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Kledingbank

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

In deze moeilijke tijd van recessie zijn er
ook in Blaricum gezinnen die de eindjes
moeilijk aan elkaar kunnen knopen.
Voor deze mensen wil Bea KukupessyRokebrand een kledingbank opzetten, om
te beginnen met kinderkleding. De
Malbak heeft al ruimte toegezegd.
Ervaring heeft ze hier niet mee en ze
zoekt dan ook vrijwilligers die mee willen
helpen, het gaat om 2 maal per jaar. Voor
het zomer- en voor het winterseizoen.
Dus als u al kinderkleding heeft houdt dit
dan even apart totdat het rond is. U kunt
haar bereiken op tel. 5253448 of e-mail:
blaricumsbelang@hotmail.com.

De Biezem
Aafke de Bos, 11 jaar, van de OBB,
organiseert samen met leerlingen van
andere scholen een demonstratie voor
het behoud van zwembad De Biezem.
Zij doet een oproep aan alle mensen die
mee willen lopen.

Datum: 24 april. Tijd: 14.00 uur.
Vertrek vanaf: De Biezem

Nieuwe hoofdtrainer BVV ’31
Met ingang van het seizoen 2013-2014
heeft BVV ’31 een nieuwe trainer aangesteld: Milton Vaarnold. Milton is 37 jaar en
woonachtig in Nieuwegein en de laatste vijf
jaar werkzaam als trainer van SV Zeist. Hij
heeft zelf o.a. gespeeld bij DVS ’33 in
Ermelo en FC Hilversum. Milton heeft een
contract getekend bij BVV ’31 voor een
jaar met een optie voor een tweede jaar.

Oproep voor
BEL-Art
Voor de BEL-Art exposities hebben
voornamelijk kunstschilders zich aangemeld. Om de afwisseling in de tentoonstellingen te behouden roept de
BEL-kunstcommissie (BEL-KC) beeldhouwers, keramisten, fotografen en
sieradenontwerpers op om zich aan te
melden.
Deze oproep is gericht aan plaatselijke
kunstenaars (behalve kunstschilders)
en/of kunstenaars gerelateerd aan een van
de BEL-gemeentes. Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij de receptie van
het BEL-kantoor, die u ter plekke na
invulling kunt inleveren. Een selectiecommissie zal bepalen of de aanvraag in
aanmerking komt voor een expositie.
Info bij de voorzitter BEL-KC Reggie
van Berkel, info@reggievanberkel.nl.

www.voorma-walch.nl
Laren-Blaricum

Tijdens de bijeenkomst worden bewoners en bedrijven langs het tracé van de HOV –
baan – in de planning van de provincie Noord-Holland rechts van het ‘stroompje’ om advies gevraagd. (Foto Stroomzijde richting A 27)

Consultatiebijeenkomst
Blaricum over inpassing van de
vrije busbaan

Huizen-Naarden

P

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

Informatie Provincie Noord-Holland
De gemeenten en provincie hebben medio 2012 de route van de busbaan formeel vastgelegd. Met uitzondering van de gemeente Blaricum, hebben de partijen eerder besloten om een rechtstreekse busbaan (HOV) te realiseren vanaf station Hilversum, over de A27 via Laren, Eemnes en Blaricum tot in Huizen.
Op een aantal plekken is er nog keuze tussen varianten voor het tracé en de inpassing daarvan in de omgeving. Bijvoorbeeld
over de begroeiing langs het tracé, de
inpassing van de busbaan in de omgeving
en de inrichting van veilige oversteekplaatsen. In Blaricum gaat het om: busbaan
Stroomzijde tot aan carpoolplaats bij A27.
Consultatiebijeenkomst
Deze vraagstukken worden aan mensen
die wonen en werken in het gebied voorgelegd via consultatiebijeenkomsten. De uitkomsten van de consultatie worden meegenomen met het vaststellen van het provinciaal inpassingplan en het bestemmingsplan te Eemnes. Voor de definitieve vaststelling komen de plannen ter inzage. De
realisatie start naar verwachting in de
tweede helft van 2014. De provincie
Noord-Holland organiseert op maandag
8 april 2013 een consultatiebijeenkomst

voor omwonenden en bedrijven uit
Blaricum over de inpassing van de vrije
busbaan langs Stroomzijde en de
Stichtseweg en de uitbreiding van de carpoolplaats bij de A27. U kunt uw vragen
en suggesties voor de inpassing van de
busbaan voorleggen aan medewerkers van
de provincie en het ingenieursbureau. De
provincie neemt uw reacties mee in de
afweging van het uiteindelijke ontwerp.
Wanneer: 8 april
Locatie bijeenkomst: de inloopavond
wordt gehouden in
’t Meenthuis, Deltazijde 3 01,
Blaricummermeent. Tijd: u kunt
tussen 19.00-21.00 uur, op het moment
dat u schikt, binnenlopen.
Meer informatie vindt u op
www.hovinhetgooi.nl. Heeft u vragen,
dan kunt deze per e-mail sturen aan:
info@hovinhetgooi.nl.

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

www.barneveldzaken.nl

Tel. 035 - 543 19 32
of 06 - 40 24 78 78
www.seniorbanking.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

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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BOA’s op pad in Blaricum
/ŶůĂƌŝĐƵŵŝƐŚĞƚŽƉŚĞƚŵŽŵĞŶƚĞǀĞŶ
ŽŵƌŝũĚĞŶ͗ĚĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞǀĂŶŚĞƚ
ŬƌƵŝƐƉƵŶƚ,ƵŝǌĞƌǁĞŐͲEĂĂƌĚĞƌǁĞŐͲĞƌŐͲ
ǁĞŐŝƐŝŶǀŽůůĞŐĂŶŐ͘sŽŽƌĚĞǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ
ǀĂŶǀŽĞƚŐĂŶŐĞƌƐ͕ĮĞƚƐĞƌƐĠŶǁĞŐǁĞƌͲ
ŬĞƌƐŝƐŚĞƚĞƌŐďĞůĂŶŐƌŝũŬĚĂƚŝĞĚĞƌĞĞŶ
ĚŝĞŽŵůĞŝĚŝŶŐĞŶŽŽŬŝŶĂĐŚƚŶĞĞŵƚ͘
ĂĂƌŽŵŚĞĞŌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŐĞǌŽƌŐĚ
ǀŽŽƌĞǆƚƌĂĐŽŶƚƌŽůĞƐ͘ĞŶŵŽŽŝĞƚĂĂŬ
ǀŽŽƌĚĞƵŝƚĞŶŐĞǁŽŽŶKƉƐƉŽƌŝŶŐƐĂŵďͲ
ƚĞŶĂƌĞŶ;K͛ƐͿ͘

Wat doet een BOA?
ĞŶKŝƐŐĞĞŶƉŽůŝƟĞ͘DĂĂƌŚŝũǁĞƌŬƚ
ǁĞůŶĂƵǁƐĂŵĞŶŵĞƚǁŝũŬĂŐĞŶƚĞŶĞŶ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶƚĞŶ͘KŵĚĂƚK͛ƐďĞǀŽĞŐĚ
ǌŝũŶŽŵďĞƉĂĂůĚĞƐƚƌĂĩĂƌĞĨĞŝƚĞŶŽƉƚĞ
ƐƉŽƌĞŶĞŶƚĞďĞŬĞƵƌĞŶ͕ŶĞŵĞŶǌĞĚĞ

NL DOET

<ĞƌŬůĂĂŶϭϲ͕ůĂƌŝĐƵŵ

BOA’s in de BEL-gemeenten

>ŽŵďŝŶĂƟĞ

ŝũĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞǌŝũŶĚƌŝĞĂĐƟĞǀĞ
K͛ƐŝŶĚŝĞŶƐƚ͘ƌĚĂůŐŝƌŐĞŶ͕'ĞƌĂƌĚ
<ŽƐƚĞƌĞŶ,ĞŶŬǀĂŶDŝƐƉĞůĂĂƌ͘^ĂŵĞŶ
ƌŝĐŚƚĞŶǌŝũǌŝĐŚŽƉŚĂŶĚŚĂǀŝŶŐǀĂŶĚĞ
ŽƉĞŶďĂƌĞƌƵŝŵƚĞĞŶƉĂƌŬĞƌĞŶǀĂŶĚĞ
ĚƌŝĞ>ͲŐĞŵĞĞŶƚĞŶ͘ŶĂůƐĚĞƉŽůŝƟĞ
ĞǆƚƌĂŚĂŶĚĞŶŶŽĚŝŐŚĞĞŌ͕ƐƉƌŝŶŐĞŶǌĞ
ŐƌĂĂŐďŝũ͘DŝƐƐĐŚŝĞŶŬŽŵƚƵĠĠŶǀĂŶĚĞ
K͛ƐƚĞŐĞŶŝŶůĂƌŝĐƵŵʹĚĂŶŚŽƉĞͲ
ůŝũŬǁĞůǀŽŽƌĞĞŶƉƌĂĂƚũĞ͕ĞŶŶŝĞƚĞĞŶ
ďĞŬĞƵƌŝŶŐ͊

ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱ͕ϯϳϱϱĞŵŶĞƐ

WŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ,ĞŵŶĞƐ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϭϰϬϯϱ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů
tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

dĞůĞĨŽŽŶ͗ϭϰϬϯϱ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů

ZĂĂĚƐͲĞŶĐŽůůĞŐĞůĞĚĞŶǀĂŶŐĞŵĞĞŶƚĞ
ůĂƌŝĐƵŵĞŶ>ĂƌĞŶƐƚĂŬĞŶƟũĚĞŶƐĚĞ
ůĂŶĚĞůŝũŬĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐĂĐƟĞE>Kd
ĚĞŚĂŶĚĞŶƵŝƚĚĞŵŽƵǁĞŶďŝũsŝǀŝƵŵ
ŽƌŐŐƌŽĞƉ^ƟĐŚƚƐĞ,ŽĨ͘ŽŚĞďďĞŶ
ǌĞĚĞďĂůŬŽŶŶĞŶƐĐŚŽŽŶŐĞŵĂĂŬƚĞŶ
ǀŽŽƌũĂĂƌƐƉůĂŶƚũĞƐŝŶĚĞďĂŬŬĞŶŐĞĚĂĂŶ͘

DEdͲEEt/:/E'^^>h/dK&'ss^d'^d>
,ĞƚŽůůĞŐĞǀĂŶďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶ
ǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶůĂƌŝĐƵŵŵĂĂŬƚ
ďĞŬĞŶĚĚĂƚǌŝũŽƉϭϮŵĂĂƌƚϮϬϭϯŚĞƚ
ŵĂŶĚĂĂƚͬŵĂĐŚƟŐŝŶŐĞŶďĞƐůƵŝƚĞŶ
ĂĂŶǁŝũǌŝŶŐƐďĞƐůƵŝƚŽŵŐĞǀŝŶŐƐĚŝĞŶƐƚ
&ůĞǀŽůĂŶĚ͕'ŽŽŝͲĞŶsĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬ
ϮϬϭϯ;K&'sͿŚĞĞŌǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘
ĞK&'sǀŽĞƌƚǀŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
ůĂƌŝĐƵŵƚĂŬĞŶƵŝƚŽƉŚĞƚƚĞƌƌĞŝŶǀĂŶ
ǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐǀĞƌůĞŶŝŶŐ͕ƚŽĞǌŝĐŚƚĞŶ

ŚĂŶĚŚĂǀŝŶŐŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶŵŝůŝĞƵͲ
ƌĞŐĞůŐĞǀŝŶŐ͘/ŶŚĞƚĞƐůƵŝƚŝƐďĞƉĂĂůĚ
ĚĂƚĚĞŝƌĞĐƚĞƵƌǀĂŶĚĞK&'sŵĂŶͲ
ĚĂĂƚŚĞĞŌŽŵŶĂŵĞŶƐĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
ůĂƌŝĐƵŵďĞƐůƵŝƚĞŶǀŽŽƌƚĞďĞƌĞŝĚĞŶ
ǀĂŶĚĞǁĞƩĞŶĚŝĞŽƉĚĞǌĞƚĂŬĞŶ
ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐŚĞďďĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚŐĞůĚƚ
ŚĞƚŵĂŶĚĂĂƚǀŽŽƌŚĞƚƵŝƚŽĞĨĞŶĞŶǀĂŶ
ŚĞƚƚŽĞǌŝĐŚƚŽƉĚĞŶĂůĞǀŝŶŐǀĂŶĚĞǌĞ
ǁĞƩĞŶ͘KƉŐƌŽŶĚǀĂŶĂƌƟŬĞůϱ͘ϭϭǀĂŶ
ĚĞůŐĞŵĞŶĞǁĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚǌŝũŶ

ŵĞƚŚĞƚĐŽůůĞŐĞďĞƐůƵŝƚǀĂŶϭϮŵĂĂƌƚ
ϮϬϭϯƚĞǀĞŶƐďĞƉĂĂůĚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞģŶ
ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐǀĂŶĚĞK&'sĂĂŶŐĞǁĞͲ
ǌĞŶǀŽŽƌŚĞƚƚŽĞǌŝĐŚƚŽƉĚĞŶĂůĞǀŝŶŐ
ǀĂŶŵŝůŝĞƵƌĞŐĞůŐĞǀŝŶŐŝŶůĂƌŝĐƵŵ͘

Inhoud
ĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶĞůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚ
ƚŽƚĞĞŶǁŽŽŶͲĞŶǁĞƌŬŐĞďŝĞĚŝƐǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ
ŝŶŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶůĂƌŝĐƵŵŵĞƌͲ
ŵĞĞŶƚ͕tĞƌŬĚŽƌƉ͘KŵŐĞǀŽůŐƚĞŐĞǀĞŶĂĂŶ
ĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶĚĂƚŐĞďŝĞĚǁŝůĚĞŐĞͲ
ŵĞĞŶƚĞŽǀĞƌŐĂĂŶƚŽƚĚĞŶĂĚĞƌĞƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐ
ǀĂŶĚŝƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ͘,ĞƚhŝƚǁĞƌŬŝŶŐƐͲ
ƉůĂŶϰ͕ĞĚƌŝũǀĞŶƉĂƌŬ͕ůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚ
ŝƐďĞĚŽĞůĚŽŵĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶĞĞŶ
ŐĞĚĞĞůƚĞǀĂŶŚĞƚďĞĚƌŝũǀĞŶƉĂƌŬŵŽŐĞůŝũŬƚĞ
ŵĂŬĞŶ͘

/ŶŚĞƚǀŝŐĞƌĞŶĚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶŝƐŚĞƚ
ƉůĂŶŐĞďŝĞĚďĞĚƌŝũǀĞŶƉĂƌŬďĞƐƚĞŵĚĂůƐ
ǲĞĚƌŝũĨƐĚŽĞůĞŝŶĚĞŶƵŝƚƚĞǁĞƌŬĞŶǲ;ƵǁͿ͘
ĞďĂƐŝƐƌĞŐĞůƐǌŝũŶǀĂƐƚŐĞůĞŐĚŝŶŚĞƚĚŽŽƌ
ĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚĞŐůŽďĂůĞďĞͲ
ƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚtĞƌŬͲ
ĚŽƌƉ͘,ĞƚƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐƐƉůĂŶŝƐĞĞŶŶĂĚĞƌĞ
ĚĞƚĂŝůůĞƌŝŶŐǀĂŶŚĞƚŐůŽďĂůĞďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐͲ
ƉůĂŶĞŶŝƐŐĞďĂƐĞĞƌĚŽƉŚĞƚDĂƐƚĞƌƉůĂŶĞ
ůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚĞŶŚĞƚƐƉĞĐŝĮĞŬǀŽŽƌ
ŚĞƚďĞĚƌŝũǀĞŶƉĂƌŬǀĂŶĚĞůĂƌŝĐƵŵŵĞƌͲ
ŵĞĞŶƚŽƉŐĞƐƚĞůĚĞ͚ZƵŝŵƚĞůŝũŬ<ĂĚĞƌWĂƌŬϮϳ͕
ůĂƌŝĐƵŵ͛ĞŶ͚ĞĞůĚŬǁĂůŝƚĞŝƚƉůĂŶWĂƌŬϮϳ͛
ŝŶĐůƵƐŝĞĨďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞĂĂŶǀƵůůŝŶŐ͛͘

Inzage
,ĞƚŽŶƚǁĞƌƉďĞƐůƵŝƚĞŶďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞƐƚƵŬͲ
ŬĞŶůŝŐŐĞŶǀĂŶĂĨϮĂƉƌŝůϮϬϭϯŐĞĚƵƌĞŶĚĞǌĞƐ
ǁĞŬĞŶƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞďĂůŝĞŽƵǁĞŶĞŶ
tŽŶĞŶŝŶŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶĚĞ>ŽŵďŝŶĂͲ

_PDDUW_ZHHN_*HPHHQWHQLHXZV

DĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϴ͘ϯϬƚŽƚϭϳ͘ϬϬƵƵƌ

ŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ
sŽŽƌŚĞƚŵĂŬĞŶǀĂŶĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŬƵŶƚ
ƵƟũĚĞŶƐĚĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶďĞůůĞŶŵĞƚ
ϭϰϬϯϱŽĨŵĂĂŬĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬǀŝĂ
ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

sĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶůŝũŶ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϬϯϱʹϳϱϭϯϭϮϱ
ǁĞƌŬĚĂŐĞŶǀĂŶϬϵ͘ϬϬʹϭϭ͘ϬϬƵƵƌ

'ĞŵĞĞŶƚĞǁĞƌĨ
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϮ
ϯϳϱϱĞŵŶĞƐ
DĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϬϴ͘ϬϬʹϭϲ͘ϬϬƵƵƌ
dĞůĞĨŽŽŶ͗Ϭϯϱʹϳϱϭϯϭϯϭ

,ĞƚŵĂŶĚĂĂƚͲĞŶĂĂŶǁŝũǌŝŶŐƐďĞƐůƵŝƚ
ůŝŐŐĞŶǀĂŶĂĨŚĞĚĞŶϲǁĞŬĞŶƚĞƌ
ŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞďĂůŝĞŽƉŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶ
ĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱƚĞ
ĞŵŶĞƐ͘

Uitwerkingsplan 4, Bedrijvenpark,
Blaricummermeent ter inzage
ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶůĂƌŝͲ
ĐƵŵŵĂŬĞŶďĞŬĞŶĚĚĂƚŚĞƚŽŶƚǁĞƌƉǀĂŶ
ŚĞƚ͚hŝƚǁĞƌŬŝŶŐƐƉůĂŶϰ͕ĞĚƌŝũǀĞŶƉĂƌŬ͕
ůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚ͕͛E>͘/DZK͘Ϭϯϳϲ͘
WŵĞĞŶƚhWϰWĂͲKŶϬϭ͕ǀŽŽƌĞĞŶŝĞĚĞƌƚĞƌ
ŝŶǌĂŐĞůŝŐƚ͘

'ĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ

ƉŽůŝƟĞǀĞĞůǁĞƌŬƵŝƚŚĂŶĚĞŶ͘EŝĞƚŝĞĚĞƌͲ
ĞĞŶŬĂŶǌŽŵĂĂƌKǁŽƌĚĞŶ͗ũĞǁŽƌĚƚ
ŐĞƐĐƌĞĞŶĚ͕ŵŽĞƚĞǆĂŵĞŶƐĂŇĞŐŐĞŶ͕ĞŶ
ũĂĂƌůŝũŬƐǀĞƌƉůŝĐŚƚĞŚĞƌͲĞŶďŝũƐĐŚŽůŝŶŐĞŶ
ǀŽůŐĞŶ͘

ƟĞ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱƚĞĞŵŶĞƐ͘
hŬƵŶƚŚŝĞƌƚĞƌĞĐŚƚŽƉŵĂĂŶĚĂŐ͕ĚŝŶƐĚĂŐ
ĞŶĚŽŶĚĞƌĚĂŐǀĂŶϴ͘ϯϬƵƵƌƚŽƚϭϮ͘ϯϬƵƵƌ͘
dĞǀĞŶƐŝƐŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶƚĞƌĂĂĚƉůĞͲ
ŐĞŶǀŝĂǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůĞŶǀŝĂ
ǁǁǁ͘ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞƉůĂŶŶĞŶ͘Ŷů
hŬƵŶƚŐĞĚƵƌĞŶĚĞĚĞƚĞƌŝŶǌĂŐĞƚĞƌŵŝũŶ
ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞĞŶƌĞĂĐƟĞŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũďƵƌŐĞͲ
ŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶůĂƌŝĐƵŵ͕WŽƐƚͲ
ďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ,ĞŵŶĞƐ͕ŽŶĚĞƌǀĞƌŵĞůĚŝŶŐ
ǀĂŶ͚hŝƚǁĞƌŬŝŶŐƐƉůĂŶϰ͕ĞĚƌŝũǀĞŶƉĂƌŬ͕ůĂͲ
ƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚ͛͘KŽŬŚĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶǀĂŶĞĞŶ
ŵŽŶĚĞůŝŶŐĞƌĞĂĐƟĞŝƐŵŽŐĞůŝũŬ͘,ŝĞƌǀŽŽƌ
ĚŝĞŶƚďŝŶŶĞŶĚĞƚĞƌŵŝũŶǀĂŶĚĞƚĞƌŝŶǌĂŐĞ
ůŝŐŐŝŶŐ͕ĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬƚĞǁŽƌĚĞŶŐĞŵĂĂŬƚ
ŵĞƚŵĞǀƌŽƵǁ<͘ĚĞ'ƌĂĂĨǀĂŶĚĞ>ŽŵͲ
ďŝŶĂƟĞ͕ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌϬϯϱͲϳϱϭϯϭϲϱ͘
,ĞƚŝƐŶŝĞƚŵŽŐĞůŝũŬƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚŽĨǀŝĂĞŵĂŝů
ƵǁǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŬĞŶďĂĂƌƚĞŵĂŬĞŶ͘

&Ăǆ͗ϬϯϱʹϱϯϵϰϬϱϱ

DĞůĚƉƵŶƚKƉĞŶďĂƌĞZƵŝŵƚĞ
hǁŵĞůĚŝŶŐĞŶǀŝĂǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů
ŽĨϬϯϱʹϳϱϭϯϭϯϭ

Verordening
commissie
herbenoeming
burgemeester
ĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚŚĞĞŌŽƉϭϵŵĂĂƌƚϮϬϭϯ
ĚĞǀĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐŽƉĚĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞĚŝĞĚĞ
ĂĂŶďĞǀĞůŝŶŐƚŽƚŚĞƌďĞŶŽĞŵŝŶŐǀĂŶĚĞďƵƌͲ
ŐĞŵĞĞƐƚĞƌǀŽŽƌďĞƌĞŝĚƚǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘
ĞǀĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐůŝŐƚŵĞƚŝŶŐĂŶŐǀĂŶ
ϮϵŵĂĂƌƚϮϬϭϯƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞůĞĞƐƚĂĨĞůŝŶ
ĚĞŚĂůǀĂŶŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶĚĞ>ŽŵͲ
ďŝŶĂƟĞ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱŝŶĞŵŶĞƐ͘ĞǌĞ
ǀĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐƚƌĞĞĚƚŝŶǁĞƌŬŝŶŐŵĞƚŝŶŐĂŶŐ
ǀĂŶĚĞĚĂŐŶĂďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐ͘
dĞŐĞŶŚĞƚǀĂƐƚƐƚĞůůĞŶǀĂŶĚĞǀĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐ
ŬĂŶŐĞĞŶďĞǌǁĂĂƌŽĨďĞƌŽĞƉǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞͲ
ƐƚĞůĚ͘EĂĚĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͗W͘͘D͘ĚĞ'ƌŽŽƚ͕
ƚĞů͘;ϬϯϱͿϳϱϭϯϮϯϭ͘

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

Ontvangen aanvragen
Verleende
vergunningen Geweigerde
vergunningen
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
omgevingsvergunningen
sĞƌůĞĞŶĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶͲ
KǀĞƌŝŐĞǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
ĂŶǀƌĂŐĞŶŽŵ
ŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ

ŶŝŶŐĞŶ;ƌĞŐƵůŝĞƌĞǀŽŽƌďĞƌĞŝͲ
ĚŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞͿ

ͻ'ƌĞŶƐůĂĂŶϭ͕ϭϮϲϭ'^͕ŚĞƚǀĞůůĞŶǀĂŶ
ϭďŽŽŵ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϭϮŵĂĂƌƚϮϬϭϯ͖
ͻĞEŽŽƌĚϰϲ͕ϭϮϲϭDE͕ŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶ
ǀĂŶĞĞŶĚĂŬŬĂƉĞů͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϭϮŵĂĂƌƚ
ϮϬϭϯ͖
ͻ^ĐŚĂŶƐϭϵ͕ϭϮϲϭD:͕ŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶǀĂŶ
ĞĞŶĚĂŬŬĂƉĞů͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϭϮŵĂĂƌƚ
ϮϬϭϯ͖
ͻ<ĂƌĞŬŝĞƚϳ͕ϭϮϲϭZ>͕ŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶǀĂŶ
ϮĚĂŬŬĂƉĞůůĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϭϴŵĂĂƌƚ
ϮϬϭϯ͖
ͻŽŽŬĞƚϰϮ͕ϭϮϲϭ>d͕ŚĞƚǀĞůůĞŶǀĂŶ
ϭďŽŽŵ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϬŵĂĂƌƚϮϬϭϯ͖
ͻ>ĞǀĞŶƐďŽŽŵϭϰ͕ϭϮϲϭDy͕ŚĞƚŽƉͲ
ƌŝĐŚƚĞŶǀĂŶĞĞŶĐĂƌƉŽƌƚ;ůĞŐĂůŝƐĂƟĞͿ͕
ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϭŵĂĂƌƚϮϬϭϯ͖
ͻ>ĞǀĞŶƐďŽŽŵϭϲ͕ϭϮϲϭDy͕ŚĞƚ
ŽƉƌŝĐŚƚĞŶǀĂŶĞĞŶĐĂƌƉŽƌƚ;ůĞŐĂůŝƐĂƟĞͿ͕
ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϭŵĂĂƌƚϮϬϭϯ͘

ͻǁĂůƵǁĞŶǁĞŐϭϬ͕ϭϮϲϭ':͕ƉůĂĂƚƐĞŶ
ĚĂŬŬĂƉĞů͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϭϭŵĂĂƌƚϮϬϭϯ͖
ͻ<ŽŶ͘tŝůŚĞůŵŝŶĂůĂĂŶϴ͕ϭϮϲϭ'͕
ƉůĂĂƚƐĞŶĚĂŬŬĂƉĞů͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϬŵĂĂƌƚ
ϮϬϭϯ͖
ͻŝĞƌǁĞŐϯϯ͕ϭϮϲϭ<͕ƉůĂĂƚƐĞŶǀĂŶ
ƚŽĞŐĂŶŐƐƉŽŽƌƚĞŶ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϬŵĂĂƌƚ
ϮϬϭϯ͖
ͻ<ĂƌĞŬŝĞƚϳ͕ϭϮϲϭZ>͕ŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶǀĂŶ
ƚǁĞĞĚĂŬŬĂƉĞůůĞŶ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϬŵĂĂƌƚ
ϮϬϭϯ͘

ĞĂĂŶǀƌĂŐĞŶŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞǌŝĞŶ
ďŝũĚĞĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘
,ĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶǀĂŶĞĞŶďĞǌǁĂĂƌͲŽĨďĞͲ
ƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌŝƐƉĂƐŵŽŐĞůŝũŬŶĂĚĂƚŽƉĚĞ
ĂĂŶǀƌĂĂŐŝƐďĞƐůŝƐƚ͘

sĞƌůĞĞŶĚĞŬĂƉǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ

sĞƌůĞĞŶĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐƐͲ
ǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐ;ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞ
ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞͿ
ͻƌĨŐŽŽŝĞƌƐĚƌĞĞĨϴ͕ϭϮƚͬŵϭϲ͕ϭϮϲϭW͕
ŚĞƚďŽƵǁĞŶǀĂŶϰĚĂŬŽƉďŽƵǁĞŶŽƉĚĞ
ƉĂƟŽďƵŶŐĂůŽǁƐ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϭϭŵĂĂƌƚ
ϮϬϭϯ͘

ͻĞŵŶĞƐƐĞƌǁĞŐϯϮ͕ϭϮϲϭ,:͕ŚĞƚǀĞůůĞŶ
ǀĂŶϮŐĞǁŽŶĞďĞƵŬĞŶ;ŚĞƌƉůĂŶƚͿ͕
ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϭϭŵĂĂƌƚϮϬϭϯ͖
ͻZĂĂĚŚƵŝƐƐƚƌĂĂƚϵ͕ϭϮϲϭt͕ŚĞƚǀĞůůĞŶ
ǀĂŶϭůŝŶĚĞ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϬŵĂĂƌƚϮϬϭϯ͘

ĚŽŽƌďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ
ͻŚĞƚŝŶŶĞŵĞŶǀĂŶĞĞŶƐƚĂŶĚƉůĂĂƚƐŶĂďŝũ
ĚĞŵƵǌŝĞŬƚĞŶƚĂĂŶĚĞŽƌƉƐƚƌĂĂƚǀŽŽƌ
ĚĞǀĞƌŬŽŽƉǀĂŶĂĂƌĚĂƉƉĞůĞŶ͕ŐƌŽĞŶƚĞ
ĞŶĨƌƵŝƚǀĂŶĂĨϭĂƉƌŝůϮϬϭϯǁĞŬĞůŝũŬƐŽƉ
ǌĂƚĞƌĚĂŐǀĂŶϴ͘ϯϬƚŽƚϭϴ͘ϬϬƵƵƌ͕ǀĞƌǌŽŶͲ
ĚĞŶϮϬŵĂĂƌƚϮϬϭϯ͖
ͻŚĞƚŝŶŶĞŵĞŶǀĂŶĞĞŶƐƚĂŶĚƉůĂĂƚƐŶĂďŝũ
ĚĞŵƵǌŝĞŬƚĞŶƚĂĂŶĚĞŽƌƉƐƐƚƌĂĂƚǀŽŽƌ
ĚĞǀĞƌŬŽŽƉǀĂŶĚŝĞƌǀŽĞƌǀĂŶĂĨϭĂƉƌŝů
ϮϬϭϯǁĞŬĞůŝũŬƐŽƉĚĞĚŝŶƐĚĂŐǀĂŶϴ͘ϯϬ
ƚŽƚϭϴ͘ϬϬƵƵƌ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϬŵĂĂƌƚϮϬϭϯ͘
ĚŽŽƌďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ
ͻŽŶƚŚĞĸŶŐǀŽŽƌŚĞƚƐĐŚĞŶŬĞŶǀĂŶ
ǌǁĂŬͲĂůĐŽŚŽůŚŽƵĚĞŶĚĞĚƌĂŶŬĞŶŝŶĚĞ
ĨĞĞƐƩĞŶƚŽƉŚĞƚKƌĂŶũĞǁĞŝƚũĞǀĂŶ
ϮϮƚͬŵϮϲŵĞŝϮϬϭϯ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
ϮϬŵĂĂƌƚϮϬϭϯ͘
ĞďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶ
ǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ͕ŝĞĚĞƌǀŽŽƌǌŽǀĞƌŚĞƚŚƵŶ
ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚďĞƚƌĞŌ
ͻ,ĞƚŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶĞŶŚŽƵĚĞŶǀĂŶŚĞƚ
ĞǀĞŶĞŵĞŶƚ͞ϳϱͲũĂƌŝŐďĞƐƚĂĂŶKƌĂŶũĞͲ
ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐůĂƌŝĐƵŵ͟ǀĂŶϮϮƚͬŵϮϲ
ŵĞŝϮϬϭϯŽƉŚĞƚKƌĂŶũĞǁĞŝƚũĞ͕ǀĞƌǌŽŶͲ
ĚĞŶϭϯŵĂĂƌƚϮϬϭϯ͘

Agenda Rondetafelgesprekken

ŝŶƐĚĂŐϮĂƉƌŝůϮϬϭϯ͕ĂĂŶǀĂŶŐϭϵ͘ϯϬƵƵƌ͕'ĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ͕<ĞƌŬůĂĂŶϭϲƚĞůĂƌŝĐƵŵ
ĞĞůĚǀŽƌŵĞŶĚ
ϭ͘ZƵŝŵƚĞǀŽŽƌŶŝĞƚŐĞĂŐĞŶĚĞĞƌĚĞ
ŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶ
/ŶĨŽƌŵĞƌĞŶĚ
Ϯ͘ZŽŶĚǀƌĂĂŐƌĂĂĚƐůĞĚĞŶĞŶĨƌĂĐƟĞͲ
ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌƐͬŵĞĚĞĚĞůŝŶŐĞŶ
ĞĞůĚǀŽƌŵĞŶĚ
ϯ͘,ĞƌŝŶǀƵůůŝŶŐƚĞƌƌĞŝŶdĞƌ'ŽŽŝŝĞŬĞŶͲ
ŚƵŝǌĞŶůĂƌŝĐƵŵ
,ĞƚdĞƌ'ŽŽŝŝĞŬĞŶŚƵŝǌĞŶ;d'ͿŚĞĞŌ
ĞĞŶŶŝĞƵǁĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌǀŝƐŝĞĂĂŶŐĞďŽͲ
ĚĞŶ͘ĞǌĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌǀŝƐŝĞǀŽƌŵƚĚĞďĂƐŝƐ
ǀŽŽƌĞĞŶŽƉƚĞƐƚĞůůĞŶŶŝĞƵǁďĞƐƚĞŵͲ
ŵŝŶŐƐƉůĂŶǀŽŽƌŚĞƚŐĞďŝĞĚǀĂŶd'͘Ğ
ƐƚƌƵĐƚƵƵƌǀŝƐŝĞǁŝũŬƚŽƉĞĞŶĂĂŶƚĂůƉƵŶƚĞŶ
ĂĨǀĂŶĞĞŶĚŽŽƌĚĞƌĂĂĚŝŶϮϬϭϬǀĂƐƚŐĞͲ

ƐƚĞůĚĞŶŽƚĂǀĂŶƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶ͘ĞƌĂĂĚ
ǁŽƌĚƚŐĞǀƌĂĂŐĚŚŝĞƌŵĞĞŝŶƚĞƐƚĞŵŵĞŶ͕
ǁĂĂƌŶĂĞĞŶŶŝĞƵǁďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐͲƉůĂŶŝŶ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞǁŽƌĚƚŐĞďƌĂĐŚƚ͘
ĞĞůĚǀŽƌŵĞŶĚ
ϰ͘ĞƐƚƵƵƌƐŽƉĚƌĂĐŚƚ͚KƉǁĞŐŶĂĂƌ
ĚƵďďĞůůĂĂŐƐKŽƉĚĞƌŝũŬƐǁĞŐϮϳ͛
KƉϭϱŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϮŚĞĞŌZŝũŬƐǁĂͲ
ƚĞƌƐƚĂĂƚŝŶĞĞŶďĞƐƚƵƵƌůŝũŬŽǀĞƌůĞŐŵĞƚ
ĚĞϯ>ͲŐĞŵĞĞŶƚĞŶĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶŽŶĚĞƌ
ďĞƉĂĂůĚĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶŵĞĞƚĞǁŝůůĞŶ
ǁĞƌŬĞŶĂĂŶĚĞĂĂŶůĞŐǀĂŶĚƵďďĞůůĂĂŐƐ
KŽƉĚĞϮϳƚƵƐƐĞŶŬŶŽŽƉƉƵŶƚ
ĞŵŶĞƐĞŶĚĞ^ƟĐŚƚƐĞďƌƵŐ͘sŽŽƌĚĞĚƌŝĞ
>ͲŐĞŵĞĞŶƚĞŶͲǁĂĂƌĚĞǀĞƌŵŝŶĚĞƌŝŶŐ
ǀĂŶŐĞůƵŝĚŚŝŶĚĞƌůĂŶŐƐĚĞϮϳĂůĞŶŝŐĞ
ƟũĚŚŽŽŐŽƉĚĞĂŐĞŶĚĂƐƚĂĂƚͲŐĞĞŌĚĞǌĞ

ŽƉĞŶŝŶŐĞĞŶŬĂŶƐŽŵŚĞƚŝŶŝƟĂƟĞĨŝŶĚŝƚ
ĚŽƐƐŝĞƌŶĂĂƌǌŝĐŚƚŽĞƚĞƚƌĞŬŬĞŶ͘ĂĂƌŽŵ
ǁŽƌĚƚĞĞŶƉůĂŶǀĂŶĂĂŶƉĂŬŝŶĚĞǀŽƌŵ
ǀĂŶĞĞŶďĞƐƚƵƵƌƐŽƉĚƌĂĐŚƚǀŽŽƌŐĞůĞŐĚ
ĂĂŶĚĞƌĂĂĚ͘ĞďĞƐƚƵƵƌƐŽƉĚƌĂĐŚƚŝƐ
ĞƌŽƉŐĞƌŝĐŚƚŽŵƚĞŬŽŵĞŶƚŽƚĞĞŶŵĞƚ
ZŝũŬƐǁĂƚĞƌƐƚĂĂƚĞŶĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĞƐEŽŽƌĚͲ
,ŽůůĂŶĚĞŶhƚƌĞĐŚƚƚĞƐůƵŝƚĞŶďĞƐƚƵƵƌůŝũŬĞ
ŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚŵĞƚĚĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐ͚ǀĞƌͲ
ŵŝŶĚĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞŐĞůƵŝĚŚŝŶĚĞƌƌŽŶĚŽŵ
ĚĞϮϳ͛͘,ĞƚďĞŽŽŐĚĞīĞĐƚŝƐĚĂƚĞƌŶĂ
ĚĞĂĂŶůĞŐǀĂŶĚƵďďĞůůĂĂŐƐKǀŽŽƌ
ĚĞďĞǁŽŶĞƌƐǀĂŶĚĞϯ>ͲŐĞŵĞĞŶƚĞŶ
ŵŝŶĚĞƌŐĞůƵŝĚŚŝŶĚĞƌůĂŶŐƐĚĞϮϳǌĂů
ǌŝũŶ͘ĞŬŽƐƚĞŶǀĂŶĚƵďďĞůůĂĂŐƐKǌĂů
ǀŽŽƌĞĞŶŐƌŽŽƚĚĞĞůŵŽĞƚĞŶŬŽŵĞŶƵŝƚ
ďĞƐƉĂƌŝŶŐĞŶŽƉŐĞƉůĂŶĚĞŐĞůƵŝĚƐƐĐŚĞƌͲ
ŵĞŶĞŶʹǁĂůůĞŶ͘

ĞƐƚƵŬŬĞŶǌŝũŶƚĞƌĂĂĚƉůĞŐĞŶǀŝĂĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁĞďƐŝƚĞǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů;'ĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐʹ'ĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚʹŐĞŶĚĂнƐƚƵŬŬĞŶͿ͘
/ŶĚŝĞŶƵĚĞĞůǁĞŶƐƚƚĞŶĞŵĞŶĂĂŶĚĞďĞĞůĚǀŽƌŵĞŶĚĞƌŽŶĚĞƚĂĨĞůŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶŽĨŚĞƚǁŽŽƌĚǁĞŶƐƚƚĞǀŽĞƌĞŶŽǀĞƌĞĞŶŶŝĞƚŐĞĂŐĞŶĚĞĞƌĚ
ŽŶĚĞƌǁĞƌƉǁŽƌĚƚƵŚŝĞƌǀŽŽƌǀĂŶŚĂƌƚĞƵŝƚŐĞŶŽĚŝŐĚĞŶŬƵŶƚƵĚŝƚǀŽŽƌĂĨŵĞůĚĞŶ;ƵŝƚĞƌůŝũŬŵĂĂŶĚĂŐ͕ϭϮ͘ϬϬƵƵƌͿďŝũĚĞŐƌŝĸĞƌ
;ŐƌŝĸĞƌΛďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůͿ͘
/ŶĚĞƌŽŶĚĞƚĂĨĞůŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶŬĂŶŶŝĞƚŐĞƐƉƌŽŬĞŶǁŽƌĚĞŶŽǀĞƌďĞƐůƵŝƚĞŶǁĂĂƌƚĞŐĞŶďĞǌǁĂĂƌŽĨďĞƌŽĞƉŽƉĚĞƌĞĐŚƚĞƌŽƉĞŶƐƚĂĂƚŽĨŚĞĞŌ
ŐĞƐƚĂĂŶ͕ŽǀĞƌďĞŶŽĞŵŝŶŐĞŶ͕ŬĞƵǌĞŶ͕ǀŽŽƌĚƌĂĐŚƚĞŶŽĨĂĂŶďĞǀĞůŝŶŐĞŶǀĂŶƉĞƌƐŽŶĞŶ͕ŽĨŽǀĞƌĞĞŶŽŶĚĞƌǁĞƌƉǁĂĂƌŽǀĞƌĞĞŶŬůĂĐŚƚĞǆ
ĂƌƟŬĞůϵ͗ϭǀĂŶĚĞůŐĞŵĞŶĞǁĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚŬĂŶŽĨŬŽŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞĚŝĞŶĚ͘

dĞŐĞŶĚĞŐĞŶŽĞŵĚĞďĞƐůƵŝƚĞŶŬƵŶŶĞŶ
ďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶŽƉŐƌŽŶĚǀĂŶĚĞůŐĞͲ
ŵĞŶĞǁĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ;ǁďͿďŝŶŶĞŶ
ϲǁĞŬĞŶŶĂďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐǀĂŶŚĞƚ
ďĞƚƌĞīĞŶĚĞďĞƐůƵŝƚĞĞŶŐĞŵŽƟǀĞĞƌĚďĞͲ
ǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ
ĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ͘ĞĚĂƚƵŵǀĂŶďĞŬĞŶĚͲ
ŵĂŬŝŶŐŝƐƉĞƌďĞƐůƵŝƚĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͘ĞďĞͲ
ƐůƵŝƚĞŶŵĞƚďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶůŝŐŐĞŶ
ƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞďĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘
ĞŐĞŶĞĚŝĞĞĞŶďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶƚ
ŬĂŶƚĞǀĞŶƐĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬƚŽƚŚĞƚƚƌĞīĞŶ
ǀĂŶǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐŝŶĚŝĞŶĞŶ
ďŝũĚĞZĞĐŚƚďĂŶŬDŝĚĚĞŶͲEĞĚĞƌůĂŶĚ͕
ĨĚĞůŝŶŐďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ͕Ž͘ǀ͘ǀ͘ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ
ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͘

BEL-Commissie
Ruimtelijke
Kwaliteit
/ĞĚĞƌĞĚŝŶƐĚĂŐͲŝŶĚĞŽŶĞǀĞŶ
ǁĞŬĞŶͲŝŶŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌ͕
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱŝŶĞŵŶĞƐ͘
<ŝũŬǀŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞ
ĂŐĞŶĚĂŽƉǁǁǁ͘ǁĞůŵŽŶ͘Ŷů͘

sZKZE/E'
>Z>/E'EsZsKZ
,ĞƚĐŽůůĞŐĞǀĂŶůĂƌŝĐƵŵĚĞĞůƚŵĞĞ͕
ĚĂƚĚĞƌĂĂĚŝŶŚĂĂƌǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǀĂŶ
ϭϵŵĂĂƌƚϮϬϭϯĚĞsĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐƚŽƚ
ǁŝũǌŝŐŝŶŐǀĂŶĚĞsĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐůĞĞƌůŝŶͲ
ŐĞŶǀĞƌǀŽĞƌŐĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵϮϬϭϭ
;ϮĞǁŝũǌŝŐŝŶŐͿŚĞĞŌǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘ĞǌĞ
ǀĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐƚƌĞĞĚƚŝŶǁĞƌŬŝŶŐŽƉĚĞϴĞ
ĚĂŐŶĂƉƵďůŝĐĂƟĞŝŶĚĞŚĞŝΘǁĞŝ͘
ĞǀŽůůĞĚŝŐĞƚĞŬƐƚǀĂŶĚĞsĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐ
ƚŽƚǁŝũǌŝŐŝŶŐůĞĞƌůŝŶŐĞŶǀĞƌǀŽĞƌϮϬϭϭ;ϮĞ
ǁŝũǌŝŐŝŶŐͿůŝŐƚǀĂŶĂĨĚŝĞĚĂƚƵŵŐĞĚƵͲ
ƌĞŶĚĞϭϮǁĞŬĞŶƚĞƌŝŶǌĂŐĞǀĂŶĚĞ>
ŽŵďŝŶĂƟĞ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱƚĞĞŵŶĞƐ͕
ďŝũĚĞďĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ,ĂŶĚŚĂǀŝŶŐ͘

Agenda extra
Raadsvergadering

ŝŶƐĚĂŐϵĂƉƌŝůϮϬϭϯ͕
ĂĂŶǀĂŶŐϮϬ͘ϬϬƵƵƌ
'ĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ͕<ĞƌŬůĂĂŶϭϲ
ƚĞůĂƌŝĐƵŵ
/ŶĚĞǌĞƌĂĂĚƐǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǌĂůŚĞƚĂĂŶŐĞŬŽŶͲ
ĚŝŐĚĞŽŶƚƐůĂŐǀĂŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌĚĞŚĞĞƌ'͘
ǀĂŶ>ŽĞĨĞŶĚĞĂĂŶůĞŝĚŝŶŐĚĂĂƌƚŽĞǁŽƌĚĞŶ
ďĞƐƉƌŽŬĞŶ͘
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Kopij
Hei & wei is een tweewekelijkse uitgave. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl.

FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN 2009

hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Oefendagen, workshops, een puzzelrit en vele wedstrijden op het gebied van
springen, dressuur en mennen, dit is zomaar een greep uit het activiteitenprogramma van Stad en Lande Ruiters voor 2013.
De activiteiten vinden plaats op het Stad
en Lande Ruiters verenigingsterrein,
hoek Schapendrift-Meentzoom in
Blaricum en op het terrein ’t Harde dat
even verderop aan de Meentzoom ligt.
Info: www.stadenlanderuiters.nl.
Het Ruiterbewijs
Het Ruiterbewijs is het vaardigheidsbewijs voor de paardensporters. Bij de opleiding wordt o.a. geleerd over het paard, de
voeding en ziekten. Tevens komen de verkeersregels, die belangrijk zijn voor ruiter
en paard die zich op de openbare weg
bevinden, uitgebreid aan bod.

Er zijn nog enkele plaatsen voor deelname beschikbaar. Info en aanmelding
ruiterbewijsblaricum@gmail.com.

Projectzangers
Het Blaricums Gemengd Koor zoekt
projectzangers voor het korenfestival op
zaterdag 8 juni en het Festival Vocaal op
21 september. Vooral tenoren zijn meer
dan welkom. Info: tel. 5389031. Kom
eens langs op onze repetitieavond.
Iedere woensdagavond 19.45-22.00 uur
in De Blaercom. Info: www.bgk-koor.nl.

Donderdag 4 april staat het thema autisme en kinderen centraal. Er worden
diverse spelactiviteiten, muziekworkshops, ballonnenwedstrijd, voorlezen in
de bibliotheek georganiseerd voor kinderen met autisme. Ouders, broertjes, zusjes en vriendjes zijn ook welkom.
Tijd: vanaf 15.00-17.00 uur, entree: vrij,
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Documentaire
De documentaire Het inzicht kwam met
de jaren (2011) gaat over autisme bij volwassenen waar dat pas op late leeftijd
werd vastgesteld. Na de film geven
Maroesja Dirksen (ervaringsdeskundige)
en Hanneke Scheper van MEE een korte
presentatie en er is gelegenheid voor uitwisseling van ervaringen en stellen van
vragen.
Dinsdagavond 2 april.
Tijd: 20.00 uur in de bibliotheek Huizen.
Lezing met Sigrid Landman
Schrijfster Sigrid Landman (1968) heeft
een geheel autistisch gezin. Behalve zijzelf zijn ook haar man en dochter autist.
In haar vierde boek Bewoond eiland
(2012) beschrijft zij over de dagelijkse
problemen van haar autistisch gezin.
Donderdag 4 april. Tijd: 20.00-22.00 uur
in het theater van het Brinkhuis.
Info en reserveren via de bibliotheekwebsite www.bibliotheekhlb.nl.

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.
Rosa Spier Huis t/m 7 april expositie
schilderijen, tekeningen van de kunstenaar Ronald Ruseler In A rcadia.
Dagelijks te bezoeken van 10.00 tot
16.00 uur.
De Trappenberg t/m 10 april verkoop
expositie van Charlien van der Stoep en
Jeannet Schothorst. Info: tel. 6929600.
’t Meenthuis t/m 30 april expositie van
Cees Wijsman en Han Schoon.
Info: www.meenthuis.nl.
De Vlierhove t/m 10 april een tentoonstelling met werk van de pastelschilder
Onno Boerwinkel. Op alle zondagen
van 12.00-17.00 uur geopend. Info:
www.vlierhove.nl.
Galerie Bianca Landgraaf t/m 13 april
de expositie ‘Korte Ontmoeting met
Yvonne Michiels’.
Info: info@galeriebiancalandgraaf.nl en
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Geologisch Museum Hofland de tentoonstelling: ‘En toen... kwam de
mens’, t/m december 2013.
21 april, 14.00 uur: lezing door Dick
Mol over: ‘De Noordzee als schatkamer
voor de paleontologie en archeologie
van het ijstijdvak’. Dinsdag t/m zondag
open van 13.00-16.30 uur Info:
www.geologischmuseumhofland.nl.

WELZIJN/CULTUUR
Basiliek in Laren Paasconcert van de
Sint Jans Schola, maandag, 2de Paasdag, 1 april 2013, aanvang 15.30 uur.
Info: www.sintjansschola.nl.
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.
De Blaercom Elke eerste vrijdag van de
maand tot en met mei (tenzij anders vermeld) Kunstcafé, 20.00 uur.
Info: www.blaercom.nl.
Veteranen bijeenkomsten 18 april, 16
mei, 20 juni, 18 juli, 15 augustus, 19
september, 17 oktober, 21 november en
19 december in het dienstencentrum
Brassershoeve, Waterstraat 2, Huizen
van 15.00 tot 17.30 uur. Info G. Elders
tel. 5383830 of 0639466134.
Brinkhuis in ’t atelier Introductie-cursus kleine beeldjes maken in was/brons,
door Blaricumse kunstenares Marloes
Eerden. De cursus start vanaf woensdag
17 april 2013. Op vijf woensdagochtenden van 10.00-12.30.
Info en aanmelden: 5250807,
docart@worldonline.nl.
St. Antonius Cardicare 20 april reanimatiecursus. Info en inschrijven:
www.antoniuscardicare.nl.

De Malbak keramiek lessen, voor
zowel beginners als gevorderden,
maandagmorgen, -middag en woensdagavond. Info: Meen Bosker tel.
5266334. Cursus schilderen aquarel/
acryl door Marloes Eerden, vanaf dinsdag 9 april 2013. Zowel geschikt voor
beginners als gevorderden. Ochtend van
10.00-12.30 en avond van 20.00-22.30.
Info: docart@worldonline.nl. Kidsclub
op woensdagmiddag van 13.30-15.00
uur. Voor 1 euro kunnen kinderen van 4
t/m 8 jaar terecht, zij maken onder leiding van Natalie, Rosalie en Lisette
leuke dingen en er worden spelletjes
gedaan. Info: tel. 5262902. De
Blaerders bestaat dit jaar 10 jaar en om
dat te kunnen vieren gaan zij 21 april
een gezellige dag in De Malbak houden
met een rommelmarkt, rad van fortuin
enz. en natuurlijk treden de Blaerders
ook op.
Health Center FIT 7 april een spinningmarathon voor de Alpe d’HuZes.
De instructeurs van FIT nemen u mee in
een 4 uur durend avontuur! Health
Center FIT zorgt voor entertainment en
nevenactiviteiten. Als afsluiting is er
een borrel in de lounge en wordt het
sponsorbedrag bekendgemaakt. Iedereen kan meedoen aan deze waanzinnige uitdaging, ook niet-leden! Inschrijven bij de receptie. Meentweg 37f, tel.
5316439.

matieve ochtend over de Buurtzorg,
een landelijk thuiszorgorganisatie.
Entree vrij, reserveren gewenst.
Nationale tuinontwerpdag 19 april,
Rina Hoogedoorn geeft advies.
Intekenen voor een gratis advies
(tussen 10.30-16.00 uur) kan via
de informatie/ klantenservicebalie.
Reserveren noodzakelijk. 22 april,
20.00 uur: lezing door Joke Hermsen
over haar roman Blindgangers. Laren
tel. 5382612. Nationale tuinontwerpdag 19 april, René Huiberts geeft
advies. Intekenen voor een gratis
advies (tussen 10.30-16.00 uur) kan
via de informatie/klantenservicebalie.
Reserveren noodzakelijk.
Info: www.bibliotheekhlb.nl.

BIBLIOTHEEK
April maand van de filosofie
Huizen tel. 5257410. Inloopochtenden
op woensdag rond een thema 10.4512.00 uur: woensdag 17 april een infor-

Torenhof
Protestantse diensten: 1e en 3e woensdag van de maand 10.00 uur.
Katholieke diensten: 2e en de 4e (5e)
10.00 uur.

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.

