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DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

In het TROS-programma Radar heeft
Blaericumsch
Vloerenhuys
een
‘warme douche’ mogen ontvangen.
De aanschaf van een nieuwe houten
vloer is een hele investering. Natuurlijk
moet de vloer zelf worden gekocht, maar
deze moet ook worden gelegd en in de
olie worden gezet. Dan is het heel zuur
als na het leggen en oliën de hond over
de vloer loopt, waardoor de vloer helemaal overnieuw in de lak moet.
Dit overkwam een klant van
Blaericumsch Vloerenhuys. De parketspecialist heeft de vloer gratis hersteld
en voor deze actie werden ze door Radar
in het zonnetje gezet met de ‘warme
douche’. Om dit te vieren zijn er nu

www.voorma-walch.nl
Laren-Blaricum

Huizen-Naarden

P

Winkelpand van kapper Gert Töpfel en de Blaricumse Vishandel geschilderd door voormalig Blaricums leraar Nederlands Rob Weijders.

Sinterklaas in Blaricum

The Red Sun
Restaurant The Red Sun heeft een
nieuwe eigenaar.
De nieuwe eigenaar, Hans van der Wurff,
gaat de komende tijd het aantal vestigingen van het restaurant flink uitbreiden.
Wimmy Hu, bedenker en oprichter van
The Red Sun, heeft met hart en ziel een
unieke restaurantformule neergezet. Ze
is met recht trots op de naam en het merk
dat ze in acht jaar heeft neergezet en uit-

FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

allerlei leuke acties, zie de website
www.blaericumschvloerenhuys.nl.

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

Op zaterdag 23 november bezoekt Sinterklaas Blaricum. Om 12.00 uur wordt
hij bij De Malbak in de Bijvanck welkom geheten. Om 15.00 uur arriveren
Sint en pieten bij de muziektent in het oude dorp.
Tijdens de optocht wordt Sint begeleid
door een pietenband en ruiters van
Stad en Lande. De kinderen die willen
meelopen kunnen, zolang de voorraad
strekt, een ballon ophalen: om 11.15 uur
in de Bijvanck bij de speeltuin aan
de Hoofdweg en om 14.15 uur in
het oude dorp bij de Kruiskuil (hoek
Kerklaan/Brinklaan/Dorpsstraat).

Expositie Juliette Erkelens
Tot januari 2014 exposeert fotograaf Juliette Erkelens bij de Tandheelkunde
Kliniek Blaricum.

FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

Na diverse jaren als advocaat
werkzaam te zijn geweest, is zij
nu autonoom fotograaf. In haar
werk maakt ze gebruik van verschillende fotografische technieken, zoals digitale, analoge en
instant fotografie. Het zijn vooral sociale vraagstukken die haar
bezighouden. Tijdens de expositie
worden foto’s getoond uit de
gebouwd. In de nieuwe opzet blijft ze als
adviseur nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken.

series ‘Á la recherche des
expectations perdues’ (portretten) en ‘Zee land’ (landschappen). De expositie is te
bezoeken tijdens de openingstijden van de kliniek, van
maandag t/m vrijdag van 8.00
tot 17.00 uur.
Voor meer informatie zie
www.juliette-erkelens.nl.

Kerklaan 18 1261 JB Blaricum
Tel.: 035 - 5319064

zorg!
Uw gebit.... onze

Uw warenhuis in
Bussum

Boekenkast
Geef- en neemboekenkast in wijkcentrum De Malbak.
Een goed boek is heerlijk, totdat het uit
is. En wat dan? Tijdens de openingsuren
van de bibliotheek in De Malbak kunt u
uw uitgelezen boek inleveren en een
nieuw exemplaar kosteloos meenemen.
Donderdag van 10.00-12.00 uur in wijkcentrum De Malbak, tel. 5262902.

TANDHEELKUNDE
K L I N I E K
B L A R I C U M

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

Website
nodig?

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

www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

graphicdynamics.nl

SLAAPPLAATS
NODIG?
BLARICUM
BED&BREAKFAST

Tel 06-55781678
blaricumbnb.nl

GEMEENTE 08-11

NIEUWS 2013
Bladcampagne start op maandag 11 november
De herfst is weer begonnen en de bladeren liggen alweer in grote hoeveelheden op straat. Veel rommel en veel werk om het
op te ruimen. Aan de andere kant: als er geen bladeren vallen in het najaar, dan komen er ook geen nieuwe in het voorjaar. En
wie zou die willen missen?

CONTACTGEGEVENS
Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035

ĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐǀĂŶĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞ
;ƵŝƚĞŶĚŝĞŶƐƚͿǌŝũŶĂůĞŶŝŐĞƟũĚŽƉďĞƐĐŚĞŝĚĞŶƐĐŚĂĂůďĞǌŝŐŵĞƚŚĞƚŽƉƌƵŝŵĞŶǀĂŶ
bladeren op straat. Tussen 11 november
en 31 december gebeurt het echte werk in
ĚĞǀŽƌŵǀĂŶĚĞũĂĂƌůŝũŬƐĞďůĂĚĐĂŵƉĂŐŶĞ͘
We verwachten dat aan het einde van
ĚĞǌĞƉĞƌŝŽĚĞĚĞŵĞĞƐƚĞŽƉĞŶďĂƌĞƌƵŝŵƚĞƐ
ǁĞĞƌǀĞŝůŝŐĞŶƐĐŚŽŽŶǌŝũŶ͘ŝƚŝƐƵŝƚĞƌĂĂƌĚ
ŽŽŬĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĚĞ;ǁŝŶƚĞƌƐĞͿǁĞĞƌƐomstandigheden. Goed om te weten: Op
sommige bermen laat de gemeente het
ďůĂĚůŝŐŐĞŶ͕ĂůƐŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞďĞŵĞƐƟŶŐ͘

Route bladcampagne
Week 46: Naarderweg, Torenlaan,
Eemnesserweg;
Week 47: Melkweg e.o.;
tĞĞŬϰϴ͗Ěƌ͘ĂƚǌůĂĂŶĞ͘Ž͕͘ƚĞǀĞŶƐ
Byvanck buitengebied en Noord;
Week 49: Byvanck Noord -Zuid en
Fransepad e.o.;
tĞĞŬϱϬ͗,ƵŝǌĞƌǁĞŐĞ͘Ž͖͘
Week 51: Crailo.

Zelf bladafval aanbieden
dŝũĚĞŶƐĚĞďůĂĚĐĂŵƉĂŐŶĞŶĞŵĞŶĚĞŐĞmeentemedewerkers ook een hoeveelŚĞŝĚƉĂƌƟĐƵůŝĞƌďůĂĚĂĨǀĂůŵĞĞ͘hŬƵŶƚ
maximaal 1 m³ blad aanbieden. Wilt
u dat de medewerkers ook uw bladafǀĂůŵĞĞŶĞŵĞŶ͍ŽƌŐĚĂŶĚĂƚƵŚĞƚǌŽ
aanbiedt:
• In de week vóór dat de gemeente in
ƵǁƐƚƌĂĂƚďĞǌŝŐŝƐ͖
ͻůĂĚǌŽĚŝĐŚƚŵŽŐĞůŝũŬŽƉĞĞŶŚŽŽƉ
ŐĞǀĞĞŐĚĂĂŶĚĞƌŝũďĂĂŶ͖
• Alleen bladafval, en geen grof tuinafǀĂů͕ǌŽĂůƐƚĂŬŬĞŶ͘ĞŵĂĐŚŝŶĞƐƌĂŬĞŶ
anders beschadigd.
De Bevoegde Opsporings Ambtenaren
;K͛ƐͿǀĂŶĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞĞŶŚĂŶĚŚĂǀĞƌƐǀĂŶĚĞ'ƌŽŶĚƐƚŽīĞŶĞŶĨǀĂůƐƚŽĨĨĞŶŝĞŶƐƚ;'ͿĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŶŚŝĞƌŽƉ
ƟũĚĞŶƐĚĞďůĂĚĐĂŵƉĂŐŶĞ͘

Alternatieven
ĞŶĂůƚĞƌŶĂƟĞĨŝƐŽŵďůĂĚŝŶĚĞ'&dͲďĂŬ
te gooien. Grote hoeveelheden blad

kunt u naar een van de GAD-scheidingsƐƚĂƟŽŶƐďƌĞŶŐĞŶ;ƵƐƐƵŵ͕,ŝůǀĞƌƐƵŵ
ŽĨ,ƵŝǌĞŶͿ͘ŽŵƉŽƐƚĞƌĞŶŽƉƵǁĞŝŐĞŶ
ĐŽŵƉŽƐƚŚŽŽƉŝƐŶĂƚƵƵƌůŝũŬŽŽŬĞĞŶƉƌŝŵĂ
oplossing voor uw overtollige blad. Of
laat het in de borders liggen; de bladeren
ďĞƐĐŚĞƌŵĞŶƵǁ;ǀĂƐƚĞͿƉůĂŶƚĞŶƚĞŐĞŶ
winterse kou en bieden dieren schuilŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ͘sĞƌǁŝũĚĞƌĞĐŚƚĞƌǁĞůŚĞƚ
ďůĂĚǀĂŶƵǁŐĂǌŽŶ͗ŚĞƚďůĂĚŬĂŶƵǁŐƌĂƐ
ǀĞƌƐƟŬŬĞŶ͘

E-mail: info@blaricum.nl
Website: www.blaricum.nl

>ŽŵďŝŶĂƟĞ
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes
Telefoon: 14 035
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en
vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Afvoerputten en kolken

Voor het maken van een afspraak kunt

KŶĚĂŶŬƐĚĞŝŶǌĞƚǀĂŶĚĞ>ͲŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐŬƵŶŶĞŶĂĨǀŽĞƌƉƵƩĞŶĞŶŬŽůŬĞŶĂĨĞŶ
ƚŽĞǀĞƌƐƚŽƉƚƌĂŬĞŶ͘hŬƵŶƚĞĞŶŚĂŶĚũĞŚĞůpen door het blad hier weg te scheppen.

ƵƟũĚĞŶƐĚĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶďĞůůĞŶŵĞƚ

ŝũŶĞƌŶĂĚĞďůĂĚĐĂŵƉĂŐŶĞŶŽŐƐƚĞĞĚƐ
ǀĞƌƐƚŽƉƚĞŬŽůŬĞŶŽĨĂĨǀŽĞƌƉƵƩĞŶ͕ĚĂŶ
kunt u dit melden via de website
ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůŽĨƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚďŝũŚĞƚ
Klant Contact Centrum, telefoonnummer: 14 035.

Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

14 035 of maak een afspraak via
www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Telefoon: 14 035
Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl
of per telefoon: 14 035

SPOEDAANVRAGEN EN OPHALEN REISDOCUMENTEN
TIJDELIJK NIET MOGELIJK
KƉĚŽŶĚĞƌĚĂŐϭϰŶŽǀĞŵďĞƌŝƐŚĞƚŶŝĞƚŵŽŐĞůŝũŬŽŵŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ;<ĞƌŬůĂĂŶϭϲͿŵĞƚƐƉŽĞĚĞĞŶƉĂƐƉŽŽƌƚŽĨŝĚĞŶƟƚĞŝƚƐŬĂĂƌƚĂĂŶƚĞǀƌĂŐĞŶ͘hŬƵŶƚĚĞƐƉŽĞĚĂĂŶǀƌĂĂŐĚŝĞĚĂŐǁĞůŝŶĚŝĞŶĞŶŽƉŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌ͘,ŝĞƌǀŽŽƌŵŽĞƚƵĞĞƌƐƚĞĞŶ
afspraak maken via telefoonnummer: 14 035.

Ophalen reisdocument zonder spoedaanvraag
WĂƐƉŽŽƌƚĞŶĞŶŝĚĞŶƟƚĞŝƚƐŬĂĂƌƚĞŶĚŝĞŽƉĚŝŶƐĚĂŐϭϮŶŽǀĞŵďĞƌŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ;<ĞƌŬůĂĂŶϭϲͿǌŽŶĚĞƌƐƉŽĞĚǁŽƌĚĞŶĂĂŶŐĞǀƌĂĂŐĚŬƵŶŶĞŶŶŝĞƚŽƉĚŝŶƐĚĂŐϭϵŶŽǀĞŵďĞƌǁŽƌĚĞŶŽƉŐĞŚĂĂůĚ͘ĞĚĂĂƌǀŽŽƌďĞŶŽĚŝŐĚĞĂƉƉĂƌĂƚƵƵƌǁŽƌĚƚĚĂŶŶĂŵĞůŝũŬ
ǀĞƌǀĂŶŐĞŶ͘hŬƵŶƚŚĞƚĚŽĐƵŵĞŶƚǀĂŶĂĨĚŽŶĚĞƌĚĂŐϮϭŶŽǀĞŵďĞƌŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐŽƉŚĂůĞŶ;ƚƵƐƐĞŶϬϴ͘ϯϬĞŶϭϮ͘ϯϬƵƵƌͿ͘

Jonge milieuambassadeurs presenteren Klimaatbundel
tŽĞŶƐĚĂŐϭŶŽǀĞŵďĞƌŽǀĞƌŚĂŶĚŝŐĚĞŶ^ƚĞƌƌĞ;ϵͿĞŶEŝĐŬ;ϴͿǀĂŶ'ŽůĚĞŶĞĞŶ<ůŝmaatbundel aan burgemeester Joan de Zwart-Bloch. De twee Blaricumse kinderen
ǌŝũŶĂůƐĂŵďĂƐƐĂĚĞƵƌƐǀĂŶĚĞ<ŝĚƐůŝŵĂƚĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞϮϬϭϯǌĞĞƌďĞƚƌŽŬŬĞŶŵĞƚŚĞƚ
ŵŝůŝĞƵ͘dŝũĚĞŶƐŚƵŶďĞǌŽĞŬĂĂŶĚĞďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌŐĂǀĞŶǌŝũƵŝƚůĞŐŽǀĞƌĚĞ<ůŝŵĂĂƚďƵŶĚĞůŵĞƚĚĂĂƌŝŶƚǁĂĂůĨƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀŽŽƌĞĞŶďĞƚĞƌůĞĞŅůŝŵĂĂƚ͘

Foto: Studio Kastermans

ĞƐƚĞůůŝŶŐĞŶŬŽŵĞŶǀŽŽƌƚƵŝƚĚĞƚǁĞĞĚĞĞĚŝƟĞǀĂŶĞĞŶƵŶŝĞŬĞŬůŝŵĂĂƩŽƉ͕ƐƉĞĐŝĂĂů
ǀŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶǀĂŶϴƚŽƚϭϰũĂĂƌĞŶŚƵŶĨĂŵŝůŝĞƐ͘dĞƌĂĂŶǀƵůůŝŶŐǀĂŶĚĞƚǁĂĂůĨƐƚĞůůŝŶŐĞŶŚĞďďĞŶ^ƚĞƌƌĞĞŶEŝĐŬǌĞůĨĞĞŶƉƌĂŬƟƐĐŚŝĚĞĞďĞĚĂĐŚƚ͗͞ĞŶŬĞĞƌŝŶĚĞǁĞĞŬĚĞ
ĂĨǁĂƐŵĂĐŚŝŶĞǀƌŝũŐĞǀĞŶĞŶĚĞĂĨǁĂƐǌĞůĨĚŽĞŶ͘͟sŽůŐĞŶƐĚĞǌƵƐĞŶŚĞƚďƌŽĞƌƚũĞŵŽĞten we met behulp van regenpanelen al het water dat in Nederland valt, kunnen
ŽƉǀĂŶŐĞŶŽŵĞŶĞƌŐŝĞŽƉƚĞǁĞŬŬĞŶ͘ĂƚĚĞƌĞŐĞŶƉĂŶĞůĞŶĞƌŶŽŐŶŝĞƚǌŝũŶŚŝŶĚĞƌƚ
het enthousiasme niet. De twaalf stellingen vindt u op de website www.blaricum.nl
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Veel bezoekers
Het Spookbos
dŝũĚĞŶƐĚĞEĂĐŚƚǀĂŶĚĞEĂĐŚƚ
;ǌĂƚĞƌĚĂŐϮϲŽŬƚŽďĞƌͿďƌĂĐŚƚĞŶ
veel ouders met kinderen een
ďĞǌŽĞŬĂĂŶ,Ğƚ^ƉŽŽŬďŽƐ͘ĞĚƌŝĞ
BEL-gemeenten organiseerden
samen met Het Spookbos Laren/
ĞŵŶĞƐĞĞŶůĞĞƌǌĂŵĞ͕ƐƉĂŶŶĞŶĚĞ͕
ĐƌĞĂƟĞǀĞ͕ŐƌŝĞǌĞůŝŐĞĞŶǀŽŽƌĂůŚĞĞů
leuke dag voor iedereen. Dit alles
om aandacht te vragen voor de
gevolgen van lichtvervuiling.

GEMEENTENIEUWS

Ontvangen aanvragen
Verleende
vergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
omgevingsvergunningen
Verleende
ƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶ
ŬĞŶǀĂŶƵŝƚŚĞƚŐĞďŽƵǁ^^͛ϵϵĂĂŶĚĞ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aanvragen om
omgevingsvergunningen

• Huizerweg 24a, 1261 AX, het legaliseren
van een terrasoverkapping, ingekomen
17 oktober 2013;
• ^ĐŚĂƉĞŶĚƌŝŌϰϮ͕ 1261 HN, het aanbouwen van een veranda en het vervangen
ǀĂŶŬŽǌŝũŶĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϭŽŬƚŽďĞƌ
2013;
• Slieten 18, 1261 LA, het plaatsen van
ĞĞŶĚĂŬŬĂƉĞůĂĂŶĚĞǀŽŽƌǌŝũĚĞ͕ŝŶŐĞŬŽmen 23 oktober 2013;
• Bussummerweg 19, 1261 BX, het vellen
van 1 boom, ingekomen 25 oktober
2013;
• Verbeeklaan 1a, 1261 CZ, het vellen van
2 bomen, ingekomen 26 oktober 2013;
• Professor van Reeslaan 11, 1261 CS, het
aanbouwen van een berging, ingekomen
26 oktober 2013;
• Koggewagen 47, 1261 KB, het vergroten
ǀĂŶĞĞŶŬŽǌŝũŶŝŶĚĞǀŽŽƌŐĞǀĞů͕ŝŶŐĞŬŽmen 29 oktober 2013;
• Binnendelta 11a t/m 11m, ;ƉŽƐƚĐŽĚĞ
ŶŽŐŶŝĞƚďĞŬĞŶĚͿ͕ŚĞƚŽƉƌŝĐŚƚĞŶǀĂŶĞĞŶ
ďĞĚƌŝũĨƐǀĞƌǌĂŵĞůŐĞďŽƵǁ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶ
30 oktober 2013;
• Huizerweg 53, 1261 AT, het vellen van
1 boom, ingekomen 31 oktober 2013;
• ^ĐŚĂƉĞŶĚƌŝŌϳϲ͕ 1261 HR, het vellen van
6 bomen, ingekomen 31 oktober 2013;
• ĂĂƌƐϴ͕ϭϮϲϭW, het legaliseren van een
erfafscheiding, ingekomen 1 november
2013;
• Bierweg 24, 1261 BL, het vellen van
1 boom, ingekomen 1 november 2013;
• Enghlaan, 1261 CC, het vellen van 20
bomen, ingekomen 1 november 2013;
• Veurhuis 31, 1261 KM, het vellen van
1 boom, ingekomen 3 november 2013.
ĞĂĂŶǀƌĂŐĞŶŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞǌŝĞŶ
ďŝũĚĞďĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘,ĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶ
ǀĂŶĞĞŶďĞǌǁĂĂƌͲŽĨďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌŝƐƉĂƐ
ŵŽŐĞůŝũŬŶĂĚĂƚŽƉĚĞĂĂŶǀƌĂĂŐŝƐďĞƐůŝƐƚ͘

omgevingsvergunning

• ^ĐŚĂƉĞŶĚƌŝŌϳϬ͕ 1261 HR, het vellen
ǀĂŶϰĐŽŶŝĨĞƌĞŶĞŶϭĚĞŶ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
18 oktober 2013;
• Bussummerweg 29, 1261 BX, het
plaatsen van een erfafscheiding, verǌŽŶĚĞŶϭϴŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϯ͖
• Warandepark/Blaricummer eng,;ŐĞĞŶ
ƉŽƐƚĐŽĚĞͿ͕ƐŶŽĞŝͲĞŶŬĂƉŽŶĚĞƌŚŽƵĚ
ĂĂŶŚŽƵƚƐŝŶŐĞůƐ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϭϴŽŬƚŽďĞƌ
2013;
• ĐŚƚĞƌĂƉŝƩĞŶϯ͕ 1261 JT, plaatsen
ǁŽŽŶǁĂŐĞŶ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϭϴŽŬƚŽďĞƌ
2013;
• EĂĂƌĚĞƌǁĞŐϲϮ͕ 1261 BV, vergroten
ǁŽŶŝŶŐ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϵŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϯ͖
• Forel 22,ϭϮϲϭW<͕ǁŝũǌŝŐĞŶǀŽŽƌŐĞǀĞů͕
ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϵŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϯ͘

^ĐŚĂƉĞŶĚƌŝŌϭ͕ŽǀĞƌĚĞ^ƚĂĐŚŽƵǁĞƌweg, Fransepad, Kruiskuil, Brinklaan en
ĞŝŶĚŝŐĞŶďŝũĚĞDƵǌŝĞŬƚĞŶƚĂĂŶĚĞŽƌƉƐƐƚƌĂĂƚ͘,ŝĞƌĚŽŽƌǌĂůĞƌĞŶŝŐĞǀĞƌŬĞĞƌƐŚŝŶĚĞƌǌŝũŶŽǀĞƌĚĞǀŽŽƌŶŽĞŵĚĞǁĞŐĞŶ͘
Tegen de genoemde besluiten kunnen
belanghebbenden op grond van de AlgeŵĞŶĞǁĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ;ǁďͿďŝŶŶĞŶ
6 weken na bekendmaking van het betrefĨĞŶĚĞďĞƐůƵŝƚĞĞŶŐĞŵŽƟǀĞĞƌĚďĞǌǁĂĂƌͲ

wethouders. De datum van bekendmaking is per besluit aangegeven. De besluiƚĞŶŵĞƚďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶůŝŐŐĞŶƚĞƌ
ŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞďĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘
ĞŐĞŶĞĚŝĞĞĞŶďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶƚ
ŬĂŶƚĞǀĞŶƐĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬƚŽƚŚĞƚƚƌĞīĞŶ
ǀĂŶǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐŝŶĚŝĞŶĞŶ
ďŝũĚĞZĞĐŚƚďĂŶŬDŝĚĚĞŶͲEĞĚĞƌůĂŶĚ͕
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͘

BEL-Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit
Iedere dinsdag - in de oneven weken - in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in
ĞŵŶĞƐ͘<ŝũŬǀŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞĂŐĞŶĚĂŽƉǁǁǁ͘ǁĞůŵŽŶ͘Ŷů͘

Overige vergunningen
tĞŐĂĨƐůƵŝƟŶŐĞŶ
KƉϮϯŶŽǀĞŵďĞƌĂĂŶƐƚĂĂŶĚĞďĞǌŽĞŬƚ
Sinterklaas de gemeente Blaricum. Om
ĞĞŶǀĞŝůŝŐďĞǌŽĞŬƚĞŬƵŶŶĞŶŐĂƌĂŶĚĞƌĞŶ͕
ǌƵůůĞŶĞƌƟũĚĞůŝũŬĞŶŬĞůĞǀĞƌŬĞĞƌƐŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞƚƌŽīĞŶ͘ĞǀŽůŐĞŶĚĞ
straten en of wegen worden als gevolg
hiervan afgesloten:
• Blaricum Bijvanck: Van 10.30 tot en
met 13.30 uur de weg van de Malbak.
ĞƌŽƵƚĞǌĂůŐĂĂŶǀŝĂĚĞ>ĞǀĞŶƐďŽŽŵ͕
Hoofdweg, Forellenpad, Baars, Snoek,
onder de Wetering door, naar de
Levensboom en vervolgens over brug
naar het plein van de Malbak. Hierdoor
ǌƵůůĞŶĚĞŐĞŶŽĞŵĚĞǁĞŐĞŶƟũĚĞůŝũŬŶŝĞƚ
ŐŽĞĚďĞƌĞŝŬďĂĂƌǌŝũŶ͘
• Blaricum Dorp: Dorpsstraat tussen
ĚĞ,ƵŝǌĞƌǁĞŐĞŶĚĞDŝĚĚĞŶǁĞŐǀĂŶ
ϭϯ͘ϯϬƚŽƚϭϲ͘ϬϬƵƵƌ͘ĂĂƌďŝũŐĞůĚƚĞĞŶ
parkeerverbod van 08.00 tot 16.00 uur
ǀŽŽƌĚĞĞĞƌƐƚĞƌŝũƉĂƌŬĞĞƌƉůĂĂƚƐĞŶŝŶĚĞ
ŽƌƉƐƐƚƌĂĂƚ͕ŐĞǌŝĞŶǀĂŶĂĨĚĞ,ƵŝǌĞƌͲ
ǁĞŐ͘ĞƐƚŽĞƚǌĂůŽŵϭϰ͘ϯϬƵƵƌǀĞƌƚƌĞŬͲ

REGLEMENT VAN ORDE BLARICUM 2013
ĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚŚĞĞŌŽƉϭϱŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϯŚĞƚZĞŐůĞŵĞŶƚǀĂŶKƌĚĞǀŽŽƌĚĞ
ǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶĞŶĂŶĚĞƌĞǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚǀĂŶůĂƌŝĐƵŵ
ϮϬϭϯǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘ŝƚďĞƐůƵŝƚůŝŐƚƚĞƌŝŶǌĂŐĞŝŶŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶĚĞ>
ŽŵďŝŶĂƟĞ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱŝŶĞŵŶĞƐ͘,ĞƚŬĂŶŽƉǁĞƌŬĚĂŐĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞǌŝĞŶ
ďŝũĚĞůĞĞƐƚĂĨĞůŝŶĚĞŚĂůǀĂŶŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌ͘
Het Reglement van Orde 2013 treedt met terugwerkende kracht in werking op
ϭŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϯ͘dĞŐĞŶŚĞƚǀĂƐƚƐƚĞůůĞŶǀĂŶĚĞǀĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐŬĂŶŐĞĞŶďĞǌǁĂĂƌ
ŽĨďĞƌŽĞƉǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞƐƚĞůĚ͘EĂĚĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͗W͘͘D͘ĚĞ'ƌŽŽƚ͕
tel. 035 – 751 32 31.

Mandaat- en ondermandaatbesluiten
subsidieproces
ĞĐŽůůĞŐĞƐǀĂŶůĂƌŝĐƵŵ͕ĞŵŶĞƐĞŶ>ĂƌĞŶŚĞďďĞŶŽƉϮϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϯ
ĚĞ͚ZĞŐĞůŝŶŐŵĂŶĚĂĂƚƐƵďƐŝĚŝĞƉƌŽĐĞƐĞŵŶĞƐϮϬϭϯ͛ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘
/ŶĚĞǌĞƌĞŐĞůŝŶŐǁŽƌĚƚĚĞĚŝƌĞĐƚĞƵƌǀĂŶ
ĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞĂĂŶŐĞǁĞǌĞŶŽŵ
krachtens mandaat namens de colleges bevoegdheden uit te oefenen ter
uitvoering van de Algemene subsidieverordeningen van de gemeenten. De
directeur kan ondermandaat verlenen
ĂĂŶĚĞĂĨĚĞůŝŶŐƐŵĂŶĂŐĞƌZƵŝŵƚĞůŝũŬĞΘ
DĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞKŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͕ĚŝĞĚŝƚ
ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐŬĂŶďĞůĞŐŐĞŶďŝũĚĞŵĞĚĞwerkers.

ŝƐĞĞŶƐƵďƐŝĚŝĞĂĨƚĞǁŝũǌĞŶ͕ĚŝƚǁŽƌĚƚ
ĂĨŐĞƐƚĞŵĚŵĞƚĚĞďĞƚƌĞīĞŶĚĞƉŽƌƚĞfeuillehouder;
• het in mandaat verlenen en vaststellen van subsidies met een laag of
ŐĞŵŝĚĚĞůĚƌŝƐŝĐŽƉƌŽĮĞů͘ĞǌĞůŝũƐƚŵĞƚ
ƌŝƐŝĐŽƉƌŽĮĞůĞŶǁŽƌĚƚũĂĂƌůŝũŬƐĚŽŽƌĚĞ
colleges vastgesteld;
• het college kan in incidentele gevallen
bepalen dat van de mandaatregeling
kan worden afgeweken.

ĞǌĞƌĞŐĞůŝŶŐĞŶǌŝũŶďĞĚŽĞůĚŽŵŚĞƚ
ƐƵďƐŝĚŝĞƉƌŽĐĞƐƚĞŽƉƟŵĂůŝƐĞƌĞŶ͘Ğ>
ŽŵďŝŶĂƟĞŬĂŶŚŝĞƌŵĞĞĞĸĐŝģŶƚĞƌĞŶ
ĞīĞĐƟĞǀĞƌƚĞǁĞƌŬŐĂĂŶ͕ĚŽŽƌĚĂƚĚĞďƵƌĞĂƵĐƌĂƟĞĂĨŶĞĞŵƚĞŶĚĞŬŽƐƚĞŶĚĂůĞŶ͘
ĞĚŽŽƌůŽŽƉƟũĚǀĂŶďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐǀĂŶ
subsidieaanvragen wordt korter, waardoor aanvragers eerder op de hoogte
ǌŝũŶǀĂŶĚĞĚĂĂƌŽƉŐĞŶŽŵĞŶďĞƐůŝƐƐŝŶŐ͘
De dienstverlening aan inwoners en
instellingen wordt hiermee verbeterd.

KǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƟŐŐĞŶŽĞŵĚĞŵĂŶĚĂĂƚƌĞŐĞůŝŶŐĞŶŚĞĞŌĚĞĚŝƌĞĐƚĞƵƌǀĂŶĚĞ>
ŽŵďŝŶĂƟĞďĞƐůŽƚĞŶŽŵǀĂŶĚĞĚĂĂƌŝŶ
toegekende bevoegdheden ondermandaat te verlenen aan de afdelingsmaŶĂŐĞƌZƵŝŵƚĞůŝũŬĞΘDĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ
Ontwikkeling.

,ĞƚŵĂŶĚĂĂƚŽŵǀĂƚĚĞǀŽůŐĞŶĚĞǌĂŬĞŶ͗
• het niet in behandeling nemen van
subsidie aanvragen conform de regels
in de Awb;
ͻĂĨǁŝũǌĞŶĚƚĞďĞƐĐŚŝŬŬĞŶŝŶŐĞǀŽůŐĞ
de bepalingen in de subsidieverordeŶŝŶŐ͘,ŝĞƌďŝũŝƐŝŶŚĞƚŵĂŶĚĂĂƚďĞƐůƵŝƚ
opgenomen dat als het voornemen

De genoemde regelingen Mandaat
subsidieproces 2013 van de gemeenten,
alsmede het besluit ondermandaat van
ĚĞĚŝƌĞĐƚĞƵƌ>ŽŵďŝŶĂƟĞ͕ƚƌĞĚĞŶŝŶ
ǁĞƌŬŝŶŐŽƉĚĞĚĂŐŶĂĚĞǌĞďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐ͘ĞďĞƚƌĞīĞŶĚĞďĞƐůƵŝƚĞŶůŝŐŐĞŶŐĞĚƵƌĞŶĚĞĚƌŝĞǁĞŬĞŶŶĂŚĞĚĞŶƚĞƌŝŶǌĂŐĞ
ďŝũĚĞďĂůŝĞǀĂŶĚĞĂĨĚĞůŝŶŐsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ
Θ,ĂŶĚŚĂǀŝŶŐŝŶŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶĚĞ>
ŽŵďŝŶĂƟĞƚĞĞŵŶĞƐ͘dĞǀĞŶƐŬƵŶŶĞŶǌŝũ
worden geraadpleegd via de website van
ĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶĞŶĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞ͘
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Kopij
Hei & wei is een tweewekelijkse uitgave. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl.

Inbreng
rommelmarkt
U kunt uw spullen voor de rommelmarkt
op Koningsdag brengen naar Rie Rigter,
Eemnesserweg 4, Blaricum. Geen groot
meubilair.

Voorlezen bibliotheek Laren

Bijvanck in Beeld
2014

Iedere vrijdagochtend wordt er van
11.00-11.30 uur in de bibliotheek
Laren door 50-plussers voorgelezen
aan peuters van 2 t/m 4 jaar.
Één van de 50-plusvrijwilligers die dit
verzorgt, is de heer Pepper uit Blaricum.
Hij heeft 43 jaar in het onderwijs gezeten, vindt het waardevol om contact met
kinderen te hebben en weet als geen
ander hoe belangrijk voorlezen is.
‘Voorlezen is plezierig, maar ook
belangrijk voor de ontwikkeling van het
kind; het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling en vergroot de woordenschat,’ aldus deze enthousiaste vrijwilliger. Alle peuters zijn samen met hun
ouders, opa’s en oma’s of oppas van
harte welkom bij dit voorleeshalfuurtje.

FOTO YANNY VRIENDS

Colofon

Veertiende Old Timer Festival succes
door Robert de Jonge
Het veertiende Old Timer Festival van Lions Club Blaricum Laren is ondanks
de natte start weer een onvergetelijke en succesvolle dag geworden.
De bijdragen van de vele sponsors, en
speciaal die van onze hoofdsponsor
Pouw Automotive die ons evenement
voor het tweede jaar op rij ondersteunde,
maakten het mogelijk in totaal € 30.000
ofwel € 7.500 aan elk van de gekozen
goede doelen te kunnen overhandigen.
De goede doelen dit jaar: Stichting
Recapa, Project Issah Krom, Gemeenschapsfonds Blaricum, Nationaal
Ouderenfonds en EHBO Vereniging
Blaricum. De Lions 2013 Old Timer
Festival-commissie en Lions Club
Blaricum Laren danken allen die meegeholpen hebben deze dag een succes te
maken: onze hoofdsponsor Pouw
Automotive, Moeke Spijkstra, het team
van het dorpshuis Blaercom, alle standhouders, de jury, de veilingmeester
Frederick Baerveldt en het team van
Dynamics Events.

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.

Omdat 2012 een groot succes is
geweest willen we in het weekend van
29 en 30 maart 2014 wederom een
feestelijk evenement organiseren.
Hierbij doen we een oproep aan kunstenaars, ondernemers en organisaties om
zich aan te melden. Tijdens het weekend
krijgen de bewoners van de Bijvanck een
mooie gelegenheid om op een ongedwongen wijze kennis met elkaar te
maken. We hebben veel enthousiaste
mensen nodig en we willen graag een
grote variëteit aan kunstenaars, ondernemers en organisaties bijeenbrengen.
Graag voor 22 november 2013 reageren
zodat een en ander goed georganiseerd
kan worden. Aanmelden bij: Gitta van
Helvoort, Schans 17, 1261 MJ Blaricum,
gittavanhelvoort@gmail.com.

Het Nederlands
Marionettentheater
Het theater van
de Blaricumse
familie
Bert
Brugman speelt
in het Vitusgebouw.
In het kader van
hun 90-jarig bestaan speelt dit theater
twee jubileumvoorstellingen. Op zaterdag
16 november om 20.00 uur wordt de operette Die Fledermaus opgevoerd. Op zondag 17 november om 14.00 uur is er een
kindermatinee van het muzikale sprookje
De Toverviool.
Voor inlichtingen en reserveringen:
www.nlmarionetten.nl of tel. 0206928031.

Dorpsagenda
EXPOSITIES
Geologisch Museum Hofland de tentoonstelling: ‘En toen... kwam de
mens’, t/m december 2013.
Dinsdag t/m zondag open van 13.0016.30 uur. Info:
www.geologischmuseumhofland.nl.
Historische Kring Blaricum t/m
december etsen van Bob ten Hoope.
Openingstijden: op donderdag van
20.00-22.00 uur en op zaterdag van
14.00-16.00 uur.
Info: www.histkringblaricum.nl.
Singer de tentoonstelling: ‘Dwars door
Frankrijk’ van Henri Le Sidaner, t/m
januari 2014. Info: www.singerlaren.nl.
De Trappenberg tot 27 november expositie van de schilders Aart Kessel en
Astrid Ritmeester. Info:
www.astridritmeester.kunstinzicht.nl en
tel. 6929600.
Rosa Spier Huis tot 8 december tentoonstelling van schilderijen en tekeningen van Gerda Ten Thije, dagelijks
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Info:
www.rosaspierhuis.nl en
www.gerdatenthije.blogspot.com.
Brinkhuis 18 november 19.30 uur
kunstveiling. 16 en 17 november van
11.00-17.00 uur kijkdagen.
Info: www.zuydwalveilingen.nl.

WELZIJN/CULTUUR
Radio 6fm Elke zaterdag in het programma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter.
Alzheimercafé op donderdag 28
november. Inloop vanaf 19.00 uur. Het
gesprek begint om 19.30 uur in de
Stichtse Hof, Naarderstraat 81 te Laren.
Veteranenbijeenkomsten 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 06-39466134.
PC Helpdesk Bent u 50+, zit u met een
probleem met uw PC, tablet, iPad? U
kunt op maandag tot vrijdag tussen
10.00-12.00 uur bij de PC Helpdesk in
het Brinkhuis advies inwinnen.
Info: www.pchelpdeskbel.nl.
Brinkhuis Schilderskring (vrij tekenen
en schilderen) in het atelier op dinsdag
van 13.30-16.30 en van 19.30-22.30
uur. Voor info en aanmelden
cursusbureau@versawelzij.nl of tel.
6299838.
Op 28 november 11.00 uur bijeenkomst
Gooische Vrouwen Zaken. Voor info en
aanmelden: reserveren@hartvanlaren.nl
of tel. 7513991.
Blaercom 12 december om 20.00 uur

lezing Diverse gedachten rond Kerst
georganiseerd door het Theosofisch
Genootschap. Info: 5250180.
Theater aan de Brink 29 november en
27 december pianorecital van
Weltklassik am Klavier. Aanvang 20.15
uur. Info: info@thebrink.nl en
www.hartvanlaren.nl.
Reservering:
reserveren@hartvanlaren.nl of tel. 0651147774.
Scholen Oude Dorp 13 november van
9.00-11.00 uur gezamenlijke open dag
van de basisscholen voor nieuwe
ouders.
Het Vitus 9 november de Hollandse
Avond. 14 november de jaarlijkse vrijwilligers bedankavond.
20 jarige MS Fonds zoekt collectanten
voor de week van 18-23 november. Bel
met 010-5919839 of kijk op
www.nationaalmsfonds.nl.
Tandheelkunde Kliniek Blaricum 9
november van 11.00-15.00 uur een
informatiedag.
Historische Kring Blaricum Op 19 en
27 november om 20.00 uur zijn er filmavonden over de historie van Blaricum.
De toegang is gratis voor leden,
s.v.p. aanmelden via de website
www.histkringblaricum.nl of op tel.
06-53168006.

De Malbak basiscursus Genealogie
op 4 maandagavonden van 19.3021.30 uur, kosten € 37,50. Docent is
Rob Proper. U kunt zich bij hem aanmelden: tel. 6854049, e-mail:
r.a.proper@chello.nl. Eigen potje
koken vind plaats op de laatste dinsdag van de maand van 15.30-18.30
uur voor kinderen van 9-12 jaar.
Kosten € 3,75 per keer. Info en aanmelden bij Irene Vos:
tel. 06-33103836, e-mail:
ivos@versawelzijn.nl.
Torenhof donderdag 21 november
concert van het ensemble Christian
van Es (bariton) & Gerard van der
Zijden (piano). Zij zullen een gevarieerd klassiek programma brengen.
Aanvang: 14.45 uur.
Singer Op 9 november Het Toneel
Speelt met het stuk Familie. Op 14
november Chris Hinze met Sun Wind
Rain Water & Corn multi media theater concert programma, aanvang
20.15. Info: www.singerlaren.nl.
BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Laren tel.
5382612. Info: www.bibliotheekhlb.nl.

