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www.heienwei.nl

hei & wei
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.

Bladerikem
Blaricum wordt voor het eerst genoemd
in een aantekening uit 1382 betreffende
rechtszaken voor ’s graven rechterstoel –
het Gooi viel nl. onder de jurisdictie van
de Graven van Holland – volgens welke
‘die van Hilfersum, van Bladerikem
ende van Husen’ een overeenkomst hebben getroffen. De drie plaatsen schijnen
hier volkomen gelijkberechtigd te zijn.
In de aantekening van 1382 komt tevens
de kerk te Blaricum ter sprake. Deze
kerk (de huidige Dorpskerk aan de
Torenlaan, red.) was een dochterinstelling van de kerk te Laren en vormde met
deze één kerspel. Een eigen dorpsbestuur had Blaricum vermoedelijk ook al
in deze tijd, de zogenaamde ‘buurmeesters’. Deze hielden zich echter uitsluitend met bestuurlijke aangelegenheden
bezig. Wat de rechtspraak betrof werkten
Blaricum en Laren samen.
In 1387 wordt gesproken over een dorpsschepenbank te ‘Larenkarspell ende in
den Broecsom’. Als schout fungeerde de
landsschout. Aan het eind van de 14e en
in het begin van de 15e eeuw is Gooiland
uiteengevallen in verschillende gerechten. De schout – in eerste instantie de
schout van het landschap, maar later ook
de schout van dorp en stad – werd door
de baljuw benoemd. Zo werden in 1412
Naarden en Laren aan één schout toevertrouwd, terwijl in 1494 ‘de dorpen van
Laren ende Blaricum’ tot één ‘schoutenambacht’ werden verenigd.
In deze tijd kwamen de inwoners van
Blaricum langzamerhand tot een zekere
welstand door opkomst van het spinnen
van wol en het ontginnen van gedeelten
heide. Een zekere inzinking vond plaats
in 1696 toen op 26 maart, blijkens een
aantekening in de registers welke bij het
N.H. kerkbestuur berusten, half Blaricum
afbrandde. De bevolking herstelde zich
echter snel van deze schok en spande
zich in om de schade te herstellen. Dat
haar dit uitstekend gelukte bewijst een
rijmpje dat onder een afbeelding van een
gezicht op Blaricum, uit ca. 1795 is vermeld:
Dit dorpje waarde Nederlander!
Doet zien wat noeste vlijt vermag.
Zij doet alom het graan ontspruiten,
daar men weleer slechts heide zag.
Zoals gezegd vormden Laren en
Blaricum één gerecht. Deze situatie
duurde tot 1795 (tijdens de Franse bezetting, red.) toen de civiele rechtbank van
Blaricum zich van Laren afscheidde. De
municipaliteit (gemeenteraad) van Laren
ging hier niet mee akkoord en trachtte de
hogere autoriteiten te overtuigen van de
noodzaak van samenvoeging van beide
gemeenten. Dankzij het hardnekkige
verzet van de municipaliteit van
Blaricum was deze actie aanvankelijk
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Wil en Kees Mellegers nemen
afscheid van het Sint Vitusgebouw
Vanaf 1981 runnen zij met veel succes
het Sint Vitusgebouw in Blaricum. Maar
in 2011 nemen Wil en Kees Mellegers
afscheid als beheerders van het in de
wijde omgeving bekend staande gebouw
aan de Kerklaan. Zij verzorgden talloze
feesten en partijen, stelden het gebouw
ter beschikking aan diverse verenigingen
en stonden ook borg voor perfecte cateringen bij mensen, bedrijven en instanties “thuis”. In het jaar dat het Sint
Vitusgebouw honderd jaar bestaat, gaan
zij het stokje overdragen.
Het Sint Vitusgebouw is eigendom van

geen succes. De verontwaardiging was
dan ook zeer groot toen bij Keizerlijk
Decreet (Napoleon, red.) toch de samenvoeging gelast werd met ingang van 1
januari 1812. Na het vertrek van de
Fransen werd met ingang van 1 mei 1817
de oude toestand echter weer hersteld.
In 1920-1922 werden nogmaals pogingen ondernomen om tot een samenvoeging te komen. De gemeenteraad,
gesteund door vrijwel de gehele bevolking, ondernam diverse tegenacties.
Er werd een boek geschreven over

Happy Gifts
For
Happy Kids

de rooms katholieke Sint Vitusparochie
in Blaricum. Het parochiebestuur van
deze kerk is op zoek een nieuwe beheerder (m/v) of beheerders(paar). Deze sluiten als zelfstandig ondernemer(s) een
overeenkomst voor het beheer en exploitatie van het Sint Vitusgebouw.
Serieus geïnteresseerden kunnen de
profielschets opvragen bij de secretaris
van het parochiebestuur dhr U. Poolman
Simons 035-5257414 of via email
u.poolmansimons@tiscali.nl.
Schriftelijke reacties hierop moeten
uiterlijk 14 februari bij het parochiebestuur zijn.

‘Blaricum en zijn recht op zelfstandigheid’. De gemoederen raakten tenslotte
zo verhit dat deze poging werd opgegeven. De laatste poging dateert van 1940.
Ook deze heeft geen succes opgeleverd.
S.B.

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

zorg!
Uw gebit.... onze

Bron: ‘Tussen Hei en Wei’ nr. 8, oktober
1971. Na 1940 werd door Laren nog
twee keer een vergeefse poging tot
samenvoeging ondernomen, red.

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
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Denk mee over de toekomst van agrarisch Blaricum
ĞŐĞŵĞĞŶƚĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚĞĞŶďŝũĞĞŶͲ
ŬŽŵƐƚŽŵŵĞƚƵǀĂŶŐĞĚĂĐŚƚĞŶƚĞ
ǁŝƐƐĞůĞŶŽǀĞƌĚĞĂŐƌĂƌŝƐĐŚĞƚƌĂĚŝƟĞ
ŝŶůĂƌŝĐƵŵ͘,ŽĞŬĂŶĚĞĂŐƌĂƌŝƐĐŚĞ
ďĞĚƌŝũĨƐǀŽĞƌŝŶŐŝŶŶŽǀĞƌĞŶ͕ŵĠƚďĞŚŽƵĚ
ǀĂŶĚĞĐƵůƚƵƵƌĞŶŚĞƚůĂŶĚĞůŝũŬĞŬĂƌĂŬͲ
ƚĞƌǀĂŶůĂƌŝĐƵŵ͍

:'>K<dEtDK
>K<d/E>>KK^/E
>Z/hD'KWE
tĞƚŚŽƵĚĞƌ'ŝũƐǀĂŶ>ŽĞĨŽƉĞŶĚĞŵĂĂŶͲ
ĚĂŐϯũĂŶƵĂƌŝũŽŶŐƐƚůĞĚĞŶŚĞƚ:'ͲĞŶ
tŵŽͲůŽŬĞƚŝŶŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐĐĞŶƚƌƵŵĞ
>ůŽŽĚƐ͕DĞĞŶƚǁĞŐϯϳŝŶůĂƌŝĐƵŵ͘

ŽŽƌŵŝĚĚĞůǀĂŶŚĞƚŽƉƐƚĞůůĞŶǀĂŶĞĞŶ
ŐƌĂƌŝƐĐŚĞEŽƚĂǁŽƌĚƚŐĞƉƌŽďĞĞƌĚ
ƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶŚŝĞƌǀŽŽƌƚĞĨŽƌŵƵůĞƌĞŶ͘
ůůĞŝŶƉƵƚŝƐǁĞůŬŽŵ͕ŽĨƵŶƵĂŐƌĂƌŝģƌ
ďĞŶƚ͕ĞŝŐĞŶĂĂƌǀĂŶĂŐƌĂƌŝƐĐŚĞƉĞƌĐĞůĞŶ͕
ŐĞďƌƵŝŬĞƌǀĂŶĂŐƌĂƌŝƐĐŚĞƉĞƌĐĞůĞŶŽĨ
ŐĞǁŽŽŶŐĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚ͘

ĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚŝƐŽƉŵĂĂŶĚĂŐĂǀŽŶĚϭϳ
ũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϭŽŵϮϬ͗ϬϬƵƵƌŝŶĚŽƌƉƐŚƵŝƐ
ĞůĂĞƌĐŽŵ͘<ƵŶƚƵŶŝĞƚĂĂŶǁĞǌŝŐǌŝũŶ͕
ŵĂĂƌǁŝůƚƵǁĞůƵŵĞŶŝŶŐůĂƚĞŶŚŽƌĞŶ͍
EĞĞŵĚĂŶĐŽŶƚĂĐƚŽƉŵĞƚ<ĂƌŝŶĂĚĞ
'ƌĂĂĨ͗ŬĂƌŝŶĂ͘ĚĞŐƌĂĂĨΛďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů

&217$&7*(*(9(16
'ĞŵĞĞŶƚĞďĞƐƚƵƵƌůĂƌŝĐƵŵ
<ĞƌŬůĂĂŶϭϲ͕ůĂƌŝĐƵŵ
WŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ,ĞŵŶĞƐ
;ϬϯϱͿϳϱϭϯϮϮϮ͕ŝŶĨŽΛďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

ƵƌŐĞƌǌĂŬĞŶůĂƌŝĐƵŵ
Ěŝ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϴ͘ϯϬʹϭϮ͘ϯϬƵƵƌ

>ŽŵďŝŶĂƟĞ
ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐǀŽŽƌŵĞŶƐĞŶŽƉůĞĞŌŝũĚ͕
ŵĞƚĞĞŶǌŝĞŬƚĞŽĨŵĞƚĞĞŶŚĂŶĚŝĐĂƉ͘
sŝĂŚĞƚtŵŽůŽŬĞƚŬƵŶƚƵƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐ
ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶĂĂŶǀƌĂŐĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚ
ďĞŶƚƵĞƌĂůƟũĚǁĞůŬŽŵǀŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ
ĞŶĂĚǀŝĞƐŽǀĞƌǌŽƌŐ͕ǁĞůǌŝũŶĞŶǁŽŶĞŶ͘
tŵŽ
ĞtĞƚŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ KŽŬŬƵŶƚƵĞƌƚĞƌĞĐŚƚŵĞƚĂůƵǁǀƌĂŐĞŶ
ŽǀĞƌǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐǁĞƌŬĞŶŵĂŶƚĞůǌŽƌŐ͘
;tŵŽͿƌĞŐĞůƚǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͕ŚƵůƉĞŶ
ϮϯũĂĂƌĞŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŬƵŶŶĞŶďŝũŚĞƚ
:'ƚĞƌĞĐŚƚŵĞƚĂůŚƵŶǀƌĂŐĞŶŽǀĞƌŽƉͲ
ǀŽĞĚĞŶĞŶŽƉŐƌŽĞŝĞŶ͘,ĞƚĐĞŶƚƌƵŵďŝĞĚƚ
ĂĚǀŝĞƐ͕ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐĞŶŚƵůƉŽƉŵĂĂƚ͘

ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱ͕ĞŵŶĞƐ
WŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ,ĞŵŶĞƐ
;ϬϯϱͿϳϱϭϯϭϭϭ͕ŝŶĨŽΛďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
ŵĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϴ͘ϯϬƚŽƚϭϮ͘ϯϬƵƵƌ

ƵƌŐĞƌǌĂŬĞŶ>ŽŵďŝŶĂƟĞ
;ϬϯϱͿϳϱϭϯϭϮϲ
ŵĂ͘ǀĂŶϭϯ͘ϯϬʹϮϬ͘ϬϬƵƵƌ

ƵƌŐĞƌůŝũŬĞ^ƚĂŶĚ
>ŽŵďŝŶĂƟĞ

/ŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶůĂƌŝĐƵŵŬƵŶŶĞŶŚŝĞƌ
ǀĂŶĂĨĐĂ͘ŚĂůĨũĂŶƵĂƌŝƚĞƌĞĐŚƚŵĞƚĂůŚƵŶ
ǀƌĂŐĞŶŽǀĞƌŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞũŽŶŐĞƌĞŶĞŶ
ŽƉǀŽĞĚĞŶ͕ĞŶǌŽƌŐĞŶǁĞůǌŝũŶ͘,ĂůǀĞƌͲ
ǁĞŐĞϮϬϭϭŬŽŵƚĞƌŶŽŐĞĞŶƚǁĞĞĚĞ:'Ͳ
ĞŶtŵŽͲůŽŬĞƚŝŶĚĞDĂůďĂŬ;ĞWůŝŶƚͿ
ŝŶĚĞŝũǀĂŶĐŬ͘/ŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌďŝũǀŽŽƌͲ
ďĞĞůĚĚĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶŬƵŶƚƵďŝŶŶĞŶͲ
ŬŽƌƚǀŝŶĚĞŶŽƉĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁĞďƐŝƚĞ
;ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůͿĞŶĚĞǁĞďƐŝƚĞǀĂŶĞ
>ůŽŽĚƐ;ǁǁǁ͘ĚĞůůŽŽĚƐ͘ŶůͿ͘

ŵĂ͘ǀĂŶϭϯ͘ϯϬʹϭϲ͘ϬϬƵƵƌ
Ěŝ͘ƚͬŵǀƌ͘ϴ͘ϯϬʹϭϮ͘ϯϬƵƵƌ

DĞůĚƉƵŶƚKƉĞŶďĂƌĞZƵŝŵƚĞ
ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůŽĨ;ϬϯϱͿϳϱϭϯϭϯϭ

ŽƵǁĞŶĞŶtŽŶĞŶ
ŵĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ϴ͘ϯϬʹϭϮ͘ϯϬƵƵƌ

sĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶůŝũŶ
:'
:'ƐƚĂĂƚǀŽŽƌĞŶƚƌƵŵǀŽŽƌ:ĞƵŐĚĞŶ
'ĞǌŝŶ͘KƵĚĞƌƐ͕ŬŝŶĚĞƌĞŶ͕ũŽŶŐĞƌĞŶƚŽƚ

;ϬϯϱͿϳϱϭϯϭϮϱ
&ŽƚŽ͗^ƚƵĚŝŽ<ĂƐƚĞƌŵĂŶƐ

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
;ǀͬŚǁĞůƐƚĂŶĚƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞͿ

Kleine commissie
/ĞĚĞƌĞĚŝŶƐĚĂŐʹŝŶĚĞĞǀĞŶǁĞŬĞŶʹ
ŝŶŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱ
ŝŶĞŵŶĞƐ͘

Grote commissie
/ĞĚĞƌĞĚŝŶƐĚĂŐʹŝŶĚĞŽŶĞǀĞŶǁĞŬĞŶʹ
ŝŶŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱ
ŝŶĞŵŶĞƐ͘
ĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶǌŝũŶŽƉĞŶͲ
ďĂĂƌ͘tĂŶŶĞĞƌƵďŝũĚĞǌĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶ
ĂĂŶǁĞǌŝŐǁŝůƚǌŝũŶ͕ďĞŶƚƵǀĂŶŚĂƌƚĞ
ǁĞůŬŽŵ͘ĐŚƚĞƌŝŶƐƉƌĞŬĞŶƟũĚĞŶƐĚĞǌĞ
ǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶŝƐŶŝĞƚƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶ͕ƚĞŶǌŝũ
ƵǀĂŶƚĞǀŽƌĞŶƚĞŬĞŶŶĞŶŚĞĞŌŐĞŐĞǀĞŶ
ƵǁĂĐƟǀŝƚĞŝƚƚĞǁŝůůĞŶƚŽĞůŝĐŚƚĞŶ͘

ĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǁĞůŬĞďĞŽŽƌĚĞĞůĚŵŽĞƚĞŶ
ǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌĚĞ>ͲĐŽŵŵŝƐƐŝĞZƵŝŵͲ
ƚĞůŝũŬĞ<ǁĂůŝƚĞŝƚǁŽƌĚĞŶƉĂƐǀŽŽƌŐĞůĞŐĚ
ĂĂŶĚĞǌĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐǁĂŶŶĞĞƌĚƵŝĚĞůŝũŬ
ŝƐĚĂƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƉůĂŶŽůŽŐŝƐĐŚǁĞŶƐƚ
ŵĞĞƚĞǁĞƌŬĞŶ͘
sŽŽƌĞǀĞŶƚƵĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞ
ĂŐĞŶĚĂŬƵŶƚƵĠĠŶǁĞƌŬĚĂŐǀŽŽƌĚĞ
ǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐƚƵƐƐĞŶϵ͘ϬϬĞŶϭϭ͘ϬϬƵƵƌ
ƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚĐŽŶƚĂĐƚŽƉŶĞŵĞŶŵĞƚĚĞ
sĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶůŝũŶ͕ƚĞůĞĨŽŽŶ;ϬϯϱͿϳϱϭϯ
ϭϮϱ͕ŽƉƟĞϭ͘ĞĂŐĞŶĚĂǀŽŽƌĚĞŐƌŽƚĞ
ĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐƚĂĂƚŽŽŬĠĠŶǁĞƌŬĚĂŐǀŽŽƌ
ĚĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŽƉĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞ
ǁĞďƐŝƚĞ͘

_MDQXDUL_ZHHN_*HPHHQWHQLHXZV

ŵĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ϵ͘ϬϬʹϭϭ͘ϬϬƵƵƌ

Agenda meningvormende- en
besluitnemende raadsvergadering
ŝŶƐĚĂŐϮϱũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϭ͕ĂĂŶǀĂŶŐϮϬ͘ϬϬƵƵƌ
>ͲŬĂŶƚŽŽƌƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱƚĞĞŵŶĞƐ
ĞŚĂůǀĞĚĞǀĂƐƚĞĂŐĞŶĚĂƉƵŶƚĞŶƐƚĂĂŶĚĞ
ǀŽůŐĞŶĚĞŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶŽƉĚĞĂŐĞŶĚĂ͗
ͻ EŽƚĂǀĂŶhŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶ
 ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ<ŽŵĞƐĐŚĞƌŵĚ
ŽƌƉƐŐĞǌŝĐŚƚůĂƌŝĐƵŵ
ͻ ĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶŶŐĞƌĞĐŚƚƐǁĞŐϭϮ
ͻ ^ĞƌǀŝĐĞŶŽƌŵĞŶ>ͲŐĞŵĞĞŶƚĞŶ
ͻ hŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐƉůĂŶ/ŶƚĞŐƌĂůĞsĞŝůŝŐŚĞŝĚ
ϮϬϭϭ
ͻ ƌĐŚŝĞĨǀĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐǀĂŶůĂƌŝĐƵŵϮϬϭϬ
ͻ <ƌĞĚŝĞƚǀŽŽƌƐƚĞů/ŶǀŽĞƌŝŶŐƉƌĞĐĂƌŝŽͲ
ďĞůĂƐƟŶŐ

ͻ <ƌĞĚŝĞƚǀŽŽƌƐƚĞůďĞƐƚƵƵƌƐŬƌĂĐŚƚŵĞƟŶŐ
ͻ ŽŶƚƌŽůĞƉƌŽƚŽĐŽůĂĐĐŽƵŶƚĂŶƚƐĐŽŶƚƌŽůĞ
ũĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐϮϬϭϬ
ĞƐƚƵŬŬĞŶůŝŐŐĞŶƚĞƌŝŶǌĂŐĞŝŶĚĞŚĂů
ǀĂŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐŝŶůĂƌŝĐƵŵ͘
KŽŬŬƵŶƚƵĚĞǌĞƐƚƵŬŬĞŶĞŶĚĞ
ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶƌĂĂĚƉůĞŐĞŶǀŝĂ
ĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁĞďƐŝƚĞ
ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů;'ĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐʹ
'ĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚʹŐĞŶĚĂнƐƚƵŬŬĞŶͿ͘

*(0((17(1,(8:6

Ontvangen aanvragen
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ

ĂŶǀƌĂŐĞŶŽŵŽŵŐĞǀŝŶŐƐͲ
ǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ;ƌĞŐƵůŝĞƌĞ
ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞͿ

ͻDĞĞŶƚǁĞŐϯϮ͕ϭϮϲϭys͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶ
ǀĂŶϭďŽŽŵ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϬĚĞĐĞŵďĞƌ
ϮϬϭϬ͖
ͻĞĂŵĂĐŚƚĞƌŶƵŵŵĞƌƐϮϬͲϯϰ͕ϭϮϲϭ
<d͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶŵĞĞƌĚĞƌĞďŽŵĞŶ͕
ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϬĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϬ͖
ͻ<ŽŐŐĞǁĂŐĞŶŐƌŽĞŶƐƚƌŽŽŬĞƌĂĐŚƚĞƌ͕
ƚƵƐƐĞŶŐĞůƵŝĚƐǁĂů͕ϭϮϲϭ<͕ŚĞƚŬĂƉͲ
ƉĞŶǀĂŶŵĞĞƌĚĞƌĞďŽŵĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶ
ϮϬĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϬ͖
ͻƌĨŐŽŽŝĞƌƐĚƌĞĞĨƐĞĐƟĞŐĞĚ͘ŶƵŵͲ
ŵĞƌƐϮϴϴϴ͕ϮϴϵϲĞŶϵϬϭ͕ϭϮϲϭW͕
ŚĞƚďŽƵǁĞŶǀĂŶϭϬƉĂƟŽǁŽŶŝŶŐĞŶ͕
ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϭĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϬ͖
ͻůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚ͕ŐĞŵĞĞŶƚĞ
ůĂƌŝĐƵŵƐĞĐƟĞŶƵŵŵĞƌϮϴϵϴ͕ŚĞƚ
ŽƉƌŝĐŚƚĞŶǀĂŶĞĞŶǁŽŶŝŶŐ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶ
ϮϯĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϬ͖
ͻ,ƵŝǌĞƌǁĞŐϭϬĂ͕ϭϮϲϭt͕ŚĞƚǁŝũǌŝŐĞŶ
ǀĂŶĚĞŐĞǀĞů͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶϭďŽŽŵ͕
ŚĞƚǁŝũǌŝŐĞŶǀĂŶĞĞŶƌĞĐůĂŵĞŽďũĞĐƚ͕
ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϯĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϬ͖
ͻŝũǀĂŶĐŬ͕ϭϮϲϭ<͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶ
ŵĞĞƌĚĞƌĞďŽŵĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϰĚĞͲ
ĐĞŵďĞƌϮϬϭϬ͖
ͻƵƐƐƵŵŵĞƌǁĞŐĞ͘Ž͕͘ϭϮϲϭ͕ŚĞƚ
ŬĂƉƉĞŶǀĂŶŵĞĞƌĚĞƌĞďŽŵĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽͲ
ŵĞŶϮϰĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϬ͘

ͻ ŝĞƌǁĞŐϮϬ͕ϭϮϲϭ>͕ϭǌŽŵĞƌĞŝŬĞŶ
ϭŐƌŽǀĞĚĞŶ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϯϬĚĞĐĞŵďĞƌ
ϮϬϭϬ͘

WssĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ
ĚŽŽƌďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ
ͻ ,ĞƚŝŶŶĞŵĞŶǀĂŶĞĞŶƐƚĂŶĚƉůĂĂƚƐǀŽŽƌ
ĚĞǀĞƌŬŽŽƉǀĂŶǀŝƐĞŶǀŝƐƉƌŽĚƵĐƚĞŶ
ǁĞŬĞůŝũŬƐŽƉĚĞǁŽĞŶƐĚĂŐŽĐŚƚĞŶĚŝŶ
ŚĞƚũĂĂƌϮϬϭϭŶĂďŝũĚĞŵƵǌŝĞŬƚĞŶƚĂĂŶ
ĚĞŽƌƉƐƐƚƌĂĂƚ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϰĚĞĐĞŵͲ
ďĞƌϮϬϭϬ͖
ͻ ,ĞƚŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶǀĂŶŵĂƌŬƚĞŶŽƉϮϱ
ŵĂĂƌƚϮϬϭϭĞŶϭϲĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϭŝŶ
ŚĞƚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚǀĂŶĚĞǌŽƌŐŝŶƐƚĞůůŝŶŐ
dŽƌĞŶŚŽĨ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϰĚĞĐĞŵďĞƌ
ϮϬϭϬ͖
ͻ ,ĞƚŝŶŶĞŵĞŶǀĂŶĞĞŶƟũĚĞůŝũŬĞƐƚĂŶĚͲ
ƉůĂĂƚƐǀŽŽƌĚĞǀĞƌŬŽŽƉǀĂŶŬŽĞŬĞŶ
ǌŽƉŝĞŶĂďŝũĚĞƐƚĞŝŐĞƌďŝũŚĞƚ^ƟĐŚƚƐĞ
ƐƚƌĂŶĚ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϮĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϬ͖
ͻ ,ĞƚŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶǀĂŶĞĞŶƌĞĚĚŝŶŐͲ
ďŽŽƚĚĂŐŽƉϳŵĞŝϮϬϭϭǀĂŶϭϬ͘ϬϬƚŽƚ
ϭϲ͘ϬϬƵƵƌǀŽŽƌĚĞƌĞĚĚŝŶŐƐƉŽƐƚŽƉŚĞƚ
^ƟĐŚƚƐĞƐƚƌĂŶĚ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϮĚĞĐĞŵͲ
ďĞƌϮϬϭϬ͘

Geweigerde vergunningen
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ

KŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ;ƌĞŐƵͲ
ůŝĞƌĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞͿ

sĂŶĚĞŬĂƉǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶŵĂŐŐĞĞŶŐĞͲ
ďƌƵŝŬǁŽƌĚĞŶŐĞŵĂĂŬƚǀŽŽƌŚĞƚŵŽŵĞŶƚ
ĚĂƚĚĞďĞǌǁĂĂƌͲŽĨďĞƌŽĞƉƐƚĞƌŵŝũŶŝƐ
ǀĞƌƐƚƌĞŬĞŶŽĨďĞƐůŝƐƚŝƐŽƉĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬ
ŽŵĞĞŶǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐ͘

Verleende Rijksmonumentvergunningen
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ

KŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ;ƌĞŐƵͲ
ůŝĞƌĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞͿ

ͻ DĞĞŶƚǁĞŐϲ͕ϭϮϲϭyd͕ŚĞƚŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬ
ǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶǀĂŶĞĞŶǁŽŽŶďŽĞƌĚĞƌŝũ
ůĞŐĂůŝƐĞƌŝŶŐͿ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϯϬĚĞĐĞŵďĞƌ
ϮϬϭϬ͘
,ĞƚďĞƐůƵŝƚŵĞƚďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶ
ůŝŐŐĞŶƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶͲ
ŐĞŶ͘ĞŚŝĞƌŶĂŐĞŶŽĞŵĚĞďĞůĂŶŐŚĞďͲ
ďĞŶĚĞŶŬƵŶŶĞŶďŝŶŶĞŶǌĞƐǁĞŬĞŶŶĂ
ďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐǀĂŶŚĞƚĚĞƐďĞƚƌĞīĞŶĚĞ
ďĞƐůƵŝƚĞĞŶďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶĞŶ͘

ĞĚĂƚƵŵǀĂŶďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐŝƐĚĞǀĞƌͲ
ǌĞŶĚĚĂƚƵŵĞŶŝƐƉĞƌďĞƐůƵŝƚĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͘
,ĞƚďĞƌŽĞƉƐƌĞĐŚƚŚĞďďĞŶĚĞďĞůĂŶŐŚĞďͲ
ďĞŶĚĞŶĚŝĞ͗
Ă͘ ĞĞŶǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞďďĞŶŝŶŐĞďƌĂĐŚƚ
ƚĞŐĞŶŚĞƚŽŶƚǁĞƌƉǀĂŶŚĞƚďĞƐůƵŝƚ͖
ď͘ ďĞǌǁĂĂƌŚĞďďĞŶƚĞŐĞŶǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶ
ĚŝĞŝŶŚĞƚďĞƐůƵŝƚǌŝũŶĂĂŶŐĞďƌĂĐŚƚ
ƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶŚĞƚŽŶƚǁĞƌƉǀĂŶŚĞƚ
ďĞƐůƵŝƚ͖
Đ͘ ĂĂŶǁŝĞƌĞĚĞůŝũŬĞƌǁŝũƐŶŝĞƚŬĂŶǁŽƌͲ
ĚĞŶǀĞƌǁĞƚĞŶŐĞĞŶǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŶƚĞ
ŚĞďďĞŶŝŶŐĞďƌĂĐŚƚƚĞŐĞŶŚĞƚŽŶƚǁĞƌƉ
ǀĂŶŚĞƚďĞƐůƵŝƚ͘
ĞŶďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌĚŝĞŶƚƚĞǁŽƌĚĞŶ
ŐĞƌŝĐŚƚĂĂŶĚĞZĞĐŚƚďĂŶŬŵƐƚĞƌĚĂŵ
;WŽƐƚďƵƐϳϱϴϱϬ͕ϭϬϳϬtŵƐƚĞƌĚĂŵͿ͘
ĞŐĞŶĞĚŝĞĞĞŶďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶƚ
ŬĂŶʹĂůƐƐƉŽĞĚĞŝƐĞŶĚĞďĞůĂŶŐĞŶŐĞůͲ
ĚĞŶʹĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬƚŽƚŚĞƚƚƌĞīĞŶǀĂŶ
ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũĚĞ
ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶƌĞĐŚƚĞƌǀĂŶĚĞƌĞĐŚƚďĂŶŬ͘

ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ

Agenda rondetafelgesprekken
ŝŶƐĚĂŐϭϭũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϭ͕ĂĂŶǀĂŶŐϭϵ͘ϯϬƵƵƌ
'ĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ͕<ĞƌŬůĂĂŶϭϲƚĞůĂƌŝĐƵŵ

ĞĞůĚǀŽƌŵĞŶĚ
ϭ͘EŽƚĂǀĂŶhŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶďĞƐƚĞŵͲ
ŵŝŶŐƐƉůĂŶ<ŽŵĞƐĐŚĞƌŵĚŽƌƉƐŐĞͲ
ͻ DĂƩŚŝũƐƐĞŶŚŽƵƚǁĞŐϰϭ͕ŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶ
ǌŝĐŚƚůĂƌŝĐƵŵ;ϰϱŵŝŶͿ
ǀĂŶĞĞŶƚŽĞŐĂŶŐƐƉŽŽƌƚ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϯϬ
 /ŶϮϬϬϰŚĞĞŌĚĞƌĂĂĚŚĞƚWůĂŶǀĂŶ
ĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϬ͘
,ĞƚŝƐŶŽŐŶŝĞƚďĞŬĞŶĚŽĨĚĞǌĞĂĂŶǀƌĂŐĞŶ
ĂŶƉĂŬĐƚƵĂůŝƐĞƌŝŶŐďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐͲ
ŝŶďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞŶŽŵĞŶ ,ŝĞƌƐƚĂĂŶďĞƐůƵŝƚĞŶǀĞƌŵĞůĚ͕ǁĂĂƌƚĞͲ
ƉůĂŶŶĞŶǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘ŽŶĨŽƌŵĚŝƚ
ĞŶͬŽĨĚĞǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶǁŽƌĚĞŶǀĞƌůĞĞŶĚ͘ ŐĞŶďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶŽƉŐƌŽŶĚǀĂŶ
ƉůĂŶǁŽƌĚƚŶƵĂĂŶŐĞǀĂŶŐĞŶŵĞƚŚĞƚ
ĞĂĂŶǀƌĂŐĞŶŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞǌŝĞŶ
ĂĐƚƵĂůŝƐĞƌĞŶǀĂŶŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ
ĚĞůŐĞŵĞŶĞǁĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ;ǁďͿ
ďŝũĚĞĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘,ĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶ
<ŽŵĞƐĐŚĞƌŵĚŽƌƉƐŐĞǌŝĐŚƚĚŽŽƌ
ĞĞŶďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŬƵŶŶĞŶŝŶĚŝĞŶĞŶ͘
ǀĂŶĞĞŶďĞǌǁĂĂƌͲŽĨďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌŝƐƉĂƐ ĞďĞƐůƵŝƚĞŶŵĞƚďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶ
ŵŝĚĚĞůǀĂŶĞĞŶŶŽƚĂǀĂŶƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶͲ
ŵŽŐĞůŝũŬŶĂĚĂƚŽƉĚĞĂĂŶǀƌĂĂŐŝƐďĞƐůŝƐƚ͘ ůŝŐŐĞŶƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞĂůŝĞsĞƌŐƵŶͲ
ƚĞŶǁĂĂƌŝŶŚĞƚďĞůĞŝĚǀŽŽƌĚŝƚŐĞďŝĞĚ
ĞǌĞďĞƐůƵŝƚĞŶǁŽƌĚĞŶŽŶĚĞƌĚĞƌƵďƌŝĞŬ ŶŝŶŐĞŶ͘/ĞĚĞƌĞĞŶĚŝĞŵĞĞŶƚĚŽŽƌĞĞŶŽĨ
ǁŽƌĚƚǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘,ĞƚďĞƚƌĞŌŚŝĞƌ
͚sĞƌůĞĞŶĚĞǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͛ďĞŬĞŶĚŐĞͲ
ŚĞƚŐĞďŝĞĚĚĂƚŝƐĂĂŶŐĞǁĞǌĞŶĂůƐƌŝũŬƐ
ŵĞĞƌĚĞƌĞǀĂŶďŽǀĞŶŐĞŶŽĞŵĚĞďĞƐůƵŝƚĞŶ
ŵĂĂŬƚ͘
ďĞƐĐŚĞƌŵĚĚŽƌƉƐŐĞǌŝĐŚƚ͘ůƐďĞůĂŶŐͲ
ƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐŝŶǌŝũŶďĞůĂŶŐƚĞǌŝũŶŐĞƚƌŽĨͲ
ƌŝũŬƐƚĞƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚŝŶĚĞǌĞŶŽƚĂŬĂŶ
ĨĞŶ͕ŬĂŶďŝŶŶĞŶǌĞƐǁĞŬĞŶŶĂĚĞďĞŬĞŶĚͲ
ŐĞŶŽĞŵĚǁŽƌĚĞŶĚĂƚŚĞƚŚƵŝĚŝŐĞďĞͲ
ŵĂŬŝŶŐǀĂŶŚĞƚďĞƚƌĞīĞŶĚĞďĞƐůƵŝƚĞĞŶ
Verleende vergunningen
ƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶǌŽŵŝŶŵŽŐĞůŝũŬǁŽƌĚƚ
ŐĞŵŽƟǀĞĞƌĚďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũ
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
ŐĞǁŝũǌŝŐĚ͘/ŶŚĞƚŶŝĞƵǁĞďĞƐƚĞŵͲ
KŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ;ƌĞŐƵͲ ďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ͘ĞĚĂƚƵŵ
ŵŝŶŐƐƉůĂŶǌĂůĚĂĂƌŽŵŐĞƌĞŐĞůĚǁŽƌĚĞŶ
ůŝĞƌĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞͿ ǀĂŶďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐŝƐĚĞǀĞƌǌĞŶĚĚĂƚƵŵ
ǁĂƚŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬŝƐŽŵĚĞƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞ
ĞŶŝƐƉĞƌďĞƐůƵŝƚĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͘
ͻ ZŽƚŽŶĚĞǁĞŐϮϴ͕ϭϮϲϭ͕ŚĞƚǀĞƌĂŶͲ
ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟĞŬǀĂŶŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚƚĞ
ĚĞƌĞŶĞŶǀĞƌŐƌŽƚĞŶǀĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐ͕
ďĞŚŽƵĚĞŶǌŽŶĚĞƌĚĂƚƌƵŝŵƚĞůŝũŬĂĂŶͲ
ĞŐĞŶĞĚŝĞĞĞŶďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶƚ͕
ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϮĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϬ͖
ǀĂĂƌĚďĂƌĞ;ŬůĞŝŶƐĐŚĂůŝŐĞͿƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐĞŶ
ŬĂŶʹĂůƐƐƉŽĞĚĞŝƐĞŶĚĞďĞůĂŶŐĞŶŐĞůͲ
ͻ WĂůŝŶŐƉĂĚ͕ŚĞƚǀĞƌŶŝĞƵǁĞŶǀĂŶĞĞŶ
ŽĨǀĞƌďŽƵǁŝŶŐĞŶĨƵŶĐƟĞǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶ
ĚĞŶʹĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬƚŽƚŚĞƚƚƌĞīĞŶǀĂŶ
ďƌƵŐ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϮĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϬ͖
ŽŶŵŽŐĞůŝũŬǁŽƌĚĞŶŐĞŵĂĂŬƚ͘
ͻ ŝĞƌǁĞŐϰϳ͕ϭϮϲϭ<͕ŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶǀĂŶ ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũĚĞ
ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶƌĞĐŚƚĞƌǀĂŶĚĞZĞĐŚƚďĂŶŬ
ĞĞŶŬĞĞƌǁĂŶĚ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϮĚĞĐĞŵͲ
Ϯ͘ĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶŶŐĞƌĞĐŚƚƐǁĞŐϭϮ
ŵƐƚĞƌĚĂŵ;WŽƐƚďƵƐϳϱϴϱϬ͕ϭϬϳϬt
ďĞƌϮϬϭϬ͖
;ϭϱŵŝŶͿ
ͻ EĂĂƌĚĞƌǁĞŐϮϴ͕ϭϮϲϭd͕ϰƉŽƉƵůŝĞƌĞŶ͕ ŵƐƚĞƌĚĂŵͿ͘sŽŽƌĞĞŶĚĞƌŐĞůŝũŬǀĞƌǌŽĞŬ
 KŵŚĞƚŵŽŐĞůŝũŬƚĞŵĂŬĞŶĚĂƚŽƉ
ďƌĞŶŐƚĚĞƌĞĐŚƚďĂŶŬŐƌŝĸĞƌĞĐŚƚŝŶ
ϮůĂƌŝŬƐĞŶĞŶϮĮũŶƐƉĂƌƌĞŶ;ŚĞƌƉůĂŶƚͿ͕
ŚĞƚƉĞƌĐĞĞůŶŐĞƌĞĐŚƚƐǁĞŐϭϮĞƌĞĞŶ
ƌĞŬĞŶŝŶŐ͘
ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϬ͖

ǁŽŶŝŶŐŬĂŶǁŽƌĚĞŶŐĞďŽƵǁĚŝƐŚĞƚ
ŶŽĚŝŐĚĞďĞƐƚĞŵŵŝŶŐǀĂŶĚĂƚƉĞƌĐĞĞů
ƚĞǁŝũǌŝŐĞŶ͘,ŝĞƌƚŽĞĚŝĞŶƚŚĞƚǀŽŽƌůŝŐͲ
ŐĞŶĚĞǀŽŽƌƐƚĞůƚŽƚǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶŚĞƚ
ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ͘
ϯ͘<ƌĞĚŝĞƚǀŽŽƌƐƚĞůŝŶǀŽĞƌŝŶŐƉƌĞĐĂƌŝŽͲ
ďĞůĂƐƟŶŐ;ϭϱŵŝŶͿ
 dŝũĚĞŶƐĚĞďĞŐƌŽƟŶŐƐƌĂĂĚŝƐŚĞƚŽŶĚĞƌͲ
ǁĞƌƉƉƌĞĐĂƌŝŽďĞůĂƐƟŶŐƚĞƌƐƉƌĂŬĞŐĞͲ
ŬŽŵĞŶĂůƐĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞŝŶŬŽŵĞŶƐďƌŽŶ͘
KŵƚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶŽĨŚĞĸŶŐǀĂŶĚĞǌĞ
ďĞůĂƐƟŶŐŝŶĚĞƌĚĂĂĚŵŽŐĞůŝũŬŝƐǁŽƌĚƚ
ĂĂŶĚĞƌĂĂĚŐĞǀƌĂĂŐĚŚŝĞƌǀŽŽƌŬƌĞĚŝĞƚ
ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌƚĞƐƚĞůůĞŶ͘
/ŶĨŽƌŵĞƌĞŶĚ
ϰ͘ZƵŝŵƚĞǀŽŽƌŶŝĞƚŐĞĂŐĞŶĚĞĞƌĚĞŽŶͲ
ĚĞƌǁĞƌƉĞŶ;ϭϱŵŝŶͿ
 ŝƚĂŐĞŶĚĂƉƵŶƚŝƐŐĞƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚǀŽŽƌ
ĚĞůĂƌŝĐƵŵƐĞďƵƌŐĞƌĚŝĞĞĞŶŶŝĞƚ
ŐĞĂŐĞŶĚĞĞƌĚŽŶĚĞƌǁĞƌƉŵĞƚĚĞƌĂĂĚ
ǁŝůďĞƐƉƌĞŬĞŶ͘
ϱ͘ZŽŶĚǀƌĂĂŐƌĂĂĚƐůĞĚĞŶĞŶĨƌĂĐƟĞǀĞƌƚĞͲ
ŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌƐ;ϭϱŵŝŶͿ
/ŶĚŝĞŶƵĚĞĞůǁĞŶƐƚƚĞŶĞŵĞŶĂĂŶĚĞ
ďĞĞůĚǀŽƌŵĞŶĚĞƌŽŶĚĞƚĂĨĞůŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶ
ǁŽƌĚƚƵŚŝĞƌǀŽŽƌǀĂŶŚĂƌƚĞƵŝƚŐĞŶŽĚŝŐĚ
ĞŶŬƵŶƚƵĚŝƚǀŽŽƌĂĨŵĞůĚĞŶďŝũĚĞŐƌŝĸĞƌ
;ŐƌŝĸĞƌΛďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůͿ͘

_MDQXDUL_ZHHN_*HPHHQWHQLHXZV

Protestantse

Gemeente

R.K.

Parochie

De korenbloem
Centaurea Cyanus

Blaricum

St. Vitus Blaricum

Ds. Jan Rinzema, Nieuwjaarswensen in
de Dorpskerk.
Zondag 9 januari 10.00 uur
Ds. Reinier Beltman, zondag 1 van de
Epifanie.
Zondag 16 januari 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema.
Zondag 23 januari 10.00 uur
Geen dienst in Blaricum:
BEL-dienst in St. Jan in Laren.

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00
uur
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering.
Zondag 9 januari
Aansluitend aan dienst
Nieuwjaarsreceptie van de parochie in
het Vitusgebouw.
Maandag 10 januari 20.00 uur
Bijbelleesavond.
Zondag 23 januari 10.00 uur
BEL-dienst in St. Jan Laren,
géén viering in Blaricum.

Tijdens de kerkdiensten is er een crèche
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). 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 protestantsegemeenteblaricum.nl.
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Cello Concert
in de Dorpskerk
(ingezonden mededeling)
Zondagmiddag 23 januari zal het Kol
Lev Cello Quartet optreden in de
Dorpskerk te Blaricum. Een schitterend
programma zal worden uitgevoerd met
werken van Locatelli, Offenbach
en Popper.
Het Kol Lev Cello Quartet bestaat uit
Ran Varon (plaatsvervangend aanvoerder in Het Gelders Orkest en cellodocent
aan Het Utrechts Conservatorium),
Remco Woutersen, Tara Kumar en
Maaike Peters. Het Kol Lev Cello
Quartet treedt regelmatig op in den
lande. Hoogstaande uitvoering en innoverende klankpresentatie zijn de kernwoorden van dit Kwartet.
Kerk open vanaf 14.45 uur. Aanvang 15
uur. Toegang vrij en inzameling bij de uitgang. Wie niet komt doet zichzelf tekort.

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 stvitusblaricum@hetnet.nl. Zie
ook de website vitusblaricum.nl.

Kerkdiensten
Evangeliegemeente De Rivier: elke
zondagmorgen 10.00 uur dienst in de
aula van de Basisschool De Levensboom
in de Bijvanck. Iedereen, ook kinderen,
welkom. Koffie en thee na afloop.
Info tel. 5252804 en
evangeliegemeentederivier.nl.
Torenhof: Protestantse diensten: 1e en
3e woensdag van de maand, 10.00 uur.
Katholieke diensten: 2e en de 4e, en
eventueel 5e woensdag van de maand
om 10.00 uur. Iedereen welkom!
Zon op en onder: op 08 januari 2011 om
08.46 respectievelijk 16.47 uur, op 31
januari om 8.22 respectievelijk 17.25 uur.

Iedereen kent de sierlijke korenbloem uit
het wapen van Blaricum. Dit duidt
natuurlijk op het agrarische karakter van
ons dorp. Deze plant is geen inlandse.
Zij heeft de voedselgewassen uit Azië en
Sicilië naar alle windstreken gevolgd. De
naam korenbloem is dus logisch.
De Latijnse soortnaam cyanus is afkomstig van het Griekse woord kyaneos dat
donkerblauw betekent; het kan ook zijn
dat cyanus is afgeleid van het Griekse
woord kyanos, dat is lazuursteen, een
edelsteen met een diepblauwe kleur. In
ons land komt ook nog de naam roggebloem voor. Dit natuurlijk door het feit
dat zij het meest in roggevelden aangetroffen wordt. Deze naam komen we
reeds in de Middeleeuwen tegen.
Keizer Wilhelm I had grote verering
voor de korenbloem. Deze bloem ontbrak op zijn verjaardag nooit op de feestdis. In 1588 is men ertoe overgegaan de
plant in de tuin te kweken. Om het plukken van de wilde plant door de kinderen
tegen te gaan – ze vertrappen veel koren
– kregen ze te horen dat in korenvelden
boze geesten huisden, bijvoorbeeld de
angstaanjagende roggewolf. Bij het volk
was de korenbloem geliefd.

Uit de hoeveelheid zaden die de plant
voortbracht, kon de boer nagaan of de
prijs van het koren mee of tegen zou vallen.
Vroeger werden de bloemen vanwege de
kleur verwerkt in allerlei schoonheidsmiddeltjes. In de volksgeneeskunst werd
de plant uitwendig gebruikt als wond- en
oogmiddel. Een plant met hemelsblauwe
bloemen moet wel goed zijn tegen oogziekten. Ook ontsnapte de bloem niet
aan de aandacht van de dichters. Uit de
14e eeuw stamt het volgende gedicht:
‘God gruet di bloem,
die staet in ’t koorn,
blau van verwen als lazure,
dat bis tu, moeder uytvercoren,
ende daer toe mag het pure;
help ons, hier in eerstrike
alsoe te leven ende sterven,
dat wi dat schone hemelrike
nae deser ellende verwerven,
Ave Maria.
Zo’n bloem in ons wapen is toch gewoon
prachtig.
(bron: Planten en hun naam, H. Kleijn)

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’. U kunt op werkdagen ook
bellen met 035-5316520.

Dorpsagenda
N.B. De LOKALE WEBSITES kunt u
onder dezelfde naam vinden op
www.heienwei.nl. In onderstaande
websites is voortaan www. weggelaten.
EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf: t/m 6 febr.
‘Winterparade’, groepstentoonstelling
met o.a. Miriam Jacobs en Menno du
Gardijn (schilderijen) en Peter Hiemstra
(beelden).
Zomertuin
11,
Hamdorffcomplex. Deelname aan de
beurs Realisme11 in de Passenger
Terminal in Amsterdam van 13 t/m 16
januari 2011. Info: tel. 5335987 en
galeriebiancalandgraaf.nl.
Galerie De Vlierhove: t/m 16 januari
verlenging expositie Edwin Aafjes en
Douwe Elias (schilderijen) en Adri van
Rooijen (beelden). Info: vlierhove.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 16 jan.
‘Dutch Utopia. Amerikaanse kunstenaars in Nederland 1880-1914’; t/m
27 maart 2011 ‘Singer Memorial
Collection, Hoogtepunten uit eigen
verzameling’. Info: tel. 5393939 en
singerlaren.nl.
BEL-Art Expositie: Bob ten Hoope,
‘Greep uit zijn werk van 1945 tot heden’
t/m 19 jan., op werkdagen 8.30-17.00
uur. Kantoor BEL Combinatie,
Zuidersingel 5 in Eemnes.

WELZIJN
Peuterspeelzaal Blaricum. Voor
kinderen van 2 tot 4 jaar. Op alle dagen.
Ochtendgroep 8.30-11.45 uur.
Info: speelzaalblaricum.nl.
Zumbalessen bij Vlugheid & Kracht
start in januari a.s., maandagavonden
20.30-21.30 uur, locatie Gymzaal
Standelkruid, Laren.
Zie ook vlugheidenkracht.com.
Versa Welzijn: Mantelzorgcafé (De
Loods). Training Mantelzorg & werk in
balans op 6 en 20 jan. 19.00-21.30
(Neuweg 31 H’sum), tel. 06-50216181.
Spelmiddag volwassen (De Blaercom)
zie h&w 355. V.a. di. 14 dec. 13.30 uur
wekelijks Stitch & Bitch, brei- etc.
café. Info/opgeven: tel. 5312977,
lmooij@versawelzijn.nl.
Info: versawelzijn.nl.
Vivium Services met cursussen in De
Blaercom: Gordon herh. training (zie
h&w 355), Workshop Kleur- &
Kledingadvies, 22 jan. 14.00-17.00 uur.
Cursus Tai Chi Qi Cong, start januari in
Hilversum en Bussum. Workshop:
Ziekenverzorging thuis start 27 januari,
Naarden. Info: 5395259, 6924495,
viviumservices.nl, of vivium.nl.
Hatha Yoga & Mindfulness cursus in
De Blaercom, v.a. 6 dec. elke maandagmorgen om 9.15 en 10.45 uur. Info:
Hans ten Have, tel. 6948656 of

j.m.tenhave@ziggo.nl.
Cursus Symboliek in de kunst, wijkcentrum ’t Vuronger, Huizen. 17 januari, 24 januari, 31 januari, 7 februari, 14
februari en 28 februari. Info bij docente
Diana Kostman: 8884795 of via
diana.kostman@casema.nl.
S.W.O.-BEL. Vragen over uw PC/laptop? PC Helpdesk, gerund door 19 vrijwilligers, helpt u verder. Info:
swobel.org.
Nationaal MS Fonds. Opbrengst in
Blaricum € 1270. Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als
collectant? Info: 010-5919839 of
msfonds.nl
Het Reumafonds zoekt collectanten in
de Bijvanck voor collecte in maart.
Info: Jacques Reijnders, 5263329,
jenareij@hetnet.nl.
Cursus “Makkelijk Slapen”. 20, 27
januari en 3 februari van 9.30 tot 11.30
uur. Info: Bernard Ligtenberg, 5316849
BIBLIOTHEEK HLB
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Lezing Adriaan van Dis, 18 januari
20.00 tot 22.00 uur. Laren, St.
Janstraat
27a,
tel.
5382612.
Mobiliteitsproblemen? Bibliotheekaan-huis! Lidmaatschap vereist, info:
tel. 5257410. Info: bibliotheekhlb.nl
en gooisebibliotheken.nl.

