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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.

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

Op de bijzondere datum 11-12-13 zal
een samengesteld gelegenheidskoor
een eenmalig optreden geven.
Het gelegenheidskoor bestaat uit 11
cliënten, 12 medewerkers en 13 vrijwilligers. Om 12.00 uur zullen zij een aantal liederen ten gehore brengen. Daarna

www.voorma-walch.nl
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is er voor de cliënten een aparte maaltijd,
bedacht en voorbereid door een medewerker die 12,5 jaar in dienst is.
Op vrijdag 13 december is er van 14.3017.00 uur de traditionele kerstmarkt.
Tussen 14.00 en 15.30 uur wordt de
markt muzikaal omlijst door het koor
Compagno Illeso. Voor verdere info tel.
6464700.

KNMR
Op 16 november heeft de KNMR een
select groepje donateurs, ook wel ‘redders aan de wal’ genoemd, mogen verwelkomen op KNRM-station Blaricum.
In bijzijn van de burgemeester Joan de
Zwart-Bloch ontvingen de donateurs een
speciaal speldje wegens meer dan 50 jaar
‘redder aan wal’ te zijn. De donateurs
hebben kort uiteengezet waar hun interesse in de KNRM vandaan komt. Allen
zijn of waren werkzaam in de scheepvaart, hebben van huis uit de liefde voor
de KNRM meegekregen of zijn als
hobby vaak op het water te vinden. ‘De
KNRM doet goed werk en we hebben
diep respect voor deze vrijwilligers.’
Uiteraard mocht een stukje varen niet
ontbreken op deze dag.

Biënnale
50 vormgevers, fotografen en kunstenaars uit de regio exposeren met werken op de Biënnale van het miniatuur.
Biënnale staat voor ‘regelmatig terugkerende expositie’. En deze staat in het
teken van het miniatuur. Ontwerpen van
niet groter dan 15 bij 15 centimeter worden getoond. Schilderijen, foto’s en ook
2D- en 3D-werken. U bent van harte
welkom op deze eerste Biënnale. De
expositie is t/m 4 januari te zien in de
(H)artgalerij van het Brinkhuis in
Laren. Openingstijden maandag tot en
met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor
info: www.hartvanlaren.nl/brinkhuis.

Laren-Blaricum

Huizen-Naarden

Agrarische Stichting Blaricum
Vrijwilligers van de Agrarische Stichting Blaricum (ASB) waren
afgelopen november druk met het rooien van Amerikaanse vogelkers in het
Warandepark.
Vogelkers is beter bekend onder de naam
prunus. Maar ook draagt deze uitheemse
woekeraar de bijnaam bospest. De struik
vermeerdert zich zo snel dat het ten koste
gaat van de planten en struiken die er wel
thuishoren. Ook gaat het ten koste van de
variatie. Als je het niet in toom houdt
staat er onder de bomen in het park alleen
nog maar bospest. Door het verwijderen
van deze struik ontstaat er weer ruimte
voor een gevarieerde ondergroei. Denk
hierbij aan lijsterbes, kamperfoelie, vlier,
taxus of bijvoorbeeld hulst. Het bos
wordt hierdoor weer interessanter voor
zowel flora als fauna. De biodiversiteit
krijgt hierdoor een positieve impuls.
Beheerplan
Naast het onderhoud door de vrijwilligers zal de ASB komende winter ook
groot onderhoud laten plegen in het

Warandepark. Dit gebeurt doelbewust in
de winter omdat er dan de minste verstoring van de natuur plaatsvindt. De werkzaamheden en uitvoeringsmaatregelen
vinden plaats in het kader van het door
de ASB opgestelde beheerplan. De
werkzaamheden bestaan grofweg uit het
verwijderen van bomen en struiken
(dunnen). Ook zal er gekeken worden
naar gevaarlijke situaties door bijvoorbeeld overhangende takken en omgewaaide bomen.

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

Vrijwilligers
Mocht u het ook leuk vinden om de ASB
een handje te helpen met het onderhouden van het Warandepark, laat het ze
weten. De stichting zoekt nog vrijwilligers die enkele zaterdagochtenden per
jaar willen helpen. Info en aanmelden
via: info@a-s-b.nl.
TANDHEELKUNDE
K L I N I E K
B L A R I C U M

Kinderpoli Tergooi
Technasium-leerlingen van het Goois
Lyceum bedachten het ‘Digitale
Kinderpoliplan’.
Het moet een bezoek een persoonlijk
karakter geven én informatie toegankelijker maken. Onderdeel hiervan is de
tabletboom. Hiermee kunnen straks
informatiefilmpjes gedraaid worden
over de onderzoeken die de kinderen
krijgen of je kan je eigen digitale muur-

P

schildering kiezen voor in de spreekkamer. De leerlingen gaan verder met apps
te bedenken voor de tabletboom.

Kerklaan 18 1261 JB Blaricum
Tel.: 035 - 5319064
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Niets boven
Blaricum
Door Joan de Zwart-Bloch
Burgemeester zijn van Blaricum kent
een wel heel groot voordeel: wonen
ŝŶĚŝƚƉƌĂĐŚƟŐĞĚŽƌƉ͘tĂŶƚǁŽŶĞŶŝŶ
je eigen gemeente – dat vind ik een
belangrijke voorwaarde voor mijn rol
ĂůƐďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ͘
Met veel plezier woon ik dan ook
alweer zes jaar in de ambtswoning
ŝŶĚĞŝũǀĂŶĐŬ͘ĞŶƵŝƚĞƌƐƚƉƌĞƫŐĞ
woonomgeving, en wij zijn dan ook
vast van plan om in Blaricum te
ďůŝũǀĞŶ͘ŝĞƚŽĞŬŽŵƐƚǁĞŶƐŵĂĂŬƚĞĚĂƚ
ǁĞďĞƐůŽƚĞŶŽŶǌĞďůŝŬƚĞǀĞƌƌƵŝŵĞŶ͘
ŶĚĂƚĚĞĚĞŶǁŝũŶĞƚǌŽĂůƐƵĚĂƚĚŽĞƚ͗
makelaars bellen, websites afstruinen,
huizen kijken, afwegen, nadenken…

Blaricum en Eemnes sluiten aan
bij Coöperatie Gastvrije Randmeren
^ŝŶĚƐϮϭŶŽǀĞŵďĞƌǌĞƩĞŶǌĞƐƟĞŶ
gemeenten tussen Hollandse Brug
en Ketelbrug zich in om samen te
werken aan het natuur- en recreaƟĞŐĞďŝĞĚ͚ZĂŶĚŵĞƌĞŶ͛͘sŽŽƌƚĂĂŶ
werken ze samen aan het beheer
ĞŶŽŶĚĞƌŚŽƵĚǀĂŶĚĞƌĞĐƌĞĂƟĞǀĞ
voorzieningen en het maaien van de
ǁĂƚĞƌƉůĂŶƚĞŶ͘ĞǌĞƐƟĞŶŐĞŵĞĞŶƚĞŶ
ǌŝũŶǀĞƌĞŶŝŐĚŝŶĚĞŽƂƉĞƌĂƟĞ͚'ĂƐƚǀƌŝũĞZĂŶĚŵĞƌĞŶ͛͘KŽŬĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶ
Blaricum en Eemnes doen mee.

CONTACTGEGEVENS
Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@blaricum.nl
Website: www.blaricum.nl

>ŽŵďŝŶĂƟĞ
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes
Telefoon: 14 035
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů

&ŽƚŽ͗&ŽƚŽƐƚƵĚŝŽtŝĞƌĚ

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en
vr. van 08.30 – 13.00 uur

ĞŽƂƉĞƌĂƟĞ͚'ĂƐƚǀƌŝũĞZĂŶĚŵĞƌĞŶ͛ŶĞĞŵƚĚĞƚĂŬĞŶ͕ďĞǀŽĞŐĚŚĞĚĞŶĞŶŵŝĚĚĞůĞŶ
ŽǀĞƌǀĂŶŚĞƚEĂƚƵƵƌͲĞŶZĞĐƌĞĂƟĞƐĐŚĂƉsĞůƵǁĞƌĂŶĚŵĞƌĞŶ͘/ŶĚĞŽƂƉĞƌĂƟĞǌŝƩĞŶ
ĂůůĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶĚŝĞĚĞĞůƵŝƚŵĂĂŬƚĞŶǀĂŶŚĞƚĞĞƌĚĞƌĞƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐǀĞƌďĂŶĚ͚ůĂƵǁĞ
Ɛ͛͘DĞƚŚĞƚŝŶĂƉƌŝůϮϬϭϯŐĞůĂŶĐĞĞƌĚĞ͚ZĂŶĚŵĞƌĞŶ͕ĞŝŶĚĞůŽŽƐŵĞĞƌ͙͛ŝƐĂůĞĞŶďĞŐŝŶ
ŐĞŵĂĂŬƚŵĞƚĚĞŐĞďŝĞĚƐƉƌŽŵŽƟĞǀĂŶĚĞZĂŶĚŵĞƌĞŶĂůƐŐĞŚĞĞů͘DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ
kunt u vinden op de website www.blaricum.nl en www.randmeren.com.

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt
ƵƟũĚĞŶƐĚĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶďĞůůĞŶŵĞƚ
14 035 of maak een afspraak via
www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Tot ons oog viel op een mooi huis in
ůĂƌŝĐƵŵ͕ŝŶŚĞƚŽƵĚĞĚŽƌƉ͘ŝĞǁŽŶŝŶŐ
gaan wij medio 2014 betrekken, en dat
ǀŽŽƌƵŝƚǌŝĐŚƚƐƚĞŵƚŽŶƐŚĞĞůďůŝũ͘Ăƚ
betekent wel afscheid nemen van de
Bijvanck, waar wij zo lang met zo veel
ƉůĞǌŝĞƌǁŽŽŶĚĞŶ͘DĂĂƌŽŽŬ͗ĞĞŶĚĞĮŶŝƟĞǀĞŬĞƵǌĞǀŽŽƌůĂƌŝĐƵŵĂůƐƉůĞŬŽŵ
ŶŽŐŚĞĞůǀĞĞůũĂƌĞŶĚŽŽƌƚĞďƌĞŶŐĞŶ͘

KWE/E'^d/:EZKE&^d'E
/ŶǀĞƌďĂŶĚŵĞƚĚĞĨĞĞƐƚĚĂŐĞŶǌŝũŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞĚŝĞŶƐƚĞŶŐĞƐůŽƚĞŶŽƉǁŽĞŶƐĚĂŐ
ϮϱĚĞĐĞŵďĞƌ͕ĚŽŶĚĞƌĚĂŐϮϲĚĞĐĞŵďĞƌ;ϭƐƚĞĞŶϮĞŬĞƌƐƚĚĂŐͿ͕ǀƌŝũĚĂŐϮϳĚĞĐĞŵďĞƌ;ĐŽůůĞĐƟĞǀĞǀƌŝũĞĚĂŐͿĞŶǁŽĞŶƐĚĂŐϭũĂŶƵĂƌŝ;ŶŝĞƵǁũĂĂƌƐĚĂŐͿ͘
De gemeentediensten sluiten eerder (om 16.00 uur) op donderdag 19 december,
dinsdag 24 december en dinsdag 31 december. Ook telefonisch is de gemeente
dan tot 16.00 uur te bereiken op telefoonnummer 14 035.

Publieksprijs Wachtend Land
Bent u inwoner van de gemeente Blaricum? Stem dan op één van de inzendingen voor
ĚĞ͚WƵďůŝĞŬƐƉƌŝũƐtĂĐŚƚĞŶĚ>ĂŶĚ͛͘hŬƵŶƚƐƚĞŵŵĞŶǀĂŶĂĨϯƚŽƚĞŶŵĞƚϭϳĚĞĐĞŵďĞƌ͕
via de website www.wachtendland.nl

Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes
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

Echtpaar Veenema-Jacobs
50 jaar getrouwd

Wonen in De Blaricummermeent
sŽŽƌĚĞϱϬͲƉůƵƐƐĞƌƵŝƚůĂƌŝĐƵŵŚŽƵĚƚWƌŽũĞĐƚďƵƌĞĂƵĞůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚŽƉĚŝŶƐĚĂŐϭϳĚĞĐĞŵďĞƌĞĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚŽǀĞƌǁŽŶĞŶŝŶĞůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚ͘
hďĞŶƚǀĂŶϭϲ͘ϯϬƚŽƚϭϴ͘ϬϬƵƵƌǀĂŶŚĂƌƚĞǁĞůŬŽŵŝŶ͚ƚDĞĞŶƚŚƵŝƐ͕ĞůƚĂǌŝũĚĞϯϬϭ͘
Foto: Studio Kastermans

Aangepast handhavingsbeleid
Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Blaricum maakt
ďĞŬĞŶĚĚĂƚǌŝũŝŶŚĂĂƌǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǀĂŶϭϵ
ŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϯ͚ĞĞŶĂĂŶŐĞƉĂƐƚŚĂŶĚŚĂvingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi
ΘsĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬ͛ŚĞĞŌǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘

De Wet Kinderopvang legt het toezicht
ǀĞƌƉůŝĐŚƚďŝũĚĞ''ĞŶŐĞĞŌĚĞŐĞmeente een handhavende taak als het
ŐĂĂƚŽŵĚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚ͘,ĞƚĐŽůůĞŐĞŚĞĞŌ
het handhavingsbeleid nu geformuleerd
en vastgelegd.
Het op 14 augustus 2012 vastgestelde
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Het echtpaar Veenema-Jacobs was donderdag 21 november jongstleden precies
ϱϬũĂĂƌŐĞƚƌŽƵǁĚ͘dĞƌŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚǀĂŶĚŝƚŚƵǁĞůŝũŬƐũƵďŝůĞƵŵŐŝŶŐďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ
:ŽĂŶĚĞǁĂƌƚͲůŽĐŚďŝũŚĞƚƉĂĂƌŽƉďĞǌŽĞŬ͘

͚ŚĂŶĚŚĂǀŝŶŐƐďĞůĞŝĚ<ŝŶĚĞƌŽƉǀĂŶŐĞŶ
Peuterspeelzalen voor de gemeenten in de
ƌĞŐŝŽ'ŽŽŝΘsĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬ͛ŝƐŽƉϭϵŶŽǀĞŵber 2013 door het college ingetrokken.
Het aangepaste handhavingsbeleid ligt
van 19 november 2013 tot en met
1 februari 2014 ter inzage in het kantoor

ǀĂŶĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱ͕
3755 AZ in Eemnes.
sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŬƵŶƚƵƚĞƌĞĐŚƚďŝũ
de heer R. Hendrikx van team MaatschapƉĞůŝũŬĞKŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞ͕ƚĞůĞĨŽŽŶϬϯϱʹϳϱϭϯϭϱϵ͘
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ZĞĐƟĮĐĂƟĞ
Ontvangen aanvragen
/ŶĚĞƉƵďůŝĐĂƟĞǀĂŶϴŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϯ
omgevingsvergunningen
stond onder aanvragen om omgevings–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aanvragen om
omgevingsvergunningen

• Meentweg 47a, 1261 XS, het uitbreiden van de woning aan de voorgevel,
ingekomen 15 november 2013;
• Eemnesserweg 41, 1261 HH, het vellen
van 2 bomen, ingekomen 17 november
2013;
• Hooibrug 9, 1261 MV, het plaatsen van
ĞĞŶŶŽŽĚĂƉŽƚŚĞĞŬƟũĚĞŶƐǀĞƌďŽƵǁ
apotheek, ingekomen 18 november
2013;
• Middenweg 2a, 1261 EZ, het renoveƌĞŶǀĂŶĞĞŶƉĂŶĚĞŶŚĞƚǁŝũǌŝŐĞŶǀĂŶ
ĞĞŶǌŝũŐĞǀĞů͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϭϵŶŽǀĞŵďĞƌ
2013;
• Torenlaan 54,1261 GE, het vellen van 1
boom, ingekomen 24 november 2013;
• Bussummerweg 31, 1261 BX, het vellen van 11 bomen, ingekomen
25 november 2013;
• Angerechtsweg 4, 1261 XH, het vervangen van een dakterras, ingekomen
27 november 2013;
• Buizerd 90, 1261 SV, het vellen van 1
boom, ingekomen 28 november 2013;
• Wallandlaan 8, 1261 CX, het oprichten
van een woning en het vellen van 10
bomen, ingekomen 29 november 2013.

vergunning vermeld:
ŶŐůĂĂŶ͕ϭϮϲϭ͕ŚĞƚǀĞůůĞŶǀĂŶϮϬďŽŵĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϭŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϯ͘
ŝƚŵŽĞƚǌŝũŶ͗ŶŐůĂĂŶϰ͕ϭϮϲϭ͕ŚĞƚ
vellen van 20 bomen, ingekomen 1 november 2013.
De aanvragen kunnen worden ingezien
ďŝũĚĞďĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘,ĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶ
ǀĂŶĞĞŶďĞǌǁĂĂƌͲŽĨďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌŝƐƉĂƐ
ŵŽŐĞůŝũŬŶĂĚĂƚŽƉĚĞĂĂŶǀƌĂĂŐŝƐďĞƐůŝƐƚ͘

Verleende
vergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Verleende
omgevingsvergunning

• Dorpsstraat 5, 1261 ES, het vellen van
ϭǁĂůŶŽŽƚ͕ϭƉĂĂƌĚĞŶŬĂƐƚĂŶũĞĞŶϭĞƐdoorn, verzonden 18 november 2013;
• Torenlaan 25b,1261 GB, het vellen van
ϭĮũŶƐƉĂƌ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϭϴŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϯ͖
• Onder den Dael 23, 1261 CN, het vellen
van 1 douglasspar, verzonden 20 november 2013;
• DĂƩŚŝũƐƐĞŶŚŽƵƚǁĞŐϮϱ͕ϭϮϲϭ:͕ŚĞƚ
vellen van 1 zomereik, verzonden
20 november 2013;
• Baars 8, 1261 PE, het legaliseren van
een erfafscheiding met toegangspoort,
verzonden 20 november 2013;
• Slieten 18, 1261 LA, het plaatsen van
ĞĞŶĚĂŬŬĂƉĞůĂĂŶĚĞǀŽŽƌǌŝũĚĞ͕ǀĞƌǌŽŶden 21 november 2013;

• Binnendelta 11a t/m 11m, De Blaricummermeent, nog geen postcode bekend,
ŽƉƌŝĐŚƚĞŶďĞĚƌŝũĨƐǀĞƌǌĂŵĞůŐĞďŽƵǁ͕
verzonden 26 november 2013;
• Meentweg 47a, 1261 XS, in stand houĚĞŶǀĞƌŐƌŽƟŶŐĞƌŬĞƌ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
26 november 2013.

Overige vergunningen
door burgemeester en wethouders
ͻ,ĞƚŝŶŶĞŵĞŶǀĂŶĞĞŶƐƚĂŶĚƉůĂĂƚƐŶĂďŝũ
de muziektent aan de Dorpsstraat,
voor de verkoop van zuivelproducten
op de woensdag van 08.30 tot 18.00
ƵƵƌŝŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞǀĂŶϭũĂŶƵĂƌŝƚŽƚĞŶ
met 31 december 2014, verzonden
21 november 2013;
ͻ,ĞƚŝŶŶĞŵĞŶǀĂŶĞĞŶƐƚĂŶĚƉůĂĂƚƐŶĂďŝũ
de muziektent aan de Dorpsstraat,
voor de verkoop van groente en fruit
op de donderdag van 08.30 tot 18.00
ƵƵƌŝŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞǀĂŶϭũĂŶƵĂƌŝƚŽƚĞŶ
met 31 december 2014, verzonden
27 november 2013.
door burgemeester en wethouders, ieder
ǀŽŽƌǌŽǀĞƌŚĞƚŚƵŶďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚďĞƚƌĞŌ
• Voor het houden van het evenement
͚^ĂŝŶƚ&ƌĂŶĐŝƐ,ŽƐƉŝƚĂůŽŵĞƌĐŽŶĐĞƌƚ͛
ŽƉϮϬũƵŶŝϮϬϭϰǀĂŶϮϬ͘ϭϱƚŽƚϮϰ͘ϬϬ
ƵƵƌŽƉŚĞƚƚĞƌƌĞŝŶǀĂŶƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ͚ZƵƐƚ
tĂƚ͛ĂĂŶĚĞ^ĐŚĂƉĞŶĚƌŝŌϳϵ;ϭϮϲϭ,WͿ͕
verzonden 20 november 2013.
Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene

wet bestuursrecht (Awb) binnen 6 weken
ŶĂďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐǀĂŶŚĞƚďĞƚƌĞīĞŶĚĞ
ďĞƐůƵŝƚĞĞŶŐĞŵŽƟǀĞĞƌĚďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌ
ŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ͘
De datum van bekendmaking is per besluit
ĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͘ĞďĞƐůƵŝƚĞŶŵĞƚďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶůŝŐŐĞŶƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞďĂůŝĞ
Vergunningen. Degene die een bezwaarƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶƚŬĂŶƚĞǀĞŶƐĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬƚŽƚ
ŚĞƚƚƌĞīĞŶǀĂŶǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐ
ŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũĚĞZĞĐŚƚďĂŶŬDŝĚĚĞŶͲ
Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v.
voorlopige voorzieningen.

BEL-Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit
/ĞĚĞƌĞĚŝŶƐĚĂŐͲŝŶĚĞŽŶĞǀĞŶǁĞŬĞŶͲ
in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in
ĞŵŶĞƐ͘<ŝũŬŽƉ͗ǁǁǁ͘ǁĞůŵŽŶ͘Ŷů

ZEKsd/dKZE
DORPSKERK
De gemeente Blaricum is gestart met
ƌĞŶŽǀĂƟĞǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶĂĂŶĚĞ
toren van De Dorpskerk. Zo wordt
onder andere de leien, galmborden en
ŐĂĂƐŶĞƩĞŶƌŽŶĚŽŵĚĞŐĂůŵďŽƌĚĞŶĞŶ
ĚĞǀĞƌůŝĐŚƟŶŐƌŽŶĚŽŵĚĞǁŝũǌĞƌƉůĂƚĞŶ
vernieuwd. De werkzaamheden nemen ongeveer vier maanden in beslag.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
Technische herziening Blaricummermeent Werkdorp en reactieve aanwijzing provincie
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Blaricum maken, ingevolge
ŚĞƚďĞƉĂĂůĚĞŝŶĂƌƟŬĞůϯ͘ϴůŝĚϲtĞƚ
ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞŽƌĚĞŶŝŶŐĞŶĂĨĚĞůŝŶŐϯ͘ϰǀĂŶ
de Algemene wet bestuursrecht, bekend
dat de gemeenteraad van Blaricum op
15 oktober 2013 het bestemmingsplan `Technische herziening BlaricumŵĞƌŵĞĞŶƚtĞƌŬĚŽƌƉ͛;E>͘/DZK͘Ϭϯϳϲ͘
WŵĞĞŶƚtͲsϬϭͿ͕ŝŶŐĞǁŝũǌŝŐĚĞǀŽƌŵ
ŚĞĞŌǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘dĞǀĞŶƐŵĂĂŬƚŚĞƚĐŽůlege bekend dat Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Holland een aanǁŝũǌŝŶŐŚĞĞŌŐĞŐĞǀĞŶŽǀĞƌĚŝƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƟŐĂƌƟŬĞůϯ͘ϴůŝĚ
ϲǀĂŶĚĞtĞƚƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞŽƌĚĞŶŝŶŐ͘
Inhoud
,ĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚďĞƚƌĞŌĚĞƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐƐůŽĐĂƟĞĞůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚ͘ƌŝƐŐĞĞŶ
sprake van een integrale herziening, maar
van een technische herziening (het aanpassen van een aantal planregels).
,ĞƚŽŶƚǁĞƌƉďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶŚĞĞŌŵĞƚ

ingang van 27 mei 2013 gedurende zes
ǁĞŬĞŶƚĞƌŝŶǌĂŐĞŐĞůĞŐĞŶ͘ĞǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŶ
en twee amendementen waren aanleiĚŝŶŐƚŽƚŐĞǁŝũǌŝŐĚĞǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶŚĞƚ
bestemmingsplan. Voor een overzicht van
ĚĞǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶǁŽƌĚƚƵǀĞƌǁĞǌĞŶŶĂĂƌŚĞƚ
ƌĂĂĚƐďĞƐůƵŝƚĞŶďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶ͘
ĂŶǁŝũǌŝŶŐƉƌŽǀŝŶĐŝĞ
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
hebben met betrekking tot het bestemmingsplan `Technische herziening BlariĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚtĞƌŬĚŽƌƉ͛ŚĞƚǀŽůŐĞŶĚĞ
ďĞƐůƵŝƚŐĞŶŽŵĞŶ͗͞tŝũďĞƐůƵŝƚĞŶŽƉŐƌŽŶĚ
ǀĂŶĂƌƟŬĞůϯ͘ϴůŝĚϲũƵŶĐƚŽĂƌƟŬĞůϰ͘ϮůŝĚϭ
ǀĂŶĚĞtĞƚƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞŽƌĚĞŶŝŶŐĞĞŶĂĂŶǁŝũǌŝŶŐƚĞŐĞǀĞŶǌŽĚĂƚŚĞƚǀŽůŐĞŶĚĞŽŶĚĞƌĚĞĞůŐĞĞŶĚĞĞůƵŝƚďůŝũŌŵĂŬĞŶǀĂŶŚĞƚ
ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ͚dĞĐŚŶŝƐĐŚĞŚĞƌǌŝĞŶŝŶŐ
ůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚtĞƌŬĚŽƌƉ͛͗ƌƟŬĞůϲ
lid 8a van de planregels.”
Periode van terinzagelegging
Het vastgestelde bestemmingsplan

;E>͘/DZK͘Ϭϯϳϲ͘WŵĞĞŶƚtͲsϬϭͿ͕ĞŶ
ĂůůĞďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶ͕ĂůƐŵĞĚĞŚĞƚ
ĂĂŶǁŝũǌŝŶŐƐďĞƐůƵŝƚǀĂŶ'ĞĚĞƉƵƚĞĞƌĚĞ
Staten, liggen vanaf 9 december 2013
ƚŽƚĞŶŵĞƚϮϬũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϰŐĞĚƵƌĞŶĚĞ
ǌĞƐǁĞŬĞŶƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũŚĞƚůŽŬĞƚ
Bouwen en Wonen in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes. Ook kunt u het
inzien op www.blaricum.nl en op
ǁǁǁ͘ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞƉůĂŶŶĞŶ͘Ŷů
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan
ŬĂŶĞĞŶďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞĚŝĞŶĚ
ĚŽŽƌĚĞŐĞŶĞĚŝĞĞĞŶǌŝĞŶƐǁŝũǌĞďŝũĚĞ
ƌĂĂĚŚĞĞŌŝŶŐĞĚŝĞŶĚ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚŬĂŶĞĞŶ
ŝĞĚĞƌĞĞŶďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶĞŶƚĞŐĞŶĚĞ
ǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶĚŝĞďŝũĚĞǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶŚĞƚ
bestemmingsplan ten opzichte van het
terinzagegelegde ontwerpbestemmingsƉůĂŶǌŝũŶĂĂŶŐĞďƌĂĐŚƚ͘,ĞƚďĞƌŽĞƉĚŝĞŶƚƚĞ
ǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞƐƚĞůĚďŝũĚĞĨĚĞůŝŶŐďĞƐƚƵƵƌƐͲ
rechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EZ in Den Haag. Voor

ŚĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶǀĂŶĞĞŶďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌŝƐĞĞŶ
ŐƌŝĸĞƌĞĐŚƚǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚ͘
ĞƌŽĞƉƌĞĂĐƟĞǀĞĂĂŶǁŝũǌŝŶŐ
Tevens kan een belanghebbende rechtƐƚƌĞĞŬďĞƌŽĞƉŝŶƐƚĞůůĞŶƚĞŐĞŶĚĞƌĞĂĐƟĞǀĞ
ĂĂŶǁŝũǌŝŶŐǀĂŶ'ĞĚĞƉƵƚĞĞƌĚĞ^ƚĂƚĞŶǀĂŶ
EŽŽƌĚͲ,ŽůůĂŶĚďŝũĚĞĨĚĞůŝŶŐďĞƐƚƵƵƌƐrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EZ in Den Haag. Voor
ŚĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶǀĂŶĞĞŶďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌŝƐĞĞŶ
ŐƌŝĸĞƌĞĐŚƚǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚ͘
Inwerking
Het besluit tot vaststelling van het
uitwerkingsplan treedt in werking daags
ŶĂĂŇŽŽƉǀĂŶĚĞďĞƌŽĞƉƐƚĞƌŵŝũŶ͘/ŶĚŝĞŶ
ďŝŶŶĞŶĚĞďĞƌŽĞƉƐƚĞƌŵŝũŶĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬ
ŽŵǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐďŝũĚĞǀŽŽƌǌŝƚter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State is ingediend,
wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
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Vivium
De thuiszorgorganisatie Stichting
Vivium Zorggroep, gaat zich met
ingang van december 2013 weer huisvesten in het Gezondheidscentrum De
Lloods.
Voorheen was zij ook in het gezondheidscentrum, toen nog De Blarickhof,
gehuisvest. Ruim tien jaar geleden moest
zij, vanwege reorganisatie en centralisatie, verhuizen. Nu is de werkwijze binnen Vivium weer zo, dat er plaatsgericht
gewerkt gaat worden en daar is het
Gezondheidscentrum De Lloods zeer
blij mee. ‘De wederzijdse bereikbaarheid
zal hierdoor sterk verbeteren, wij heten
de Vivum zorggroep van harte welkom.’

Levensverhalen schrijven

Winterpicknick

Bent u ook al een tijdje van plan om uw herinneringen aan uw jeugd, uw
loopbaan, uw dorp of uw familie op papier te zetten? Maar u weet niet waar
te beginnen? Misschien is een cursus Levensverhalen schrijven wel wat
voor u.

Bijvanck in Beeld organiseert op 12
januari 2014 in De Malbak een nieuwjaarsontmoeting waarvoor alle bewoners van deze wijk worden uitgenodigd een bijdrage te leveren.

Aan de hand van een concreet thema schrijft u een
autobiografische
tekst.
Samen met uw medecursisten doet u oefeningen en
opdrachten en maakt u kennis met diverse literaire vormen en technieken om de
teksten verder vorm te
geven.
Voor wie?
Deze workshop is geschikt

voor mannen en vrouwen van
alle leeftijden en gezindten.
Schrijfervaring is niet noodzakelijk. De cursus start op
woensdag 15 januari 2014 van
13.30-15.30 uur bij de
Historische Kring Blaricum.
De kosten zijn € 5,-- per persoon.
Aanmelden
Via ka.raad@planet.nl, of via
tel. 5422730 of 06-53168006.

Kerstdiner
Versa Welzijn

Amnesty

10 december is de Internationale Dag
van de Rechten van de Mens. Amnesty
International voert daarom actie voor
politieke- en gewetensgevangenen.
Zij organiseren hiervoor schrijfdagen. Op
deze dagen kunt u een kaart sturen aan
gevangenen en/of schrijft u een brief naar
overheden. U bent van harte welkom op
10 december in De Malbak van 10.0012.00 uur en op 12 december in het
Vitusgebouw van 20.00-21.30 uur.

Versa Welzijn BEL organiseert ook
dit jaar weer het gezellige en sfeervolle kerstdiner voor de oudere inwoners
van Blaricum, Eemnes en Laren.
Het diner vindt plaats op dinsdag 17
december 2013 bij Restaurant Eemland
in Eemnes. De zaal is open vanaf 16.30
uur en het diner begint om 17.30 uur.
Tijdens het diner wordt er gezongen door
het zangkoor de ‘Weidevogels’ onder leiding van dirigent Leon Lutterman. De
prijs van het diner is € 22,50 per persoon. Voor inschrijvingen en info: tel.
5316054.

Naast de activiteiten in De Malbak wordt
in een tent op het aangrenzende
Burgemeester Tydemanplein een nieuwjaarsmarkt gehouden. Verdeeld over beide
accommodaties zal er dan op alle mogelijke terreinen ruimte zijn voor uitingen
waarmee kunstenaars, hobbyisten, organisaties en ondernemers in de wijk zich
door het jaar heen bezighouden. Gedacht
moet worden aan workshops, de verkoop
van kalenders met afbeeldingen van het
werk van deelnemende kunstenaars, een
geef-en-neem-tafel of straatmuzikanten.
De circa 30 kunstenaars die de Bijvanck
telt, tonen hun kunstwerken ook al op 11
januari in de Malbak
Aanmelden
Mogelijk tot 8 december via
gittavanhelvoort@gmail.com of
gvliet@versawelzijn.nl, of via
tel. 06-41731994 en 5262902.

Inbreng
rommelmarkt

Hei & wei niet
ontvangen?

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

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.

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

Dorpsagenda
EXPOSITIES
Geologisch Museum Hofland de tentoonstelling: ‘En toen... kwam de mens’,
t/m december 2013. Dinsdag t/m zondag open van 13.00-16.30 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.
Tandheelkunde Kliniek Blaricum t/m
31 januari 2014 expositie van fotograaf
Juliette Erkelens. De expositie is te
bezoeken tijdens de openingstijden van
de kliniek.
Info: info@juliette-erkelens.nl of 0624230544 en www.juliette-erkelens.nl.
BEL-ART t/m januari 2014 expositie
Pépé Grégoire en Willem van Spronsen,
locatie: BEL-kantoor. Ma. t/m do. 8.3017.00. Vrij 8.30-13.00 uur.

Barbara Houwers 14, 21 en 28 december open atelier van 13.00-17.00 uur.
Blei 17, 1261 PG Blaricum-Bijvanck.
Info: www.barbarahouwers.com.
WELZIJN/CULTUUR
Radio 6fm Elke zaterdag in het programma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter.
Veteranenbijeenkomst 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.
Blaercom 12 december om 20.00 uur
lezing Diverse gedachten rond Kerst
georganiseerd door het Theosofisch
Genootschap. Info: 5250180. Op 13
december 20.00 uur Double Tasty. Een
voorstelling met theater en zang.
Reserveringen:
dubbelkwartet13december@gmail.com.
Theater aan de Brink 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.
De Malbak Eigen potje koken vindt
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. Elke donderdagmiddag ‘meidenmiddag’ (Girls Place)
van 16.00-18.00 uur. Voor meiden van 9
t/m 12 jaar. In december o.a. een mei-

dendisco. Info: tel. 52562902.
Singer 8 december 15.00 uur
Hexagon ensemble, orangerie concert.
14 december 20.15 uur de voorstelling: Prei met mij een zoektocht naar
liefde door Nathalie Baartman.
Info: www.singerlaren.nl.
Zorgboerderij ’t Werckpaert 7 en 8
december van 12.00-17.00 uur kerstmarkt. Info: www.werckpaert.nl.
Historische Kring Blaricum 15
januari van 13.30-15.30 uur workshop
Levensverhalen schrijven. Aanmelden
en info: Karin van der Raad,
ka.raad@planet.nl, tel. 5422730
of Vera ten Broeke-Abels, tel 0653168006.
Rosa Spierhuis 9 december 20.15 uur
het blijspel De vier vrouwen van
Willem van Oranje. Info: tel. 5386797
en www.rosaspierhuis.nl.
BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410
Laren tel. 5382612.

