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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.

Vrijwilligers

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

Op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag werkt een vrouw van 40
jaar uit Huizen in Tergooiziekenhuizen Hilversum.
Haar werktijden zijn van 12.30 tot 16.30
uur. Omdat ze last heeft van epilepsie
mag ze niet alleen reizen en kan ze
gebruik maken van een taxi. Deze taxivoorziening is per 1 januari 2013 deels
vervallen. Haar Blaricumse ouders zijn
nu op zoek naar mensen die haar één of
meerdere dagen naar en van het werk
willen rijden. De vergoeding is ongeveer
€ 30,- per dag. Kent u iemand die dit zou
willen doen of heeft u zelf belangstelling,
dan kun u contact opnemen met dhr.
J. Reijnders. Tel. 5263329, e-mail:
jacquesreijnders@hetnet.nl.

www.voorma-walch.nl
Laren-Blaricum

B and B

Benefietavond ‘Because I’m a girl’

Blaricum Bed and Breakfast is de eerste bed and breakfast uit het Gooi die
uitgenodigd is om deel te nemen aan
het Omroep Max tv-programma Bed
and Breakfast Nederland.
In elk van de acht afleveringen testen de
eigenaren van drie Bed and Breakfasts
elkaars onderneming. Gasten mogen
betalen wat zij het verblijf waard vinden. Allerlei soorten B&B’s komen dit
seizoen voorbij, van een boot, biologische boerderij en een oud kasteel tot een
treinstel en een wijnvat. Blaricum Bed
and Breakfast is te zien in de derde aflevering op vrijdag 15 februari op
Nederland 1 om 21.25 uur.

door Chantal Roos
Chantal Roos, Muriël de Jonge, Maxime Estié, Lieke Pastor en Iris Trijber, zijn
vijf tweedejaarsstudenten van hogeschool Schoevers te Utrecht en hebben voor
het vak projectmanagement de uitdagende opdracht gekregen een fundraise te
organiseren.

De Zonnebloem
Via 12 Zonnebloemafdelingen, die verenigd zijn in de Regio ’t Gooi e.o.
wordt gewerkt aan het aandacht geven
aan fysiek beperkte medemensen.
Een middag of een dagje uit, het is een
welkome afleiding in het leven van
Zonnebloemgasten. Lokale afdelingen
hebben ieder hun eigen programma. Ook
binnen de Zonnebloem-regio ’t Gooi e.o.
zijn legio mogelijkheden om actief
betrokken te zijn bij ondersteuning van
de fysiek beperkte medemens. De organisatie bestaat door inzet van de vrijwilliger. Wilt u meer weten over een evenement of over vrijwilligerswerk, kijk op:
www.regiohetgooi.zonnebloem.nl.
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Dit is de reden waarom zij een modeshow organiseren voor Plan Nederland,
op 6 februari 2013 van 19.30 uur tot
21.30 uur in het Vitusgebouw te
Blaricum. Het geld dat ze tijdens deze
avond inzamelen wordt
gedoneerd aan de ‘Because
I’m a girl’ campagne van
Plan Nederland.
Plan Nederland is een organisatie die opkomt voor
meisjes in ontwikkelingslanden door ervoor te zorgen
dat ze naar school kunnen en
ouders te overtuigen van de
noodzaak hun dochters naar
school te laten gaan. Door
scholen te bouwen, leerkrachten op te leiden, lesmateriaal te ontwikkelen en te zorgen voor gezonde
maaltijden op school.

bieden. Hiervoor is geld nodig en zij willen daar graag een bijdrage aan leveren.

Plan Nederland
Zij hebben zich aangesloten bij de
‘Because I’m a girl’-campagne om een
actie te starten voor dit project, zodat
Plan Nederland haar doel kan realiseren
en dus meisjes in ontwikkelingslanden
dezelfde rechten en onderwijskansen kan

Kaarten voor de modeshow kosten
€ 10,- voor volwassenen en voor
kinderen t/m 12 jaar € 5, -.
Aanmelden via
girls4girls@outlook.com of kopen
voor aanvang bij het Vitus.

Voice of Holland
Op de avond wordt u verwelkomd met
een drankje en gedurende
de avond zal er een aantal
hapjes worden geserveerd.
Sponsoren zijn: RK Soundservice, Cupcake Queen,
Chandodet Fashion, Onyx
Entertainment,
Simply
Steel, Elivia Kapsalon,
Show Equipment, Tryber
Media, ICI Paris XL Laren
en van Gooische Huize
Makelaardij o.z..
Natalja Majoor, bekend van
the Voice of Holland, zal optreden tijdens de avond.

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

Uw warenhuis in
Bussum

Hier komt
Senior
Banking
www.barneveldzaken.nl

www.dayspamooi.nl
Restaurant
Lounge

Fa. Wed. B. Vos

Altijd Bloemen

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

www.theredsun.nl

Huizen-Naarden

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

Christianne Calis

BLARICUM
BED AND
BREAKFAST
Molenveenweg 15

Tel. 06-55781678
www.blaricumbnb.nl
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Milieubeleidsplan 2013-2016
sŽƌŝŐũĂĂƌŝƐĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵ͕
ƐĂŵĞŶŵĞƚ>ĂƌĞŶ͕ŐĞƐƚĂƌƚŵĞƚŚĞƚ
ŽƉƐƚĞůůĞŶǀĂŶĞĞŶŶŝĞƵǁDŝůŝĞƵďĞůĞŝĚƐͲ
ƉůĂŶϮϬϭϯͲϮϬϭϲ͘ĞƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶ
ǀŽŽƌŚĞƚŶŝĞƵǁĞƉůĂŶǌŝũŶ͚ŚĞƚƌĞĂůŝƐĞͲ
ƌĞŶǀĂŶĞĞŶŐŽĞĚĞĞŶŐĞǌŽŶĚĞŽŵŐĞͲ
ǀŝŶŐƐŬǁĂůŝƚĞŝƚĞŶĚƵƵƌǌĂĂŵŽŶƚǁŝŬͲ
ŬĞůĞŶ͛͘KŵĚŝƚƚĞďĞƌĞŝŬĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶ
ŚĞƚďĞůĞŝĚƐƉůĂŶǀŽŽƌĚĞŬŽŵĞŶĚĞǀŝĞƌ
ũĂĂƌĂůůĞƌůĞŝƉƌŽũĞĐƚĞŶĞŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ
ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͘
KŵŝŶĨŽƌŵĂƟĞƚĞǀĞƌǌĂŵĞůĞŶǀŽŽƌŚĞƚ
ŽƉƐƚĞůůĞŶǀĂŶŚĞƚďĞůĞŝĚƐƉůĂŶǌŝũŶͬǁŽƌͲ
ĚĞŶŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶŐĞǀŽĞƌĚ
ŵĞƚŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͘
EĂƚƵƵƌůŝũŬůĞǀĞƌĞŶŽŽŬĚĞǀĂŬƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĞŶ
ďŝŶŶĞŶĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞĞĞŶďŝũĚƌĂŐĞ͘
ĞŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶŚĞďďĞŶĂůĂĂƌĚŝŐǁĂƚ
ŝĚĞĞģŶĞŶǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶǀŽŽƌĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ

ŽƉŐĞůĞǀĞƌĚ͘ŽǁŽƌĚƚďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŝŶ
ƐĂŵĞŶƐƉƌĂĂŬŵĞƚĚĞ'ďĞŬĞŬĞŶŚŽĞ
ǀĂŶĂĨϮϬϭϯŚĞƚŚĞƌŐĞďƌƵŝŬǀĂŶŚƵŝƐŚŽƵͲ
ĚĞůŝũŬĂĨǀĂůƚĞǀĞƌŚŽŐĞŶŶĂĂƌϳϬйĞŶŽƉ
ĚĞůĂŶŐĞƚĞƌŵŝũŶǌĞůĨƐŶĂĂƌďŝũŶĂϭϬϬй͘
ĂĂƌǀŽŽƌŵŽĞƚĞŶĚĂŶǁĞůĂŶĚĞƌĞŝŶǌĂͲ
ŵĞůŵĞƚŚŽĚĞŶǁŽƌĚĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůĚĞŶͬŽĨ
ŝŶŐĞǀŽĞƌĚ͘ĞŶǀŽŽƌďĞĞůĚĚĂĂƌǀĂŶŝƐŚĞƚ
͚ŽŵŐĞŬĞĞƌĚŝŶǌĂŵĞůĞŶ͛͘,ŝĞƌďŝũǁŽƌĚĞŶ
ǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬĂĨǀĂůƐƚƌŽŵĞŶŐĞƐĐŚĞŝͲ
ĚĞŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌĞƌŶŽŐŵĂĂƌĞĞŶŬůĞŝŶ
ďĞĞƚũĞƌĞƐƚĂĨǀĂůŽǀĞƌďůŝũŌ͘
ŶŽƉŚĞƚǀůĂŬǀĂŶŶĂƚƵƵƌͲĞŶŵŝůŝĞƵͲ
ĞĚƵĐĂƟĞǌŝũŶǌŽŶŶĞƉĂŶĞůĞŶĂĐƚƵĞĞů͘:Ğ
ǌŝĞƚǌĞŽƉĞĞŶĚĂŬ͕ŵĂĂƌŚŽĞǁĞƌŬƚĚĂƚ
ŶƵĞŝŐĞŶůŝũŬ͍ŶŚŽĞŬĂŶũĞŝŶǁŽŶĞƌƐ͕
ǀŽŽƌĂůŽŽŬũŽŶŐĞƌĞŶ͕ĚĂĂƌŐŽĞĚŽǀĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶ͍sĞƌĚĞƌǁŝůĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞǌĞůĨ
ŵĞĞƌǌŝĐŚƚŬƌŝũŐĞŶŽƉŚĞƚĞŝŐĞŶĞŶĞƌŐŝĞͲ

'ĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ
ǀĞƌďƌƵŝŬ͘ĂƚŐĞůĚƚŶŝĞƚĂůůĞĞŶǀŽŽƌŚĞƚ
ŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐŵĂĂƌŽŽŬǀŽŽƌĂůůĞĂŶĚĞƌĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞŐĞďŽƵǁĞŶ͘ĞŶŐŽĞĚ
ŚƵůƉŵŝĚĚĞůĚĂĂƌǀŽŽƌŝƐŚĞƚŽƉƐƚĞůůĞŶǀĂŶ
ĞĞŶĞŶĞƌŐŝĞďĞƐƉĂƌŝŶŐƐƉůĂŶ͘

<ĞƌŬůĂĂŶϭϲ͕ůĂƌŝĐƵŵ

Vervolg

>ŽŵďŝŶĂƟĞ

,ĞƚŝƐĚĞďĞĚŽĞůŝŶŐĚĂƚŚĞƚŵŝůŝĞƵďĞͲ
ůĞŝĚƐƉůĂŶŝŶĨĞďƌƵĂƌŝŝŶĐŽŶĐĞƉƚŬůĂĂƌŝƐ͘
ŝƚĐŽŶĐĞƉƚ;ŚĞƚŽŶƚǁĞƌƉƉůĂŶͿǁŽƌĚƚ
ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐĚŽŽƌĚĞĐŽůůĞŐĞƐǀĂŶůĂƌŝͲ
ĐƵŵĞŶ>ĂƌĞŶďĞƐƉƌŽŬĞŶ͘,ĞƚŽŶƚǁĞƌƉͲ
ƉůĂŶŬŽŵƚŶĂǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐϲǁĞŬĞŶƚĞƌ
ŝŶǌĂŐĞ͘/ŶĚŝĞƉĞƌŝŽĚĞŬƵŶŶĞŶƌĞĂĐƟĞƐ
;ǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŶͿǁŽƌĚĞŶŐĞŐĞǀĞŶ͘EĂ
ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐǀĂŶĚĞďŝŶŶĞŶŐĞŬŽŵĞŶƌĞͲ
ĂĐƟĞƐǁŽƌĚƚŚĞƚƉůĂŶĚĞĮŶŝƟĞĨŐĞŵĂĂŬƚ
ĞŶǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘ůƐĂůůĞƐǀŽůŐĞŶƐĚĞƉůĂŶͲ
ŶŝŶŐǀĞƌůŽŽƉƚŚĞďďĞŶůĂƌŝĐƵŵĞŶ>ĂƌĞŶ
ǀĂŶĂĨŵĞŝĞĞŶŶŝĞƵǁŵŝůŝĞƵďĞůĞŝĚƐƉůĂŶ͘

ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱ͕ϯϳϱϱĞŵŶĞƐ

WŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ,ĞŵŶĞƐ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϭϰϬϯϱ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů
tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

dĞůĞĨŽŽŶ͗ϭϰϬϯϱ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
DĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϴ͘ϯϬƚŽƚϭϳ͘ϬϬƵƵƌ

ŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ
sŽŽƌŚĞƚŵĂŬĞŶǀĂŶĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŬƵŶƚ
ƵƟũĚĞŶƐĚĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶďĞůůĞŶŵĞƚ
ϭϰϬϯϱŽĨŵĂĂŬĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬǀŝĂ
ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

sĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶůŝũŶ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϬϯϱʹϳϱϭϯϭϮϱ

tZ<D,E<Zh/^WhEd,h/Zt'ͲEZZt'
<ŽŵĞŶĚǀŽŽƌũĂĂƌŐĂĂƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
ŚĞƚŬƌƵŝƐƉƵŶƚ,ƵŝǌĞƌǁĞŐͲEĂĂƌĚĞƌǁĞŐͲ
ĞƌŐǁĞŐǀĞƌŶŝĞƵǁĞŶ͘,ĞƚĚŽĞůǀĂŶ
ĚĞǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶŝƐŚĞƚǀĞƌďĞƚĞƌĞŶ
ǀĂŶĚĞǀĞƌŬĞĞƌƐǀĞŝůŝŐŚĞŝĚǀŽŽƌĮĞƚƐĞƌƐ
ͲŵĞƚŶĂŵĞƐĐŚŽŽůŐĂĂŶĚĞŬŝŶĚĞͲ
ƌĞŶͲĞŶǀŽĞƚŐĂŶŐĞƌƐ͘KŽŬďůŝũŬƚŚĞƚ
ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬĞŶŽŶŽŶƚŬŽŽŵďĂĂƌŽŵ
ĚĞƌŝŽůĞƌŝŶŐŽŶĚĞƌŚĞƚŬƌƵŝƐƉƵŶƚĞŶďŝũ
ĚĞĂĂŶƐůƵŝƟŶŐĞŶŵĞƚĚĞĞƌŐǁĞŐĞŶ
ĚĞEĂĂƌĚĞƌƐƚƌĂĂƚƚĞǀĞƌŶŝĞƵǁĞŶ͘sŽŽƌ
ƵďĞƚĞŬĞŶƚĚĂƚĐŽŶĐƌĞĞƚ͕ĚĂƚŚĞƚŬƌƵŝƐͲ
ƉƵŶƚǌŽ͛ŶϴǁĞŬĞŶĂĨŐĞƐůŽƚĞŶŝƐǀŽŽƌ
ĚŽŽƌŐĂĂŶĚǀĞƌŬĞĞƌ͘hŬƵŶƚĚĞǁŝŶŬĞůƐ
ĞŶŚŽƌĞĐĂǁĞůďĞƌĞŝŬĞŶ͘

KŵůĞŝĚŝŶŐ
ŽŽƌŐĂĂŶĚǀĞƌŬĞĞƌǁŽƌĚƚƟũĚĞŶƐĚĞ

ǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶŵĞƚďŽƌĚĞŶŽŵŐĞͲ
ůĞŝĚ͘ĞŽŵůĞŝĚŝŶŐƐƌŽƵƚĞƐǁŽƌĚĞŶ
ĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶǀĂŶĂĨĚĞƐŶĞůǁĞŐϮϳĞŶ
ϭ͘ĞďƵƐǀĂŶŽŶŶĞǆǆŝŽŶŬĂŶŚĞƚ
ŬƌƵŝƐƉƵŶƚǁĞůƉĂƐƐĞƌĞŶ͘ĞŚĂůƚĞƐ
ďůŝũǀĞŶŽŽŬŐĞǁŽŽŶŝŶŐĞďƌƵŝŬ͘
ĞǀŽŽƌƌĂĚŝŶŐ
sŽŽƌůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐǌŝũŶǁŝŶŬĞůƐĞŶ
ďĞĚƌŝũǀĞŶďĞƌĞŝŬďĂĂƌǀŝĂĚĞƌŽƵƚĞŽǀĞƌ
ĚĞdŽƌĞŶůĂĂŶ;ǀĂŶƵŝƚ>ĂƌĞŶͿ͘ĞŶƚƵ
ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌ͕ĚĂŶĂĚǀŝƐĞƌĞŶǁŝũƵƵǁ
ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐŚŝĞƌŽǀĞƌƟũĚŝŐƚĞŝŶĨŽƌŵĞͲ
ƌĞŶ͘

WůĂŶŶŝŶŐ
KƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚǀŝŶĚĞŶĚĞǀŽŽƌďĞƌĞŝͲ
ĚĞŶĚĞǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶƉůĂĂƚƐ͕ǌŽĂůƐ

ŚĞƚŽƉƐƚĞůůĞŶǀĂŶĚĞǁĞƌŬƉůĂŶŶŝŶŐĞŶ
ŚĞƚǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶǀĂŶŽŵůĞŝĚŝŶŐƐƌŽƵͲ
ƚĞƐ͘ĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞͲ
ĚĞŶƐƚĂƌƚŝŶĚĞĞĞƌƐƚĞǁĞĞŬǀĂŶŵĂĂƌƚ͕
ŽŶĚĞƌǀŽŽƌďĞŚŽƵĚǀĂŶĚĞǁĞĞƌƐŽŵͲ
ƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ͘
DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞƉůĂŶŶŝŶŐǀŽůŐƚ
ŝŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞŚĞŝΘǁĞŝ͘

ŽŶƚĂĐƚ
,ĞĞŌƵǀƌĂŐĞŶ͕ĚĂŶŬƵŶƚƵĐŽŶƚĂĐƚ
ŽƉŶĞŵĞŶŵĞƚĚĞŚĞĞƌ:͘,ĞŝũŶĞŶƐǀĂŶ
ĚĞĂĨĚĞůŝŶŐĂŶůĞŐĞŶĞŚĞĞƌ͘,ŝũŝƐ
ǀĂŶŵĂĂŶĚĂŐƚŽƚĞŶŵĞƚĚŽŶĚĞƌĚĂŐƚĞ
ďĞƌĞŝŬĞŶǀŝĂƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌ;ϬϯϱͿ
ϳϱϭϯϮϳϯ͘,ĞƚŝƐŽŽŬŵŽŐĞůŝũŬĞĞŶ
ĂĨƐƉƌĂĂŬƚĞŵĂŬĞŶǀŽŽƌĞĞŶŶĂĚĞƌĞ
ƚŽĞůŝĐŚƟŶŐ͘

Agenda Rondetafelgesprekken

ŝŶƐĚĂŐϱĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϯ͕ĂĂŶǀĂŶŐϭϵ͘ϯϬƵƵƌ͕'ĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ͕<ĞƌŬůĂĂŶϭϲŝŶůĂƌŝĐƵŵ
ĞĞůĚǀŽƌŵĞŶĚ
ϭ͘ZƵŝŵƚĞǀŽŽƌŶŝĞƚŐĞĂŐĞŶĚĞĞƌĚĞ
ŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶ
ŝƚĂŐĞŶĚĂƉƵŶƚŝƐŐĞƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚǀŽŽƌĚĞůĂͲ
ƌŝĐƵŵƐĞďƵƌŐĞƌĚŝĞĞĞŶŶŝĞƚŐĞĂŐĞŶĚĞĞƌĚ
ŽŶĚĞƌǁĞƌƉŵĞƚĚĞƌĂĂĚǁŝůďĞƐƉƌĞŬĞŶ͘
/ŶĨŽƌŵĞƌĞŶĚ
Ϯ͘:ĂĂƌǀĞƌƐůĂŐsĞŝůŝŐŚĞŝĚƐƉƌŽŐƌĂŵŵĂ
ϮϬϭϮĞŶhŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐƉůĂŶ/ŶƚĞŐƌĂůĞsĞŝůŝŐͲ
ŚĞŝĚϮϬϭϯ

,ĞƚũĂĂƌǀĞƌƐůĂŐsĞŝůŝŐŚĞŝĚƐƉƌŽŐƌĂŵŵĂ
ϮϬϭϮĞŶŚĞƚƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐƉůĂŶ/ŶƚĞŐƌĂůĞsĞŝͲ
ůŝŐŚĞŝĚϮϬϭϯǁŽƌĚĞŶŐĞůŝũŬƟũĚŝŐĂĂŶŐĞďŽͲ
ĚĞŶ͘,ŝĞƌĚŽŽƌŝƐŝŶǌŝĐŚƚĞůŝũŬǁĂƚĞƌŐĞĚĂĂŶ
ŝƐĞŶǁĂƚŽƉĚĞƉůĂŶŶŝŶŐƐƚĂĂƚǀŽŽƌŚĞƚ
ŶŝĞƵǁĞũĂĂƌ͘,ĞƚũĂĂƌǀĞƌƐůĂŐϮϬϭϮŝƐĞĞŶ
ƚĞƌƵŐďůŝŬŽƉĚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶĞŶĚĞƵŝƚŐĞͲ
ǀŽĞƌĚĞǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶ
ĚĞŐĞŶŽĞŵĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶŚĞƚƵŝƚǀŽĞͲ
ƌŝŶŐƐƉůĂŶϮϬϭϮ͘/ŶŚĞƚƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐƉůĂŶ
ƐƚĂĂƚŚĞƚŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬĞǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐďĞůĞŝĚ

_IHEUXDUL_ZHHN_*HPHHQWHQLHXZV

ǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵĞŶĚĞƉŽůŝƟĞ
'ŽŽŝĞŶsĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͘

ǁĞƌŬĚĂŐĞŶǀĂŶϬϵ͘ϬϬʹϭϭ͘ϬϬƵƵƌ

'ĞŵĞĞŶƚĞǁĞƌĨ
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϮ
ϯϳϱϱĞŵŶĞƐ
DĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϬϴ͘ϬϬʹϭϲ͘ϬϬƵƵƌ
dĞůĞĨŽŽŶ͗Ϭϯϱʹϳϱϭϯϭϯϭ
&Ăǆ͗ϬϯϱʹϱϯϵϰϬϱϱ

DĞůĚƉƵŶƚKƉĞŶďĂƌĞZƵŝŵƚĞ
hǁŵĞůĚŝŶŐĞŶǀŝĂǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů
ŽĨϬϯϱʹϳϱϭϯϭϯϭ

Raadsvergadering
19 februari afgelast
tĞŐĞŶƐŐĞďƌĞŬĂĂŶŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶŝƐ
ĚĞƌĂĂĚƐǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǀĂŶĚŝŶƐĚĂŐ
ϭϵĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϯĂĨŐĞůĂƐƚ͘

>ͲKDD/^^/
Zh/Dd>/:<
<t>/d/d

/ŶĨŽƌŵĞƌĞŶĚ
ϯ͘ZŽŶĚǀƌĂĂŐƌĂĂĚƐůĞĚĞŶĞŶĨƌĂĐƟĞǀĞƌƚĞͲ
ŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌƐͬŵĞĚĞĚĞůŝŶŐĞŶ

/ĞĚĞƌĞĚŝŶƐĚĂŐͲŝŶĚĞŽŶĞǀĞŶ
ǁĞŬĞŶͲŝŶŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌ͕
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱŝŶĞŵŶĞƐ͘

ĞƐƚƵŬŬĞŶŬƵŶƚƵƌĂĂĚƉůĞŐĞŶǀŝĂĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁĞďƐŝƚĞǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů
;'ĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐʹ'ĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚʹŐĞŶĚĂ
нƐƚƵŬŬĞŶͿ͘

<ŝũŬǀŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞ
ĂŐĞŶĚĂŽƉǁǁǁ͘ǁĞůŵŽŶ͘Ŷů͘

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

Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunningen
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
ĂŶǀƌĂŐĞŶŽŵ
ŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ

ͻ,ƵŝǌĞƌǁĞŐƉĞƌĐĞĞůϮϵϬϳ͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶ
ǀĂŶĞĞŶďĞƌŬ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϵũĂŶƵĂƌŝ
ϮϬϭϯ͖
ͻŝĞƌǁĞŐϯϯ͕ϭϮϲϭ<͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶ
ĞĞŶďŽŽŵ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϭϰũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯ͖
ͻDŝĚĚĞŶǁĞŐϭϳ͕ϭϮϲϭ͕ŚĞƚǁŝũǌŝŐĞŶ
ǀĂŶŐĞďƌƵŝŬǀĂŶďĞĚƌŝũĨƐƌƵŝŵƚĞŶĂĂƌŬĂŶͲ
ƚŽŽƌƌƵŝŵƚĞ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϭϲũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯ͖
ͻƌŝŌůĂĂŶϴ͕ϭϮϲϭ::͕ŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶǀĂŶ
ĞĞŶƚŽĞŐĂŶŐƐƉŽŽƌƚ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶ
ϮϭũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯ͖
ͻtŝƚǌĂŶĚϯ͕ϭϮϲϭD͕ŚĞƚĂĂŶůĞŐŐĞŶǀĂŶ
ĞĞŶƵŝƚǁĞŐ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϭũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯ͖
ͻ&ƌĂŶƐĞƉĂĚϭϴ͕ϭϮϲϭ:͕ŚĞƚǁŝũǌŝŐĞŶ
ǀĂŶŚĞƚĚĂŬĚŽŽƌŚĞƚǀĞƌůĞŶŐĞŶǀĂŶ
ĚĞĚĂŬŬĂƉĞůĞŶŚĞƚĚŝĐŚƚŵĂŬĞŶǀĂŶĚĞ
ůŽŐŐŝĂнŚĞƚĂĂŶůĞŐŐĞŶǀĂŶĞĞŶƵŝƚƌŝƚ͕
ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϮũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯ͘

Verleende
vergunningen
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
sĞƌůĞĞŶĚĞ
ŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ

ͻ^ĐŚĂƉĞŶĚƌŝŌϰϱ͕ϭϮϲϭ,D͕ŚĞƚǀĞƌĂŶͲ
ĚĞƌĞŶǀĂŶĞĞŶǁŽŶŝŶŐ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
ϭϰũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯ͖
ͻ>ĂĂŶƚũĞǀĂŶ,ĞŝũĞŶďƌŽĐŬϮϮĞŶϮϰ;ůĂͲ
ƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚͿ͕ŶŽŐŐĞĞŶƉŽƐƚĐŽĚĞ͕
ŽƉƌŝĐŚƚĞŶǀĂŶƚǁĞĞǁŽŶŝŶŐĞŶŵĞƚ
ŐĂƌĂŐĞƐ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϭϱũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯ͖
ͻĞŵŶĞƐƐĞƌǁĞŐϭϱĂ͕ϭϮϲϭ,͕ŚĞƚŬĂƉͲ
ƉĞŶǀĂŶϭǁĂůŶŽŽƚͲĞŶϭĂƉƉĞůďŽŽŵ͕
ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϭϴũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯ͖

ͻ^ƚĞĞŶĂŬŬĞƌϯ͕ϭϮϲϭZ͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶ
ϭůĂƌŝŬƐ;ŚĞƌƉůĂŶƚͿ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
ϭϴũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯ͖
ͻ^ƚĞĞŶĂŬŬĞƌϮ͕ϭϮϲϭZ͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶ
ϯĚŽƵŐůĂƐƐƉĂƌƌĞŶ;ŚĞƌƉůĂŶƚͿ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
ϮϮũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯ͖
ͻDŝĚĚĞŶǁĞŐϭϳ͕ϭϮϲϭ͕ǁŝũǌŝŐĞŶŐĞͲ
ďƌƵŝŬǀĂŶďĞĚƌŝũĨƐƌƵŝŵƚĞŶĂĂƌŬĂŶƚŽŽƌͲ
ƌƵŝŵƚĞ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϯũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯ͘

'ĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞŬĂƉůŝũƐƚ
/ĞĚĞƌũĂĂƌĐŽŶƚƌŽůĞĞƌƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
ůĂƌŝĐƵŵŚĂĂƌďŽŵĞŶĞŶƐƚĞůƚĞĞŶŬĂƉůŝũƐƚ
ƐĂŵĞŶŵĞƚďŽŵĞŶĚŝĞĚŽŽƌǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
ŽŽƌǌĂŬĞŶŶŝĞƚŬƵŶŶĞŶďůŝũǀĞŶƐƚĂĂŶ͘,Ğƚ
ŐĂĂƚŽŵďŽŵĞŶĚŝĞǌŝĞŬǌŝũŶ͕ŬǁŝũŶĞŶ͕
ĚŽŽĚǌŝũŶ͕ŐĞǀĂĂƌůŝũŬǌŝũŶĚŽŽƌŝŶƐƚĂďŝůŝƚĞŝƚ͕
ďƌĞƵŬŐĞǀŽĞůŝŐŚĞŝĚŽĨƚĂŬďƌĞƵŬ͕ĚĞǀĞƌͲ
ŚĂƌĚŝŶŐŽƉĚƌƵŬŬĞŶĚŽŽƌďŽŽŵǁŽƌƚĞůƐ͕ĚĞ
ƵŝƚŐƌŽĞŝǀĂŶŵĞĞƌĚƵƵƌǌĂŵĞďŽŵĞŶŝŶĚĞ
ǁĞŐƐƚĂĂŶ;ĚƵŶŶŝŶŐͿ͕ƐĐŚĂĚĞĂĂŶŐĞďŽƵͲ
ǁĞŶŽĨŬĂďĞůƐĞŶůĞŝĚŝŶŐĞŶǀĞƌŽŽƌǌĂŬĞŶŽĨ
ĚŽŽƌŚƵŶŽŵǀĂŶŐŽĨďůĂĚͲĞŶǀƌƵĐŚƚǀĞƌͲ
ůŝĞƐĞƌŶƐƟŐĞŽǀĞƌůĂƐƚǀĞƌŽŽƌǌĂŬĞŶ͘

KŽŬĚŝƚũĂĂƌʹϮϬϭϯʹŚĞĞŌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
ůĂƌŝĐƵŵĞĞŶŬĂƉůŝũƐƚŽƉŐĞƐƚĞůĚ͘,ĞƚďĞͲ
ƚƌĞŌŽƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚϲďŽŵĞŶŝŶŚĞƚKƵĚĞ
ŽƌƉĞŶϴďŽŵĞŶŝŶůĂƌŝĐƵŵŝũǀĂŶĐŬ͘Ğ
ŐĞŵĞĞŶƚĞŚĂŶƚĞĞƌƚŚŝĞƌďŝũŚĞƚďĞůĞŝĚĚĂƚ
ǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞƚĞŬĂƉƉĞŶďŽŽŵŝŶďĞŐŝŶƐĞů
ĞĞŶŶŝĞƵǁĞǁŽƌĚƚŐĞƉůĂŶƚ͘/ŶĚĞƉƌĂŬƟũŬ
ďůŝũŬƚĚŝƚĞĐŚƚĞƌŶŝĞƚĂůƟũĚŵŽŐĞůŝũŬƚĞǌŝũŶ͘
ƌŝƐƐŽŵƐŐĞĞŶƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌĞĞŶďŽŽŵ
ŽŵǌŝĐŚƚĞŬƵŶŶĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ;ďŽǀĞŶͲ
ŽĨŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚƐͿ͕ĞƌƐƚĂĂŶƐŽŵƐƚĞǀĞĞů
ďŽŵĞŶĚŝĐŚƚďŝũĞůŬĂĂƌǁĂĂƌĚŽŽƌǌĞĞůŬĂĂƌ
ďĞůĞŵŵĞƌĞŶŝŶŚƵŶŐƌŽĞŝŽĨŚĞƚŬĂŶ

ŐĞǁĞŶƐƚǌŝũŶƚĞǁĂĐŚƚĞŶŵĞƚŚĞƌƉůĂŶƚŝŶ
Geweigerde
ǀĞƌďĂŶĚŵĞƚĞĞŶƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͘
vergunningen
ĞƚĞŬĂƉƉĞŶďŽŵĞŶǌŝũŶŐĞŵĂƌŬĞĞƌĚŵĞƚ ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
ĞĞŶǁŝƩĞƐƟƉŽƉĚĞƐƚĂŵǀŽĞƚ͘
ͻĞŵŶĞƐƐĞƌǁĞŐϭϱĂ͕ϭϮϲϭ,͕ŚĞƚŬĂƉͲ
ƉĞŶǀĂŶϴŐĞǁŽŶĞďĞƵŬĞŶ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
'ĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞŬĂƉůŝũƐƚƚĞŶďĞŚŽĞǀĞǀĂŶ
ϭϴũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯ͘
ĚĞŐƌŽĞŶƌĞŶŽǀĂƟĞŝŶŚĞƚŽƵĚĞŽƌƉ͕
ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϭϰũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯ͗
ĞŶďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌĚŝĞŶƚƚĞǁŽƌĚĞŶ
ͻϭƐŝĞƌŬĞƌƐƚĞƌŚŽŽŐƚĞǀĂŶĞŽŶŐĞƌĚ͕
ŐĞƌŝĐŚƚĂĂŶĚĞZĞĐŚƚďĂŶŬDŝĚĚĞŶͲ
ĂĐŚƚĞƌŶƌ͘ϰ͕ϭϮϲϭdW͖
EĞĚĞƌůĂŶĚ͕ĨĚĞůŝŶŐďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ͕Ž͘ǀ͘ǀ͘
ͻϭƌŽďŝŶĂŽƉĚĞEŽŽůƐĞǁĞŐŝŶŚĞƚƉůĂŶƚͲ ďŽĚĞŵǌĂŬĞŶ͘ĞŐĞŶĞĚŝĞĞĞŶďĞƌŽĞƉͲ
ƐŽĞŶƚĞŐĞŶŽǀĞƌĚĞŬĞƌŬ͕ϭϮϲϭ͖
ƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶƚŬĂŶʹĂůƐƐƉŽĞĚĞŝƐĞŶĚĞ
ͻϭŵĞŝĚŽŽƌŶƚĞƌŚŽŽŐƚĞǀĂŶ<ĞƌŬƉĂĚ
ďĞůĂŶŐĞŶŐĞůĚĞŶʹĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬƚŽƚŚĞƚ
ǀŽŽƌŶƌ͘Ϯϰ͕ϭϮϲϭd:͖
ƚƌĞīĞŶǀĂŶǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐŝŶĚŝĞͲ
ͻϭŚĂǌĞůĂĂƌŽƉĚĞŽƩĞƌďĞĞŵĚ͕ƚĞƌ
ŶĞŶďŝũǀŽƌĞŶŐĞŶŽĞŵĚĞƌĞĐŚƚďĂŶŬ͕Ž͘ǀ͘ǀ͘
ŚŽŽŐƚĞǀĂŶ^ƚĂĐŚŽƵǁĞƌǁĞŐ͕ϭϮϲϭd>͖
ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͘
ͻϭǀĞůĚŝĞƉŽƉĚĞZĂĂĚŚƵŝƐƐƚƌĂĂƚŚŽĞŬ
ŝŶŶĞŶĚŽŽƌ͕ϭϮϲϭt͖
Aanwijzingsbesluit
ͻϭŵĞƌŝŬĂĂŶƐĞĞŝŬŽƉďĞŐƌĂĂĨƉůĂĂƚƐĞ
invorderingsambtenatŽĞŶƐďĞƌŐ͕ϭϮϲϭW͘

ren/belastingdeurwaarder

'ĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞŬĂƉůŝũƐƚƚĞŶďĞŚŽĞǀĞǀĂŶ
ĚĞŐƌŽĞŶƌĞŶŽǀĂƟĞŝŶůĂƌŝĐƵŵŝũǀĂŶĐŬ͕
ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϭϴũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯ͗
ͻϮǌŽŵĞƌĞŝŬĞŶŶĂĂƐƚĞEŽŽƌĚϮ͕
ϭϮϲϭD>͖
ͻϭƉĂĂƌĚĞŶŬĂƐƚĂŶũĞ͕ϭůŝŶĚĞĞŶ
ϭŵĞĞůďĞƐŽƉŚĞƚƉůĞŝŶƚũĞƚĞƌŚŽŽŐƚĞ
ǀĂŶŵŵĞƌĞŬϭϬ͕ϭϮϲϭ<͖
ͻϮǌŽŵĞƌĞŝŬĞŶĂĐŚƚĞƌǌŝũĚĞ^ĐŚĂŶƐϭϰĞŶ
ϭϲ͕ϭϮϲϭD<͖
ͻϭƐĐŚŝĞƚǁŝůŐĞDĂƚĞŶŶĂďŝũǌŽƌŐƌŽƵƚĞ͕
ϭϮϲϭ^͘
sŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞƚĞŬĂƉƉĞŶ
ďŽŵĞŶŬƵŶƚƵĐŽŶƚĂĐƚŽƉŶĞŵĞŶŵĞƚ
ĚŚƌ͘͘ZŽŽĚŚĂƌƚ͕KƉǌŝĐŚƚĞƌƵŝƚĞŶĚŝĞŶƐƚ
;ŐƌŽĞŶͿ͕>ŽŵďŝŶĂƟĞ͕ƚĞů͘ϬϯϱͲϳϱϭϯ
ϮϳϮ͘

KD's/E'^/E^dEDdD/>/hd<EKsZ
ĞKŵŐĞǀŝŶŐƐĚŝĞŶƐƚ&ůĞǀŽůĂŶĚΘ'ŽŽŝĞŶ
sĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬ;K&'sͿǀĞƌǌŽƌŐƚǀĂŶĂĨ
ϭũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯŶĂŵĞŶƐĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĞƐ
&ůĞǀŽůĂŶĚĞŶEŽŽƌĚͲ,ŽůůĂŶĚĞŶĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞŶůŵĞƌĞ͕ƌŽŶƚĞŶ͕>ĞůǇƐƚĂĚ͕
EŽŽƌĚŽŽƐƚƉŽůĚĞƌ͕hƌŬ͕ĞĞǁŽůĚĞ͕ůĂƌŝͲ
ĐƵŵ͕ƵƐƐƵŵ͕,ŝůǀĞƌƐƵŵ͕,ƵŝǌĞŶ͕>ĂƌĞŶ͕
DƵŝĚĞŶ͕EĂĂƌĚĞŶ͕tĞĞƐƉĞŶtŝũĚĞŵĞƌĞŶ
ŵŝůŝĞƵƚĂŬĞŶŽƉŚĞƚŐĞďŝĞĚǀĂŶǀĞƌŐƵŶͲ
ŶŝŶŐǀĞƌůĞŶŝŶŐ͕ƚŽĞǌŝĐŚƚĞŶŚĂŶĚŚĂǀŝŶŐ͘
ĞKŵŐĞǀŝŶŐƐĚŝĞŶƐƚŝƐĚƵƐŽŽŬĚĞƵŝƚǀŽĞͲ
ƌŝŶŐƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞǀŽŽƌĚĞǌĞŐĞŵĞĞŶƚĞŽƉ
ŚĞƚŐĞďŝĞĚǀĂŶŵŝůŝĞƵ͘/ĞĚĞƌĞĚĞĞůŶĞŵĞŶͲ
ĚĞƉĂƌƟũďĞŚŽƵĚƚĚĞĞŝŐĞŶďĞǀŽĞŐĚŚĞͲ
ĚĞŶĞŶŵĂĂŬƚŐĞďƌƵŝŬǀĂŶĚĞŬĞŶŶŝƐĚŝĞ
ďŝũĚŝĞŶƐƚďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŝƐ͘ŝƚŐĞůĚƚĚƵƐŽŽŬ
ǀŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵĞŶ>ĂƌĞŶ͘

DŝůŝĞƵǀƌĂŐĞŶĞŶͲŬůĂĐŚƚĞŶ
/ŶǁŽŶĞƌƐĞŶĞŶďĞĚƌŝũǀĞŶŬƵŶŶĞŶǀŽŽƌ

ŵŝůŝĞƵǀƌĂŐĞŶŽĨͲŬůĂĐŚƚĞŶƚĞƌĞĐŚƚďŝũŚĞƚ
<ůĂŶƚŽŶƚĂĐƚĞŶƚƌƵŵ;<ͿǀĂŶĚĞ>
ŽŵďŝŶĂƟĞŽĨƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐďŝũĚĞK&'s͘

sĞƌŐƵŶŶŝŶŐ
ĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐǀĂŶĚĞ>ŽŵďŝŶĂͲ
ƟĞǌŽƌŐĞŶǀŽŽƌŚĞƚĞĞƌƐƚĞĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚ
ďĞĚƌŝũǀĞŶ͘Ğ;ĂĂŶͿǀƌĂŐĞŶǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌ
ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĚŽŽƌŐĞǌĞƚŶĂĂƌĚĞKŵŐĞͲ
ǀŝŶŐƐĚŝĞŶƐƚ͘'ĞĚƵƌĞŶĚĞĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ
ǀĂŶĚĞ;ĂĂŶͿǀƌĂŐĞŶŚĞďďĞŶďĞĚƌŝũǀĞŶ
ĚŝƌĞĐƚĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚĚĞKŵŐĞǀŝŶŐƐĚŝĞŶƐƚ͘
ĞŶĚĞĞůǀĂŶĚĞďĞĚƌŝũǀĞŶĚŝĞǀŽŽƌŚĞĞŶ
ŐĞĐŽŶƚƌŽůĞĞƌĚǁĞƌĚĞŶĚŽŽƌĚĞ>
ŽŵďŝŶĂƟĞŽƉŶĂůĞǀŝŶŐǀĂŶŵŝůŝĞƵǁĞƚͲ
ŐĞǀŝŶŐǁŽƌĚĞŶŶƵŐĞŢŶƐƉĞĐƚĞĞƌĚĚŽŽƌ
ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐǀĂŶĚĞKŵŐĞǀŝŶŐƐĚŝĞŶƐƚ͘
ĞŬŽŵƐƚǀĂŶĚĞK&'sŚĞĞŌŐĞĞŶ
ŐĞǀŽůŐĞŶǀŽŽƌĚĞŐĞůĚŝŐŚĞŝĚǀĂŶĚĞ
ŚƵŝĚŝŐĞǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶĚŝĞǌŝũŶǀĞƌƐƚƌĞŬƚ͘

ĞǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶďůŝũǀĞŶŐĞůĚŝŐĐŽŶĨŽƌŵ
ĚĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶǁĂĂƌŽŶĚĞƌĚĞǌĞǌŝũŶ
ĂĨŐĞŐĞǀĞŶ͘>ŽƉĞŶĞƌƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐďŝũĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞ͕ĚĂŶďůŝũǀĞŶĚĞǌĞĚŽŽƌůŽƉĞŶ͘

^ĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ
/ŶŚĞĞůEĞĚĞƌůĂŶĚŬŽŵĞŶĞƌĞĞŶŬůĞŝŶĞ
ĚĞƌƟŐKŵŐĞǀŝŶŐƐĚŝĞŶƐƚĞŶǁĂĂƌƉƌŽǀŝŶͲ
ĐŝĞƐĞŶŐĞŵĞĞŶƚĞŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶŽƉ
ŵŝůŝĞƵŐĞďŝĞĚ͘ŽŽƌĚĞďƵŶĚĞůŝŶŐǀĂŶ
ŬĞŶŶŝƐĞŶŬǁĂůŝƚĞŝƚŬƵŶŶĞŶĚĞĚĞĞůŶĞͲ
ŵĞŶĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐŚƵŶŵŝůŝĞƵƚĂŬĞŶ
ďĞƚĞƌƵŝƚǀŽĞƌĞŶ͘

ĞƌĞŝŬďĂĂƌŚĞŝĚK&'s
ŽƩĞƌϭϰͲϭϱ͕ϴϮϯϮ:W>ĞůǇƐƚĂĚ
WŽƐƚďƵƐϮϯϰϭ͕ϴϮϬϯ,>ĞůǇƐƚĂĚ
d͗ϬϴϴϲϯϯϯϬϬϬ
͗ŝŶĨŽΛŽĨŐǀ͘Ŷů
t͗ǁǁǁ͘ŽĨŐǀ͘Ŷů

,ĞƚĐŽůůĞŐĞǀĂŶďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚͲ
ŚŽƵĚĞƌƐŚĞĞŌŽƉϭϱũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯďĞƐůŽͲ
ƚĞŶ͕ŽŶĚĞƌŐĞůŝũŬƟũĚŝŐĞŝŶƚƌĞŬŬŝŶŐǀĂŶǌŝũŶ
ďĞƐůƵŝƚǀĂŶϮϴĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϮ͕Žŵ͗
ϭ͘ĂůƐŽŶďĞǌŽůĚŝŐĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞĂŵďƚĞͲ
ŶĂƌĞŶďĞůĂƐƚŵĞƚĚĞŝŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐǀĂŶ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞďĞůĂƐƟŶŐĞŶ͕ǌŽĂůƐďĞĚŽĞůĚ
ŝŶĂƌƟŬĞůϮϯϭ͕ůŝĚϮ͕ŽŶĚĞƌĚĞĞůĐ͕ǀĂŶĚĞ
'ĞŵĞĞŶƚĞǁĞƚĂĂŶƚĞǁŝũǌĞŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞ
ĨƵŶĐƟŽŶĂƌŝƐƐĞŶǁĞƌŬǌĂĂŵǀŽŽƌĚĞ>
ŽŵďŝŶĂƟĞ͗
ͻĚĞĂĨĚĞůŝŶŐƐŵĂŶĂŐĞƌŽŶƚƌŽůΘ
&ŝŶĂŶĐŝģŶ
ͻĚĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ/ŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐ
Ϯ͘ĂůƐŽŶďĞǌŽůĚŝŐĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞĂŵďƚĞͲ
ŶĂƌĞŶďĞůĂƐƚŵĞƚĚĞŝŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐǀĂŶ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞďĞůĂƐƟŶŐĞŶ͕ǌŽĂůƐďĞĚŽĞůĚ
ŝŶĂƌƟŬĞůϮϯϭ͕ůŝĚϮ͕ŽŶĚĞƌĚĞĞůĚ͕ǀĂŶĚĞ
'ĞŵĞĞŶƚĞǁĞƚĂĂŶƚĞǁŝũǌĞŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞ
ĨƵŶĐƟŽŶĂƌŝƐƐĞŶǁĞƌŬǌĂĂŵǀŽŽƌĚĞ>
ŽŵďŝŶĂƟĞ͗
ͻĚĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ/ŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐ
ϯ͘ĂůƐŽŶďĞǌŽůĚŝŐĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞĂŵďƚĞͲ
ŶĂƌĞŶďĞǀŽĞŐĚŽŵŽƉƚĞƚƌĞĚĞŶĂůƐ
ďĞůĂƐƟŶŐĚĞƵƌǁĂĂƌĚĞƌ͕ǌŽĂůƐďĞĚŽĞůĚŝŶ
ĂƌƟŬĞůϮϯϭ͕ůŝĚϮ͕ŽŶĚĞƌĚĞĞůĞ͕ǀĂŶĚĞ
'ĞŵĞĞŶƚĞǁĞƚĂĂŶƚĞǁŝũǌĞŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞ
ĨƵŶĐƟŽŶĂƌŝƐǁĞƌŬǌĂĂŵǀŽŽƌĚĞ>
ŽŵďŝŶĂƟĞ͗
ͻĚĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ/ŶǀŽƌĚĞƌŝŶŐ
ŝƚďĞƐůƵŝƚƚƌĞĞĚƚŝŶǁĞƌŬŝŶŐŽƉĚĞĞĞƌƐƚĞ
ĚĂŐŶĂĚŝĞǀĂŶďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐ͘
ĞǀŽůůĞĚŝŐĞƚĞŬƐƚǀĂŶŚĞƚĂĂŶǁŝũǌŝŶŐƐďĞͲ
ƐůƵŝƚůŝŐƚƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞďĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶͲ
ŐĞŶŝŶŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶĚĞ>ŽŵďŝŶĂͲ
ƟĞ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱƚĞĞŵŶĞƐ͘
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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’. U kunt op werkdagen ook
bellen met 5316520.

Nieuw in Blaricum
Bob Munniksma heeft als leerkracht
gewerkt op de
OBB (toen nog
OLS
Blaricum
met Piet Niks als
hoofd der school)
van 1977-1980 en van 1997-2001
(directeur John Govers). In de tussenliggende tijd heeft hij als leerkracht
gewerkt op de Bijvanckschool. Nu
werkt Bob in het speciaal onderwijs
als docent VMBO.

Piet en A da Loenen: ‘Tijdens onze wandeling tussen het Oude Dorp van Blaricum en de
Bijvanck hebben wij een aantal mooie plaatjes gemaakt van de dieren in het winterse
landschap, waaronder deze schapen.’

Familieberichten Fancy Fair
Overleden
17-12-2012 Gerritje Veerman-Moll,
geboren 23-04-1930
19-12-2012 Fokeltje Buwalda-de Vries,
geboren 29-11-1914
04-01-2013 Paulus Henricus Maria
(Paul) Otten,
geboren 14-11-1944
04-01-2013 Andreas Daniël van Hall,
geboren 27-09-1929
13-01-2013 Bertha (Beppie) MajoorRaven,
geboren 27-05-1925

Kopij
Hei & wei is een tweewekelijkse uitgave. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl.

Zaterdag 9 februari van 10.00 uur tot
12.00 uur organiseert peuterspeelzaal
‘Spelevanck’, Levensboom 2, haar
Fancy Fair.
Er zijn diverse soorten kinderactiviteiten
waar ze leuke prijsjes kunnen winnen.
Verder is er een schminkhoek, een rad
van avontuur, verkoop van (merk)kinderkleding, kinderboeken, een rommelmarkt en nog veel meer. Iedereen is van
harte welkom!
Zaterdag 9 februari van 10.00 uur
tot 12.00 uur organiseert
peuterspeelzaal
‘Spelevanck’, Levensboom 2,
haar Fancy Fair.

Kortgeleden is hij een nieuwe praktijk,
MediaMeester, begonnen en sindsdien is
hij bezig met het begeleiden van leerlingen uit primair en voortgezet onderwijs.
Daarbij maakt Bob gebruik van een
elektronische leeromgeving, zodat hij
leerlingen, naast begeleiding in persoonlijke contacturen, in feite 24/7 kan
ondersteunen. Bob Munniksma: ‘Mijn
concept is gericht op leerlingen die zijn
vastgelopen of extra ondersteuning
nodig hebben in het leerproces. Geen
huiswerkbegeleiding en niet primair
gericht op bijspijkeren van leerstof, maar
vooral gericht op het leerproces en dat
wat de leerling nodig heeft om het zelf
tot een goed einde te brengen. Qua leerstof, zelfstandigheid en welbevinden.
Zelfsturing van het leerproces door de
leerling is mijn doel.’
Info: info@mediameester.com en
www.mediameester.com.

Dorpsagenda
N.B. De lokale websites kunt u vinden
op www.heienwei.nl.
EXPOSITIES
Singer t/m 20 mei Cobra tot Dumas,
collectie De Heus-Zomer.
Info: www.singerlaren.nl.
Galerie Bianca Landgraaf t/m 10 februari Winterparade. Zie voor info en
openingstijden
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Rosa Spier Huis t/m 7 april expositie
schilderijen, tekeningen van de kunstenaar Ronald Ruseler IN A RCA DIA .
Dagelijks te bezoeken 10.00-16.00 uur.
De Vlierhove t/m 3 februari tentoonstelling Annette Duburg, sieraden en glas.
Geopend alle zondagen tussen 12.00 en
17.00 uur. Info: www.vlierhove.nl en
www.annetteduburg.nl.
Torenhof t/m 4 maart Paintings &
Poetry, schilderijen Angeline Rijkeboer
en gedichten Patricia Smink. Dagelijks
van 9.00-17.00 uur.
Galerie Houwers – Locatie Jan Tabak
t/m 31 maart, schilder René Kleinveld,
Grand Piano works.
Info: www.galeriehouwers.nl.
De Trappenberg t/m 27 februari
Hannah Winsemius, schilderijen. Info:
tel. 6929600.
’t Meenthuis de hele maand februari
expositie Joep Vos en Marijn Abelman.
Info: www.meenthuis.nl.

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Alle activiteiten kunt u
vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten.
Vivium Info cursussen en aanmelden:
www.viviumservices.nl of 6924495.
Viore Wereldkankerdag 4 februari van
10.00 tot 21.30 uur. Programma tel.
6853532 en info@viore.org.
Radio 6fm Elke zaterdag in het programma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter.
Tergooiziekenhuizen Elke tweede dinsdag van de maand, 13.30-15.30 uur een
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum, in de centrale hal
bij de hoofdingang locatie Blaricum.
Historische Kring Blaricum Tot
medio april tentoonstelling oude
Blaricumse affiches en kalenders.
www.hkblaricum.nl.
Marloes Eerden organiseert een cursus
kleine beeldjes maken in was/brons. Op
tien woensdagochtenden van 10.0012.30 in het atelier van het Brinkhuis te
Laren (schoolvakantie 27 februari). De
kosten zijn € 250,- voor tien lessen,
inclusief materialen. Schildercursus bij
Marloes dinsdagochtend van 10.0012.30 en -avond van 20.00-22.30. Info:
5250807, docart@worldonline.nl en
www.docart.nl.
Diana Kostman geeft cursus Geschiedenis van de Nederlandse kunst.
Woensdag 20 februari 20.00-21.30 uur,

De Malbak. Kosten € 110,-. Aanmelden
kan per e-mail: info@artemisomnibus.nl
of telefonisch: 8884795.
De Blaercom Elke eerste vrijdag van de
maand tot en met mei (tenzij anders vermeld) Kunstcafé, 20.00 uur. Info:
www.blaercom.nl.
Veteranenbijeenkomsten 21 februari,
21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni, 18
juli, 15 augustus, 19 september, 17
oktober, 21 november en 19 december
in het dienstencentrum De Brasserie,
Waterstraat 2, Huizen van 15.00 tot
17.30 uur. Info G. Elders tel. 5383830
of 0639466134.
Bernard
Ligtenberg
Cursus
‘Makkelijk Slapen’ op 7 en 14 februari
van 19.30-21.30 uur. Info 5316849,
www.makkelijkslapen.nl. Cursus Zelfhypnose op 4, 11, 18 en 25 februari van
19.30-22.00 uur. Info: tel. 5316849.
‘U Can Do It’ verzorgt sportactiviteiten
voor kleine groepen of onder persoonlijke begeleiding. De nieuwe sportieve
programma’s zijn Vertical Fitness (of
wel paal fitness) en de Gooische
Afslank Battle. De eerste in het Gooi
die de lessen al vanaf 6 jaar aanbieden.
Lessen worden gegeven in de Gooische
school te Laren en de Wilhelminaschool
te Huizen. Info: www.u-can-do-it.com,
of via info@u-can-do-it.com.
’t Meenthuis workshop borden
beschilderen, 7 en 12 februari info en
aanmelden: www.meenthuis.nl. Cabaret
Cats Diner show (buffet met dessert en

voorstelling €25,- p.p.) op 28 februari
om 18.30 uur, tel. reserveren 5330088.
BIBLIOTHEEK
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtenden op woensdag rond
een thema 10.45-12.00 uur. Laren
Brink 29, 5382612. 5 februari, 20.00
uur: Poëzie en muziek met Froukje
Giltay over haar gedichten, muziek
Reynoud Maartense en journalist
Frénk van der Linden. Biblioscoop: 7
en 21 februari om 19.30 uur.
Info: www.bibliotheekhlb.nl.
KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Zondagdienst 10.00 uur
Info:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl
en www.pgblaricum.nl.
R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur
Zondag 11.00 uur
Info: Pastor C. Lavaleije, tel. 5383153,
e-mail stvitusblaricum@hetnet.nl en
www.vitusblaricum.nl.
Torenhof
Protestantse diensten: 1e en 3e woensdag van de maand 10.00 uur.
Katholieke diensten: 2e en de 4e (5e)
10.00 uur.

