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Echtpaar Rigtervan Eijden
50 jaar
getrouwd
Op dinsdag 26 oktober jl. was het echtpaar Herman en Lies Rigter-van Eijden
50 jaar getrouwd. Ter gelegenheid van
hun huwelijksjubileum kwam wethouder
Gijs van Loef het paar de felicitaties van
college overbrengen.
Herman en Lies zijn bekende gezichten
in Blaricum en omstreken. Vele Blaricummers - en ook niet-Blaricummers komen tanken bij hun benzinepomp aan
de Kerklaan, die al jaren bekend staat als
de goedkoopste in de wijde omgeving. In
de jaren 70 en 80 bijvoorbeeld werd zo
ongeveer het hele land volgeplakt met
stickers waarop: ‘Wie rekenen kan, tankt
bij Lies en Herman.’ Bij de pomp is het
altijd een zoete inval: Lies zet koffie en
echtgenoot Herman vertelt zijn kleurrijke
verhalen aan degene die gezellig aanschuift. Hoewel de zaak inmiddels is
overgenomen door zoons Jan en Jozef,
springen Herman en Lies er nog altijd bij.
Lies komt van oorsprong uit Eemnes.
Herman is een zoon van Jozef Rigter en
Cornelia Zeegers. Jozef was eerst groentekweker, tot de bouw van de
Bouwvenen. Daarnaast voerde hij een
kolenhandel. Zoon Herman heeft deze
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DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl
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St. Antonius Cardicare
viert eerste verjaardag
Vier het mee tijdens de
Open Dag op zaterdag 20 november van 10.00 – 15.00 uur
(ingezonden mededeling)
Op zaterdag 20 november aanstaande
viert St. Antonius Cardicare, centrum
voor cardiologie aan de Kloosterhof in
Blaricum, zijn eerste verjaardag. Op die
dag zullen de deuren van 10.00 uur tot
15.00 uur open staan voor belangstellenden en organiseert het team van
Cardicare verschillende activiteiten voor
jong en oud. Een uitgelezen gelegenheid
om meer te weten te komen over het hart.
Bezoekers kunnen een kijkje nemen in
de verschillende onderzoeksruimtes van
St. Antonius Cardicare en gratis hun
cholesterol laten checken en hun bloeddruk laten opnemen. Indien gewenst kan
de uitslag tijdens een mini-consult worden besproken met een van de cardiologen. Het team van Cardicare beantwoordt graag vragen over het hart en de
verschillende
onderzoeksmethoden
zoals het ECG (hartfilmpje), het echocardiogram en de inspanningstest (fietstest).

Herman en Lies Rigter-van Eijden
zaak uitgebouwd tot wat het nu is. Hij is
een natuurmens in hart en nieren. Vele
schapen heeft hij en bijna elke dag is hij
te vinden in de Eempolder. Verder zwemt
hij nog elke week en maakt hij enthousiast deel uit van de Folkloristische dansgroep ‘Klepperman van Elleven’. Samen
met Lies maakt hij ook graag verre reizen. Lokaal bekend is hij ook van zijn
vele, goed bezochte lezingen over de historie en het bijzondere karakter van
Blaricum, voor de Historische Kring,
eerst met Jan Rigter Lzn. en Lammert
Calis, later met ondergetekende. Ook
levert hij op dit gebied zijn bijdrage aan
hei & wei zoals in no. 351 van 1 oktober
jl. over ‘De Koddebeiers Rigter’.
Frans Ruijter
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Benieuwd hoe uw hart eruit ziet?
In de echoruimte wordt uitleg gegeven
over het maken van een echo door Dr.
Wybren Jaarsma, cardioloog. En u kunt

Happy Gifts
For
Happy Kids

ook zelf ook een echo van uw hart laten
maken.
Mini-lezingen over
hartritmestoornissen en reanimatie.
Veel mensen hebben last van hartkloppingen, een onregelmatige hartslag en soms
slaat het hart zelfs wel eens een slag over.
Bij Cardicare komen veel patiënten die
hier last van hebben. Dr. Eric Wever, cardioloog van St. Antonius Cardicare geeft,
verspreid over de dag, mini-lezingen over
hartritmestoornissen en beantwoordt
(algemene) vragen van het publiek.
Deze lezingen worden afgewisseld met
korte demonstraties van basale reanimatie
en het gebruik van het AED apparaat.
Tevens is er een mogelijkheid om u in te
schrijven voor onze reanimatiecursussen
in 2011.
Op uw gezondheid!
Er zal een speciale ruimte worden
ingericht waar informatie wordt gegeven
over gezonder leven, stoppen met
roken, meer bewegen en gewichtsbeheersing. Kijk voor meer informatie op
antoniuscardicare.nl
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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

zorg!
Uw gebit.... onze

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.
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

ONTVANGEN AANVRAGEN
Aanvragen om omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
• Driftlaan 18, 1261 JJ, het kappen
van 1 boom, ingekomen 11 oktober 2010;
• Noolseweg 39, 1261 EB, het kappen van 1 boom, ingekomen 25
oktober 2010;
• Schapendrift 96, 1261 HS, het vernieuwen en vergroten van een
woning en het plaatsen van een
toegangspoort, ingekomen 28
oktober 2010;
• Fransepad 56, 1261 JG, het wijzigen van de voorgevel, ingekomen
25 oktober 2010;
• Oosthout 6, 1261 VL, het verwijderen van asbesthoudende materialen, ingekomen 28 oktober
2010;
• Ruyschendaal 3, 1261 XL, het verwijderen van asbesthoudende
materialen, ingekomen 26 oktober 2010;
• Kampenweg, het uitvoeren van
werk/werkzaamheden, ingekomen 26 oktober 2010;
• Torenlaan 60, 1261 GG, het kappen van 3 bomen, ingekomen 1
november 2010;

• De Staken 34, 1261 LD, het kappen van 2 bomen, ingekomen 2
november 2010;
• Naarderweg 28, 1261 BT, het kappen van 8 bomen, ingekomen 3
november 2010;
• Buizerd 42, 1261 ST, het kappen
van 2 bomen, ingekomen 4
november 2010;
• Waterschapslaan 5, 1261 JR. het
plaatsen van een toegangspoort,
ingekomen 4 november 2010;
• Brinklaan 7, 1261 ER, het aanleggen van een uitweg, ingekomen 2
november 2010;
• Agter Kampen 11, 1261 het vergroten van de woning, ingekomen
3 november 2010;
• Eemnesserweg 34a, 1261 HJ, het
intern verbouwing van de woning
en wijzigen van de gevels, ingekomen 5 november 2010;
• Ludenweg 14 t/m 30 en
Meentweg 10 t/m 18a, 1261 VW
en 1261 XT, het verwijderen van
asbesthoudend materiaal, ingekomen 4 november 2010;
• Matthijssenhoutweg 41, 1261 CK,
het plaatsen van een toegangspoort,
ingekomen 8 november 2010.

MET ONTHEFFING VERLEENDE
VERGUNNINGEN
Bouwvergunningen
• Langeweg 19, 1261 EL, het veranderen van de hooiberg/overkapping in een gebouw voor stallen
van paarden, verzonden 3 november 2010;
• Langeweg 19, 1261 EL, het gedeeltelijk veranderen van het bijgebouw, verzonden 3 november
2010;
• Mondriaanlaan 10 t/m 28 (even
nummers) en Pyke Kochlaan 3
t/m 11 (oneven nummers) vh
Blaricummermeent deelplan A1,
sectie en nummer C 2879 en
2895, het geheel oprichten van 15
woningen en bergingen, verzonden 3 november 2010.
De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de Balie
Vergunningen. De hierna genoemde
belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na bekendmaking van
het desbetreffende besluit een

beroepschrift indienen. De datum
van bekendmaking is de verzenddatum en is per besluit aangegeven.
Het beroepsrecht hebben de belanghebbenden die:
a. een zienswijze hebben ingebracht
tegen het ontwerp van het besluit;
b. bezwaar hebben tegen wijzigingen die in het besluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp van het besluit;
c. aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen
het ontwerp van het besluit.
Een beroepschrift dient te worden
gericht
aan
de
Rechtbank
Amsterdam (Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam). Degene die een
beroepschrift indient kan – als spoedeisende belangen gelden – een verzoek tot het treffen van voorlopige
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

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.

BEL-COMMISSIE
RUIMTELIJKE
KWALITEIT
(v/h welstandscommissie)
Kleine commissie
Iedere dinsdag - in de even
weken - in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.
Grote commissie
Iedere dinsdag - in de oneven
weken - in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.
De commissievergaderingen zijn
openbaar. Wanneer u bij deze
vergaderingen aanwezig wilt
zijn, bent u van harte welkom.
Echter inspreken tijdens deze
vergaderingen is niet toegestaan,
tenzij u van te voren te kennen
heeft gegeven uw activiteit te
willen toelichten. Activiteiten
welke beoordeeld moeten worden door de BEL-commissie
Ruimtelijke Kwaliteit worden
pas voorgelegd aan deze commissies wanneer duidelijk is dat
de gemeente planologisch wenst
mee te werken.
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,
optie 1. De agenda voor de grote
commissie staat ook één werkdag voor de vergadering op de
gemeentelijke website.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
• Fransepad 58, 1261 JG, het onderkelderen van de woning, verzonden
27 oktober 2010;
• Huizerweg 25, 1261 AS, het oprichten van een woning en bijgebouw,
verzonden 20 oktober 2010.
Bouwvergunning
• Wetering 115-131, 1261 NG, het
oprichten van 9 woningen met bergingen, verzonden 26 oktober 2010.
Sloopvergunningen
• Ruyschendaal 3, 1261 XL, het verwijderen van asbesthoudende materialen, verzonden 3 november 2010;
• Langeweg 19, 1261 EL, het gedeeltelijk slopen van een bijgebouw, verzonden 3 november 2010.
Kapvergunningen
• Sint Vitusweg 1, 1261 TK, 2 paardenkastanjes, verzonden 2 november
2010;
• Schouw 31, 1261 LE, 1 gewone berk,
verzonden 5 november 2010;
• Fransepad 14, 1261 JE, 1 himalayaden, verzonden 5 november 2010;
• Driftlaan 18, 1261 JJ, 1 bruine beuk,
verzonden 5 november 2010;
• Melkweg 17, 7 zomereiken, 7 gewone beuken, 12 grove dennen en 3
amerikaanse eiken, 1251 PP, verzonden 8 november 2010.
APV Vergunningen
door burgemeester
• het houden van een kerstmarkt op
11 en 12 december 2010 van 12:00
uur tot 17:00 uur op het terrein van
Zorgboerderij ’t Werckpaert aan de
Gebroeders Dooyewaardweg 3, verzonden 4 november 2010.
door burgemeester en wethouders
• het houden van een collecte van 28
november 2010 tot en met 5 december 2010 ten behoeve van de
Stichting Oogfonds, verzonden 2
november 2010;
• het innemen van een standplaats
nabij de muziektent voor de ver-

koop van Hollands gebak van 8:30
uur tot 18:00 uur op de volgende
zaterdagen 6, 13 en 20 november
2010 en 4, 11 en 18 december 2010,
verzonden 4 november 2010;
• ontheffing van het sluitingsuur in
de nacht van 24 november op 25
november 2010 tot 01:00 uur in
Moeke Spijkstra, verzonden 4
november 2010.
Drank- en Horecawet
door burgemeester
• het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de kerstmarkt op 11 en 12 december 2010
van 12:00 uur tot 17:00 uur op het
terrein van Zorgboerderij ’t
Werckpaert aan de Gebroeders
Dooyewaardweg 3, verzonden 4
november 2010.
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
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.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
• LOKET BURGERZAKEN
Vanaf maandag 6 december gelden
nieuwe openingstijden voor het
loket Burgerzaken.
Dinsdag tot en met vrijdag
8.30 – 12.30 uur
Gemeentehuis Blaricum,
Kerklaan 16 in Blaricum
Maandag 13.30 tot 20.00 uur*
BEL-kantoor, Zuidersingel 5
in Eemnes
* Reisdocumenten op afspraak
Tijdens de avondopenstelling op
maandag van 18.00 tot 20.00 uur
zijn reisdocumenten (paspoort en
identiteitskaart) alleen aan te vragen op afspraak. Voor een afspraak
belt u (035) 7513 126. Voor alle
andere zaken kunt u gewoon binnenlopen. Voor meer informatie:
www.blaricum.nl.

• LOKET VERGUNNINGEN
Vanwege de middag- en avondopenstelling van Burgerzaken in het BELkantoor vervalt vanaf maandag 6
december de middagopenstelling
van het loket Bouwen en Wonen.
• LOKET BURGERLIJKE STAND
Vanaf maandag 6 december gelden
nieuwe openingstijden voor het
loket Burgerlijke Stand (aangifte van
geboorte en overlijden). Voor meer
informatie: www.blaricum.nl.
LOKET BURGERZAKEN
GESLOTEN OP 3 DECEMBER
Op vrijdag 3 december is het loket
Burgerzaken gesloten. Het loket
Burgerlijke Stand (aangifte van
geboorte en overlijden) in het BELkantoor is die dag alleen tussen 9 en
10 uur ’s ochtends geopend.

VOORGENOMEN
RIJKSMONUMENTENVERGUNNING
• Meentweg 6, 1261 XT, het gedeeltelijk veranderen van de woonboerderij.
Het college heeft het voornemen de
gevraagde vergunning te verlenen.
Aan de vergunning worden voorschriften verbonden ter bescherming
van het monument.

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.

AGENDA RONDETAFELGESPREKKEN
MAANDAG 15 NOVEMBER 2010
Gemeentehuis, Kerklaan 16 te
Blaricum. Aanvang 19.30 uur
Beeldvormend
1. BEL-breed zwembad
Het college van burgemeester en
wethouders vindt een zwemvoorziening binnen de grenzen van de
BEL-gemeenten wenselijk en
vraagt of de raad deze mening
deelt. De colleges van Eemnes en
Laren stellen deze zelfde vraag

aan hun eigen raad. Als de drie
raden met de wenselijkheid van
een BEL-zwembad instemmen, is
het de bedoeling dat er een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd op grond waarvan verdere
besluitvorming in de drie
gemeenten kan plaatsvinden.
Informerend
2. Rondvraag raadsleden en fractievertegenwoordigers

AGENDA RONDETAFELGESPREKKEN
DINSDAG 16 NOVEMBER 2010
Let op: BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 te Eemnes.
Aanvang 19.30 uur
Informerend
1. niet geagendeerde onderwerpen
(15min)
Beeldvormend
2. Voorkeurstracé HOV Busbaan
Huizen-Hilversum
Er is nog veel discussie over
hoogwaardig openbaar vervoer in
onze regio. Dit vergt grote investeringen en het aanpassen van de
infrastructuur waardoor ook
belangen
kunnen
worden
geschaad. De stuurgroep HOV in
het Gooi heeft onderzoek gedaan
naar onder andere vervoerwaarde, tracés, ruimtelijke inpassing,

verrailing en kosten. Op basis van
dit onderzoek is er een voorstel
gedaan over een voorkeurstracé.
De raad van Blaricum moet een
besluit nemen waar het gaat over
het deel van het tracé dat over
Blaricums grondgebied loopt, en
de daarover gemaakte afspraken:
• een vrije busbaan naar de
Carpoolplaats Blaricum langs
de oostzijde van ’t Merk en langs
de noordzijde van Randweg Oost;
• uitbouw van de carpoolplaats tot
een transferium met HOV-halte,
busstation en P+R-locatie met
circa 150 parkeerplaatsen als optie.
U bent van harte uitgenodigd deel te
nemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken. Aanmelden kan
via griffier@blaricum.nl.

AGENDA MENINGVORMENDE- EN
BESLUITNEMENDE RAADSVERGADERING
DINSDAG 23 NOVEMBER 2010
BEL-kantoor, Zuidersingel 5
te Eemnes. Aanvang 20.00 uur
Behalve de vaste agendapunten
staan de volgende onderwerpen op
de agenda:
• Beëdiging fractievertegenwoordigers rondetafelgesprekken
• Voorkeurstracé HOV Busbaan
Huizen-Hilversum

• BEL-breed zwembad
• Beleidsvisie Externe Veiligheid
Gooi- en Vechtstreek
• Milieuprogramma 2011
• Evaluatie vergaderstructuur 2010
Meer informatie kunt u lezen op
www.blaricum.nl. (Gemeentehuis –
Gemeenteraad – Agenda + stukken).

RECTIFICATIE
Bladcampagne 2010 in de Gemeente Blaricum
De jaarlijkse bladcampagne start op
15 november aanstaande. In de hei
& wei van 29 oktober is abusievelijk
een verkeerde route van de bladcampagne weergegeven. De juiste
route en de weken van de werkzaamheden zijn als volgt:
- Eemnesserweg, Torenlaan
en Naarderweg week 46 en 47;

-

Bijvanck week 48 en 49;
Dorp week 50 en 51;
Crailo week 1 van 2011;
Dorp (vervolg) week 2 en 3.

Informatie over de bladcampagne:
BEL Combinatie Gemeentewerf,
tel. 7513131.

vervolg gemeentelijke mededelingen
CONTROLE ERFAFSCHEIDINGEN
De gemeente Blaricum start binnenkort met de controle van poorten en
erfafscheidingen in het oude dorp.
Om het dorp groen en ‘open’ te houden, staan in de welstandsnota specifieke eisen voor hekken, poorten en
erfafscheidingen. Uit een inventarisatie die afgelopen weken is gedaan,
kwam naar voren dat bijna een derde
van de 347 bekeken adressen niet
aan die eisen voldoet.
Het gemeentelijk beleid biedt de
mogelijkheid om een erfafscheiding
of toegangspoort van maximaal een
meter hoog te bouwen. Er kan een
ontheffing verleend worden tot
maximaal twee meter. Voorwaarde
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Hei & wei
niet ontvangen?
Of heeft u een vraag over de bezorging,
of een beschadigd exemplaar ontvangen,
stuur
dan
een
e-mail
naar
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei & wei
bezorging’, of bel op werkdagen naar
5316520.
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daarvoor is dat de erfafscheiding of
toegangspoort op anderhalve meter
van de perceelsgrens staat. Bij erfafscheidingen moet aan de straatzijde
een haag (naar vrije keuze) worden
aangeplant. Bovendien moeten hekken minimaal 80% transparant zijn
en poorten tenminste 50%.
Alle eigenaren van woningen met
toegangspoorten en erfafscheidingen
die niet voldoen aan het beleid ontvangen een brief van de gemeente.
Daarin worden zij uitgenodigd voor
een gesprek om in goed overleg de
situatie aan te passen. Dit geldt voor
zowel de toegangspoorten en erfafscheidingen die zonder bouwvergunning zijn geplaatst, als degene die in
afwijking van de verleende vergunning zijn gebouwd.
Meer informatie
Mensen die zonder vergunning een
toegangspoort of erfafscheiding hebben geplaatst, die niet in strijd is met
het beleid kunnen alsnog een bouwvergunning indienen. De brochure
‘Erfafscheidingen’ waarin het beleid
omschreven staat, is via www.blaricum.nl te bekijken. Voor meer informatie kunnen mensen contact opnemen met de BEL Combinatie, mw. L.
Zimmerman van afdeling Handhaving 035-7513250 (ma-di-wo-do).

INCASSOREGLEMENT GEMEENTE
BLARICUM
Het college van Blaricum maakt
bekend dat het op 12 oktober 2010
heeft besloten tot vaststelling van het
incassoreglement van de gemeente
Blaricum. Daarin staan regels voor
automatische incasso van belastingen, met als doel de zorgvuldigheid
en de rechtszekerheid te bevorderen.
Dit besluit ligt ter inzage in het kantoor van de BEL Combinatie,
Zuidersingel 5 te Eemnes. Het kan
op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur
worden ingezien via de balie van
Vergunningen en Handhaving. U
kunt het reglement bekijken op de

gemeentelijke website www.blaricum.nl.
Het treedt in werking de dag na deze
bekendmaking. Belanghebbenden
kunnen binnen een termijn van 6
weken na de dag van de bekendmaking een bezwaarschrift tegen het
besluit indienen bij het college van
B&W van Blaricum, postbus 71, 3755
AZ Eemnes. Voor nadere informatie
kunt u terecht bij het team invordering, te bereiken op telefoonnummer
035 – 7513 140, of via mail invordering@blaricum.nl.

SINTERKLAAS IN BLARICUM
Op 20 november aanstaande zal
Sinterklaas de gemeente Blaricum
een bezoek brengen.
Om het bezoek veilig te laten verlopen, zullen er tijdelijk enkele verkeersmaatregelen worden getroffen.
De volgende straten en of wegen
worden afgesloten:
Blaricum Bijvanck
De weg van de Malbak van 10.30 uur
tot 13.30 uur. De route gaat via de
Levensboom, Hoofdweg, Forellenpad, Baars, Snoek, onder de Wetering

door, naar de Levensboom en vervolgens over brug naar de nieuwe
Malbak. Deze wegen zullen tijdelijk
niet goed bereikbaar zijn.
Blaricum Dorp
Dorpsstraat tussen de Huizerweg en
de Middenweg wordt van 13.30 uur
tot 16.00 uur afgesloten. Daarbij
geldt een parkeerverbod van 08.00
uur tot 16.00 uur voor de eerste rij
parkeerplaatsen in de Dorpsstraat,
gezien vanaf de Huizerweg.

Dorpsagenda
N.B. De LOKALE WEBSITES kunt u
onder dezelfde naam vinden op
www.heienwei.nl. In onderstaande
websites is voortaan www. weggelaten.
EVENEMENTEN EN KUNST
Aankomst Sinterklaas: op zaterdag 20
november, om 12.00 uur in de Bijvanck
(winkelcentrum) en om 15.00 uur in
oude dorp bij Muziektent.
Toneelvereniging Blaricum: speelt op
donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27
nov. a.s. de komedie ‘Een doos vol kruimels’ van Neil Simon in het
Vitusgebouw aanvang 20.15 uur. Zaal
open 19.30 uur. Kaarten (€ 5,- p.p.)
reserveren bij Els Schaapherder tel.
5256904.
Info: toneelverenigingblaricum.nl.
Bingomiddag in De Malbak op zondag
21 nov. 14.00-17.00 uur. Leuke prijzen.
Info: Gerdine de Groot, tel. 8885905,
06-284288930.
BEL-Art Expositie: Bob ten Hoope,
‘Greep uit zijn werk van 1945 tot heden’
van 15 nov. t/m 19 jan., op werkdagen
8.30-17.00 uur. Kantoor BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes.
Galerie Bianca Landgraaf: van 20 nov.
t/m 6 febr. ‘Winterparade’, groepstentoonstelling, met o.a. Miriam Jacobs en
Menno du Gardijn (schilderijen) en
Peter Hiemstra (beelden). Zomertuin 11,
Hamdorffcomplex. Info: tel. 5335987 en

galeriebiancalandgraaf.nl.
Galerie De Vlierhove: t/m 5 dec.
Diverse kunstenaars, schilderijen en
bronzen beelden. Info: vlierhove.nl.
Singer Museum: Laren: t/m 16 jan.
‘Dutch Utopia. Amerikaanse kunstenaars in Nederland 1880-1914’; t/m 5
dec. ‘Door de Wol geverfd, weverijen in
Laren’; t/m 27 maart 2011 ‘Singer
Memorial collection, hoogtepunten uit
eigen verzameling.’ Info: tel. 5393939
en singerlaren.nl.
Torenhof: in nov. expositie van Ria van
der Mik, glas in loodkunst.
Trappenberg: tot 24 nov. expositie van
Rineke Wartena en Iris van Keulen
(schilderijen). Op werkdagen 9.0017.00 uur, ’s zondags, op tel. verzoek.
Info: tel. 6929600.
WELZIJN EN GEZELLIGHEID
S.W.O.-BEL: diverse cursussen, o.m.:
15 nov. presentatie fotoalbum maken en
30 nov. een wijnavond voor 55 plussers.
Opgave: tel. 5316054, of 5312977. Info:
swobel.org.nl.
VersaWelzijn Mantelzorgcafé in De
Lloods, Meentweg 37, elke 2e dinsdagavond van de maand 19.30-21.30 uur.
Info: Versa Mantelzorgondersteuning, tel.
5314514 en versawelzijn.nl.
Vivium Services, cursus ‘Gezond leven
met diabetes’ op 16, 23, 30 nov. en 7 dec.
10.00-12.00 uur; voor deze en andere cur-

sussen, info: tel. 5395259 of 6924495,
vivium.nl en viviumservices.nl.
St. Antonius Cardicare, Kloosterhof,
Blaricum, zaterdag 20 november Open
Dag van 10.00-15.00 uur. Feestelijke
viering eerste verjaardag, zie elders in
deze hei & wei.
Meer info: antoniuscardicare.nl.
MEE nu ook op dinsdagavond tot 20.00
uur telefonisch bereikbaar voor mensen
met een beperking of chronische ziekte,
voor consultatie en advies, tel. 0900633 63 63. Chatten: elke werkdag 9.0017.00 (dinsdag tot 20.00) uur via
mee-ugv.nl.
BIBLIOTHEEK HLB
In Laren en Huizen: Bij mobiliteitsproblemen: Bibliotheek-aan-huis! Lidmaatschap vereist, info: tel. 5257410.
‘Nederland leest 2010’ t/m 19 nov., leden
krijgen ‘De grote zaal’ van Jacoba van
Velde, cadeau. Huizen, Plein 2000 1, tel.
5257410: 16 nov. 20.00-22.00 uur,
schrijfster Rosita Steenbeek; Laren, St.
Janstraat 27a, tel. 5382612: t/m 27
november tentoonstelling schilderijen
van Tatayana Murova. Op 14 nov.14.00
uur, Documentaire Festival Laren.
Kidsbios 17 nov. 14.30 uur. Biblioscoop,
25 nov. 19.30 uur. Entreeprijzen en kaarten reserveren, zie bibliotheekhlb.nl. en
gooisebibliotheken.nl.

