Achterom vanaf de Langeweg tot de
Huizerweg;
- Huizerweg vanaf de Langeweg tot
de Torenlaan;
- Meentweg
vanaf
de
Burg.
Heerschopweg tot de Dorpsstraat;
- Schoolstraat vanaf de Torenlaan tot
aan de Middenweg;
- Torenlaan vanaf Achterom tot de
Huizerweg.
IV. de volgende weggedeelten door
plaatsing van de borden C02 en C03
van Bijlage I van het RVV 1990 te
sluiten voor één richting voor alle
verkeer, met uitzondering van voetgangers, in de richting zoals is aangegeven:
- Binnendoor tussen de Raadhuisstraat en Torenlaan in de richting
van de Torenlaan;
- Binnendoor tussen de Huizerweg
en Achterom, in de richting van de

Huizerweg;
- Achterom tussen Binnendoor en
Torenlaan, in de richting Torenlaan.
Stopverbod
V.op de volgende wegen of weggedeelten door plaatsing van bord E02
van Bijlage I van het RVV 1990 een
stopverbod van kracht te doen gaan:
- Achterom aan beide zijden vanaf de
Torenlaan tot de Piepersweg;
- Langeweg aan beide zijden tussen
Achterom en de Huizerweg;
- Torenlaan aan de oneven zijde tussen Achterom en de Verbindingsweg;
- Noolseweg aan beide zijden tussen
Piepersweg en de Bussummerweg;
- Piepersweg aan beide zijden tussen
Noolseweg en de Naarderweg.
Inrijverbod
VI. door plaatsing van een bord D06R
en D06L van bijlage I van het RVV
1990:
- het rechtsafslaan te verbieden van
de Bussumerweg komende vanaf de
Torenlaan naar de Noolseweg, met
uitzondering van fietsers, voet-gangers en bussen van vervoersmaatschappij CONNEXXION regio west;
- het linksafslaan te verbieden vanaf
de Bussumerweg, komende vanaf
de
Bussumerweg
naar
de
Noolseweg, met uitzondering van
fietsers, voetgangers en bussen van
vervoersmaatschappij CONNEXXION regio west.
D. Ringsteken:
maandag 16 augustus 2010
I. op maandag 16 augustus 2010 van
11:30 uur tot en met 18.00 uur de
volgende weggedeelten door plaatsing van bord C01 van Bijlage I van
het RVV 1990 te sluiten voor alle
verkeer in beide richtingen, met uitzondering van voetgangers:
- Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg
vanaf het Fransepad tot de Molen
veenweg;
- Kerkpad vanaf de Eerste Molenweg
tot de Kerklaan;
- Venenweg vanaf de Kerklaan tot de
Stachouwerweg;
- St. Vitusweg.
II . Vanaf maandag 16 augustus 2010
vanaf 11:30 uur tot 18:00 uur
op de volgende wegen of weggedeelten door plaatsing van bord E 01
van bijlage I van het RVV 1990 het
parkeren te verbieden:
- Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg
vanaf het Fransepad tot de Molen
veenweg (beide zijde)
- St. Vitusweg (beide zijde)
III. op maandag 16 augustus 2010 van
12:00 tot 18:00 op de volgende
wegen of weggedeelten door plaatsing van bord F05 en F06 van Bijlage
I van het RVV 1990 verkeer komende over het Fransepad richting
Eemnesserweg voorrang te la
ten verlenen door verkeer uit tegengestelde richting:
- Fransepad
ter
hoogte
van
Fransepad 7a tot Fransepad 7.
E. Parkeerverbod Oranje Weitje
I. op de volgende tijdstippen is het
verboden te parkeren op de locatie
Oranje Weitje, (Bussummerweg/
hoek Noolseweg):
zondag 15 augustus
gehele dag

maandag 16 augustus
07:00-13:00 uur
woensdag 18 augustus
07:00-17:00 uur
F. Wegafsluiting ter hoogte van
café de Oude Tak
I. op 14 augustus tot en met 18 augustus 2010 met uitzondering van 15
augustus 2010 de Eemnesserweg ter
hoogte van café de Oude Tak tussen
Driftlaan en Raadhuisstraat alsmede
de
Kruislaan
tussen
Eemnesserweg en Pompstation Vos
door plaatsing bord C01 van Bijlage
I van het RVV 1990 te sluiten voor
alle verkeer in beide richtingen,
met uitzondering van voetgangers,
op de volgende tijdstippen:
21:00 – 02.00 uur
zaterdag
maandag
20:00 – 02.00 uur
dinsdag
20:00 – 02:00 uur
woensdag
15.00 – 02:00 uur.
Hier staan besluiten vermeld, waartegen belanghebbenden op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) een bezwaarschrift kunnen
indienen. De besluiten met bijbeho-

rende 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 de
verzenddatum en is per besluit aangegeven.
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.

PROCEDUREVERORDENING
Voor advisering tegemoetkoming
in planschade gemeente Blaricum 2010
Burgemeester
en
wethouders
maken ten behoeve van de inwerkingtreding bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering
van 22 juni 2010 de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente
Blaricum 2010 heeft vastgesteld. Ten
gevolge van deze bekendmaking
treedt de verordening in werking
met ingang van de achtste dag na de
bekendmaking, derhalve op vrijdag
30 juli 2010.
De verordening is vastgesteld op
basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), in het bijzonder
de artikelen 6.7 Wro en 6.1.3.3 Bro.

De verordening regelt (o.a.) de aanwijzing van een planschadeadviseur
en diens werkwijze bij het indienen
van een verzoek om tegemoetkoming in planschade.
De verordening ligt vanaf heden ter
inzage bij het loket Bouwen en
Vergunningen, ten kantore van de
BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te
3755 AZ Eemnes. U kunt bij de
Balie terecht van maandag tot en
met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur
en op maandag ook van 13.30 tot
15.30 uur. De verordening is tevens
te raadplegen via de website van de
gemeente Blaricum:
www.blaricum.nl.

AFSLUITING ZANDPAD
Achter de Verloren Eng voor vrachtverkeer
(aanvulling op eerdere publicatie)
In de Hei en Wij van 7 juli jl. hebben
wij het voornemen gepubliceerd tot
het nemen van een verkeersbesluit
voor het gesloten verklaren voor
vracht-auto’s van het zandpad achter
de Verloren Engh. In deze publicatie
staat dat belanghebbenden tot 12
augustus a.s. zienswijzen kunnen
indienen tegen dit voornemen en
dat daarna het definitieve verkeersbesluit zal worden genomen.
Volgens de wegenverkeerswet moet
het plaatsen van verkeerstekens als
bovengenoemd geschieden krachtens een verkeersbesluit. Aangezien
het verkeersbesluit normaalgesproken pas kan worden genomen als de
termijn voor het indienen van zienswijzen tegen het voornemen daartoe
is verstreken en daarop is gereageerd, kan de maatregel voorlopig
nog niet ingaan.
Omdat de kans groot is dat in de tussenliggende periode schade aan het
pad ontstaat als dit door vrachtauto’s

wordt bereden, zeker nu dit onlangs
is opgekanpt, hebben wij besloten
vooruitlopend op de te volgen procedure voor het te nemen verkeersbesluit, nu reeds tot tijdelijke afsluiting
van het pad voor vrachtauto’s over
te gaan door plaatsing van het
betreffende verkeersbord.
De wegenverkeerswet biedt namelijk de mogelijkheid in dringende
omstandigheden van voorbijgaande
aard, ter voorkoming of beperking
van door het verkeer veroorzaakte
overlast, hinder of schade, voor de
duur van die omstandigheden, doch
met een maximum van 4 maanden,
verkeerstekens te plaatsen zonder
een daaraan ten grondslag liggend
verkeersbesluit. Ondertussen kan
vervolgens de procedure voor het
nemen van een verkeersbesluit
zorgvuldig worden afgerond, zonder
het risico van schade aan het pad.

