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Blaricumse
ondernemers
helpen
Imker
worden?
Jochem
Mestriner
winnaar
Dooyewaard
Stipendium
In februari start een basiscursus bijjongeren in Tanzania hun eigen
enhouden. Geschikt voor iedereen die
door Gerda Jellema
zich in de toekomst imker wil gaan
Het
Dooyewaardte
Stipendium
is een Nederlandse kunstprijs voor postbedrijf
starten
noemen of nu al een beetje imker is.
academische talentontwikkeling. In de afgelopen jaren is het Dooyewaard
De lessen vinden plaats in Laren in het
Brinkhuis. De kosten bedragen € 175,per deelnemer en behalve de lessen en
een volk om mee te werken ben je als
deelnemer ook heel 2015 lid van de vereniging. Het minimum aantal deelnemers is gesteld op 8 en het maximum op
16.
Meer
informatie
op
www.VBBNLarenBlaricum.nl. De cursus bestaat uit vier theorielessen in
februari en maart gevolgd door 10 praktijk- bijeenkomsten gedurende het bijenseizoen en een slotbijeenkomst in september. Tijdens de theorielessen worden
onder meer de bijen, de bloemen, het seizoen, honing, ziektes en bedrijfsmethodes behandeld. In de periode van april tot
september zal er gewerkt worden in de
bijen
en wordtomgeving
er geleerd hoe je met de
Prikkelende
bijen
Naastom
hetkunt
lezengaan.
van vooral decadente en
enigszins vervreemdende boeken, dat
Oogsten
en verwerken
doorschemert
in zijn werk, schilderen
Naast
het behandelen
bijenvolk
en
en verhalen
bedenken van
staatjehet
bezoeken
het
van zwermen
natuurvan voorkomen
kerken op zijn
lijstje, hij zal
houdt
van
lijk
ook het oogsten
verwerken
de architectuur
en de en
sfeer.
Jochem van
gehoning
geleerd worden.
Voor iedere
aanniet in Blaricum
van wandelen
en fietsen.
staande
imker
is een volk
beschikbaar
Of hij gaat
longboarden.
Je kunt
hem saom
ander
te leren
en mee tevan
oefemeneen
meteneen
andere
kunstenaar
de
nen.
Op de laatste
bijeenkomst
kan door
Dooyewaard
Stichting
tegenkomen
bij
het
hetdaar
geleerde
een officieel
Rusttonen
Wat, van
terwijl
de eenden
en gancertificaat
worden.
zen uit hunverkregen
hand eten.
‘Ik vind het fijn
om andere kunstenaars tegen te komen.
Informatie
Je kunt van elkaar
leren. Dit is ook een
Dedeorganisatie
handen
van
de
van
redenen datisikindenk
om de
docenVereniging
totop
Bevordering
derlijkt
tenopleiding
weer
te pakken. Het
Bijenteelt
in Nederland
mij mooi
om als kunstenaar
te kunnen
Laren/Blaricum
en vindt
plaats volleven
in combinatie
met lesgeven
aan
gens de richtlijnen
zoals zij
ze omschretoekomstige
kunstenaars,
zitten met
ven zijn
NBV, de landelijke
ideeën,
diedoor
eendeprikkelende
omgeving
leveren die imkervereniging.
mij dan weer kan stimuleren
en inspireren tot nieuwe beeldende verhalen.’ Meer info jochemmestriner.com
en dooyewaardstichting.nl
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Stipendium met name een prijs geweest voor hedendaags teken- en
door Elisabeth en
Loudon
& Mirjam
vaneen
Iterson
schildertalent
heeft het
tot nu toe
kleine 30 jonge kunstenaars de ruimte
Niet iedereen
krijgt
op te
deze
wereld de Jochem
kans naar
school teisgaan
en een eigen
gegeven
om hun
talent
ontwikkelen.
Mestriner
de winnaar
van
bedrijf te
beginnen.
seizoen
2021
– 2022.Veel jongeren in Tanzania moeten geld verdienen om hun
jongere broertjes en zusjes te eten te geven en naar school te laten gaan, omdat
één of beide
oudersinoverleden
zijnkoos
aan aids.
Een aantalaan
Blaricumse
eindopdracht
de HKU onderneben ik ook
Jochem,
geboren
Maastricht,
mers,
geeft hen, samen
de kansHij
hun
eigengeschilderde
bedrijf te
gaan schrijven.’
maakt
na
de middelbare
schoolmet
voorStichting
de Hoge-Sengerema,
startenvoor
en tedevoorzien
hun eigen
levensonderhoud.
verhalen. Zijn inspiratie haalt hij overal
school
KunsteninUtrecht
(HKU)
omdat daar eigen werkruimtes zijn voor vandaan, van lezen, van films en wat er
de studenten, hij daar een docentenop- op zijn pad komt. Zo kan de vogelpoepleiding kon volgen en het tijd werd om spin tot werkstukken leiden. ‘Ik verdiep
buiten de grenzen van Maastricht te kij- mij dan in deze spin, zo ontstaat een verken en op eigen benen te staan. Na een haal en leg ik het vast.’ Transformatie
jaar docentenopleiding switchte hij naar van het ene beeld naar het andere, transde opleiding tot professioneel beeldend formatie van een gelezen boek naar een
kunstenaar, hij was nog niet toe aan het eigen verhaal en dit gecombineerd met
lesgeven. Hij zocht en vond een weg om weer een ander verhaal levert een verbeelding op doek of papier. ‘Zo las ik De
zijn ideeën om te zetten in beeld.
schipbreuk van de Méduse (1816) waarbij 150 mensen op een vlot moesten zien
Transformatie
te overleven, vijftien lukten dit, van hen
en combinatie
Jochem, 24 jaar, was blij verrast toen hij maakte ik portretjes. En het verhaal van
het stipendium won en zit nu sinds no- het vlot combineerde ik met het idee dat
vember in Blaricum. Hij is een enthou- vroeger na veldslagen harnassen, zwaarsiaste verteller over zijn passie. ‘Ik teken den en dergelijke tentoongesteld werden
al vanaf mijn achtste, maar het schilde- als trofee ter overwinning. Ik verbeeldde
ren doe ik nu sinds drie jaar. Voor mijn dit door middel van een schilderij met
een vlot met ledematen van alle
overledenen en ik
bedacht me dat er
dan ook een schilderij moest komen met een trofee van de rest van
hen onder water.’
En zo geschiedde.
Jochems kunstwerken zijn dan
ook fantasierijk
met een vleug
morbide humor,
ongrijpbaar
en
Dankzij financiële steun van donateurs CBO zelfstandig elk jaar
zekernieuwe
uniek. groebiedt Stichting Sengerema training, pen jonge ondernemers op. Het
coaching en startkapitaal aan de jonge ‘Revolving Fund’, opgebouwd met
ondernemers in spe. Opleiding is naast terugbetaalde leningen van succesvolle
microkrediet essentieel om hen een ondernemers, zorgt voor de benodigde
duurzame oplossing te bieden om aan de startkapitalen. De jonge ondernemers
armoede te ontsnappen. Stichting coachen elkaar en zijn daarnaast als traiSengerema, opgericht in 2008, gelooft in ner en coach actief bij het opzetten van
de kracht van ondernemerschap, eigen de programma’s in andere districten in
Tanzania.
Zo worden
ervaringen
aan
initiatief
enGreven
verantwoordelijkheid.
sprekers. Allemaal
tegen.
Op één na.
door Jan
elkaar
doorgegeven.
Maar die
ene telt eigenlijk niet. Dat is
Succesvolle
Marieke Ton, de huidige filiaalhoudster,
Ik weet nogaanpak
hoe het was
Dit
initiatief
heeft
Departiculiere
boerenkind’ren
in de
klasinmiddels bedenker van de plannen. Natuurlijk is
Help mee noemen vergeleid
totdie
meer
75keien
succesvolle die vóór. De tegenstanders
Een kar
rateltdan
op de
Een aantal
Blaricumse
bedrijfjes.
Dit aantal
zalpomp
groeien,
omdat schillende
redenen
waaromondernede nieuwHet raadhuis
met een
ervoor
mers
ondernemerschap,
momenteel
in drie
plattelandsgebieden
bouw
in vinden
deze vorm
geen goed idee is.
Een zandweg
tussen
koren door
ook ter wereld,
belangrijk.
jongeren
worden bij het starten Hetwaar
bestemmingsplan
staat
het niet toe.
Het vee,begeleid
de boerderijen
Daarom
zettenfiliaal
we onze
en
van
hun Het
eigenDorp,
business.
Nog eens
acht Zo’n
uitgebreid
trektkennis
veel meer
Aldus
een droef
chanson
vaardigheden
in voor
andere
hebbenen
aangegeven
ook verkeer
aan. Het dorp
kan Stichting
dat niet aan.
over gebieden
voorbijgaan
achterlaten.
Sengerema.
sponseren we
aan
dit programmafrans,
mee teprachtig
willen doen.
te weinigOok
parkeerplaatsen
voorOorspronkelijk
ver- Er zijn
vierladen
jongeenondernemers
in
Het
SYE-model
Young zien. Het
lossen op de openbataald,
gezongen (Sengerema
door Wim SonneTanzania.
Entrepreneurs),
belangeloos
ontwikkeld
opgelost. De nieuwveld. Het eindigt
ook zo mooi
melan- re weg wordt niet
Wiltvernietigt
ook u jonge
de
door
een groep enthousiaste en betrok- bouw
een ondernemers
stukje beschermd
choliek:
kans gevenenhun
dromen
waar te
ken
wordt dorpsgezicht
is veel
te massaal.
Het
Ik ondernemers
was een kind,en
hoeconsultants,
kon ik weten
maken?
Iedere gift
inDat
Tanzania
als succesvol
woord
megalomaan
valt.is welkom. U
dat voorgoed
voorbij zouvoorbeeld
gaan.
kunt uw bijdrage overmaken
gezien door internationale NGO’s.
naar banknummer
IBAN NL04
vreemd. De winkel
van AlHet lied zweeft om me heen. Het is Eigenlijk
RABOis0106
7425
t.a.v. puVerankering
in lokale
gemeenschap
by far
de66.
grootste
dinsdagavond
18 januari.
Ik kijk via bert Heijn
Stichting Sengerema
in Voorburg.
DeTeams
aanpak
vaneen
Stichting
Sengerema
is bliekstrekker
van het dorp.
Er zijn alnaar
Ronde Tafel
Gesprek
u liever
contact
de je
volledig
in de lokale gemeenmensen.
Eendirect
populaire
plekofzou
(RTG) verankerd
van de gemeenteraad.
Aan de tijdWilt
opleiding
vannu
een
schap.
en ondernemers
Maar nu,
hetondernemer
voor de winkel
orde Lokale
zijn deoverheid
nieuwbouwplannen
van zeggen.
dat
mogeselecteren
de deelnemers
en zorgen
voor gaat bekostigen,
om To be or ook
not to
be.is Nu
de toeAlbert Heijn.
De zaak speelt
al langer.
lijk.
Wilt uvan
zien
hoe de jonge
stageplaatsen.
Dezijn
startkapitalen
afhangt
goedkeuring
van de
Om precies te
sinds 2012.worden
Er zit komst
ondernemers
verstrekt
lokale
en worden
de bewoners er
urgentiedoor
op dedelijn.
Het ondernemershoofdkantoor nieuwbouwplannen
opgeleid?
Kijk zeggen,
dan op is
dehet
website
vereniging,
in vindt
Tanzania
de Community
over kunnen
net of
in Zaandam
de winkel
zoals die iets
www.sengerema.nl
of bekijk
Based
(CBO)
genoemd.
De Albert
Heijn geen vrienden
heeft.opZenu isOrganisation
te klein voor
het huidige
assorde prachtige
film Kazi
CBO
wordt
door de moet
jonge kiezen.
onder- venYouTube
tegenstanders
pleiten tegen.
Alleen
timent.
Degerund
filiaalhouder
ni Kwako
to you)
nemers,
die het
programma
pleit (Power
voor. Ieder
voor eiUitbreiden
of verder
gaan al
alshebben
kleine de eigenaar
Sengerema.
doorlopen.
Sengerema
begepleit uit sympathie
buurtsuper.Stichting
Er zijn maar
liefst acht
in- gen zaak. Niemand
leidt de CBO zes jaar. Daarna leidt de

Stroomzijde 4, 1261 ZW Blaricum
(Blaricummermeent)

www.vogelinterieurs.nl
Woensbergweg 2 1261 AP Blaricum
Tel. (035) 531 07 34 Fax (035) 538 02 66
Bilthoven
Blaricum
- De Biltafspraak)
- Utrecht
(Graag -na
telefonische

Speciaal adres voor:
Huisbrand
Industrie
Centr. verwarming
BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor
centr. verwarming
en huishaarden
BENZINE
Mengsmering
Motoroliën

Kinderdagverblijf en
buitenschoolse opvang
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Ekelshoek 21
1261 TT Blaricum
Tel. 035-5389081
www.kdvbanjer.nl
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sinessclub.nl

Dorpsstraat 9 Blaricum T 035-5382303
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Wordt Albert Heijn een buurtsuper?
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Centrum voor Cardiologie

voor de winkel. De tegenstanders zijn
omwonenden. Ze komen op voor hun
eigen woonomgeving. Ze vrezen meer
verkeer, meer mensen, meer beweging.
Hoe warm het hart ook is dat ze de winkel en de familie Ton toedragen, voor
de keus gesteld, kiezen ze ervoor dat de
22 jaaruitheeft
ze in verdwijnt
ons dorp of
gewerkt
winkel
het dorp
verderen
velen
vreugde 'het
gegeven.
gaat
alsmet
dorpswinkel.
Zij zicht'
zijn niet
meer
als de kinderen uit het lied van SonneBrillen
contactlenzen,
met
veel zorg
veld.
Zij en
weten
dat er dingen
voorgoed
en toewijding
aangemeten.
Specialisvoorbij
kunnen gaan
en verzetten
zich
tisch en verfijnd vakwerk levert ze haar
daartegen.
cliënten. 45 Jaar heeft ze de optiek met
hartdeenBlaricummer?
ziel uitgeoefend.
‘Hetwel
waswat
heerEn
Ik weet
lijkwil.
om Geen
te werken
in
die
buurtsuper.
Maar ook
dit dorp.
zal het
geen
SuperIksuper.
Iets daar tussenin.
missen,
nu ik mogelijk past
Iets
dat zomaar
onopvallend
ga ik van
het de
rus-Huizerweg, maar
in69deben,
gevelrij
tiger aan wel
doen,een
krijg
natuurlijk
eerste klas superik watwant
vrijewe
tijd.’
markt,
zijnDat
kritisch.
gunnen we haar van
ganser harte.
Tijdens
de RTG werd voorgesteld de
Blaricummers expliciet naar hun mening te vragen. Een goed plan. De
Carina & Desiree
28 januari
opkomst
bij het van
RTG16.00-20.00
laat zien datuur
het
Reisbureau Blaricum
vanmening,
Kleef voor
uitengeeft
van Sabine
een eigen
tenzijhaar
om
Kinderdagverblijf
en buitenschoolse opvang Banjer, Ekelshoek 21, 1261 TT Blaricum
cliënten
een afscheidsborreltje
in
duidelijk
te maken
dat je het ergens
niet
Tel. 035-5389081 Fax. 035-5330963
www.kdvbanjer.nl
Torenlaan
12 KvK 32099332 Gooi en Eemla
haar bent,
winkel.
U bent
harte
mee eens
in ons
dorpvan
geen
vanTel: 035 5313080
zelfsprekendheidwelkom.
is.

Sabine van Kleef
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Het
Goois
Reservaat
Het Pand Achterom
Welkom
inNatuur
Blaricum…
door
Frans Ruijter
Suzana
en Louran van Keulen
Niet voor de eerste keer dreigt er weer een schaalvergroting in onze regio aan
door Marjolijn Schat

Achterom 1, een beeldschoon pandje. Gebouwd in de 18e eeuw. Een rijksmonument. Met een prachtige grote tuin. Het behoort toe aan de Protestantse
Gemeente Blaricum, de Dorpskerk.
FOTO: PETER VAN RIETSCHOTEN

te komen. Nadat deze in het onderwijs, politie en brandweer heeft plaatsgevonden,
het erdenuGreeff
naar uit dat het Goois Natuur Reservaat (GNR) de volgendoor ziet
Marloek
de
is die
in een er
grotere
organisatie.
Sinds
meiopgaat
2021 woont
een leuk,
sportief stel aan de Meentweg. De kinderen
van Suzana en Louran van Keulen zijn de deur uit. Tenminste, zoon Luuk gaat
van zijn
de kamer
Erfgooiers.
De
Het
dat het GNR
samengaat
metDenerfgenaam
voorplan
zijnisopleiding
bij Defensie
naar
Helder. Hij heeft
in Weesp
Erfgooiers
verkochten in 1932 1600 heceen
veel grotere
opgezegd
en zalorganisatie,
in Blaricumnamelijk
zijn alsde
hij met
verlof is.
PWN. Inderdaad, ‘ons eigen’ waterlei- tare aan het net opgerichte GNR, met het
dingbedrijf. De PWN beheert ook veel doel deze goed te beheren en de waarden
natuurgebieden, voornamelijk duinge- daarvan te bewaren tot in lengte van
bied in Noord-Holland. Als dit 'samen- jaren voor de generaties die na ons
gaan' doorgang vindt, zal vooral de komen. Het lijkt wel dat de besluitvorbestuurlijke betrokkenheid afstandelij- ming van deze samenvoeging zich een
ker worden. Het GNR is de enige echte beetje 'onder de horizon' afspeelt.

Het huis heeft in het verre verleden tuin kunt huren om een activiteit te ordienstgedaan als kosterswoning. Vervol- ganiseren?
gens als school. We schrijven dan 1815
en ons dorp telde 700 inwoners waarvan Het Achterommaal
55 kinderen. Achterom 1 was toen de Een heel mooi initiatief dat in het Pand
ambtswoning van het hoofd van de school Achterom plaatsvindt, is het Achteromen in een aanbouw van slechts 21m2 maal. Eens per maand op drie avonden
werden de kinderen onderwezen. Niet ontmoet een vaste groep alleenstaande
ideaal en in 1840 verhuisde de school. dorpsgenoten (in samenstellingen conHet Achterom 1 kwam in eigendom van form de geldende coronaregels) elkaar
de gemeente en werd, vaak kortstondig, hier om van een heerlijke maaltijd te
verhuurd. In de zestiger en zeventiger genieten. De gasten worden zo nodig
10 punten over
het
jaren
vanGNR
de vorige eeuw werd het huis thuis opgehaald en weer thuisgebracht
voor lange tijd aan mevrouw Soetekouw door chauffeurs. Tijdens de maaltijd
Daarom staan hieronder tien punten die we eigenlijk allemaal zouden moetenverhuurd.
weten over
Alle schaalvergrotingen
het recente
verleden
aanwezig
diehebde tafel
Ze het
wasGNR.
maatschappelijk
werk- is eeningastvrouw
ben ons nog niet veel goeds gebracht. Het Gooi in het algemeen
Blaricum
bijzonder:
op uwdekt
zaak.’
en hen onderhoudt door talster en en
mocht
vanuit in
diehet
functie
het huis‘Letmooi
van de gemeente huren. Ze woonde er loze en verschillende onderwerpen aan
1) Het Goois Natuur Reservaat (GNR) is een stichting die in 1932 opgericht
werd
om ‘het
natuurschoon
van hetteGooi
in stand
te team
houden’.
snijden.
En een
van enthousiaste
met haar
vriendin
en bleef
er ook na haar
pensionering wonen. Bij de kerntaken- koks verzorgt heerlijke driegangenmaal2) Het GNR beheert sinds 1933 natuurgebieden en gronden in het Gooi. Tegenwoordig
het gebied
circa
2.800
in 40
natuurtijden. onderverdeeld
Alles wordt gedaan
door
vrijwillidiscussie beslaat
van de gemeente
werd
later
be- hectare,
gebieden. In dat enorme gebied wordt de natuur beheerd, wordt er gerecreëerd
wordt aan educatie
gedaan.die
Op degers,
Blaricummerheide
we
wel of niet aan devinden
kerk verbonden,
slotenengemeentelijke
eigendommen
bovendien de mooie schaapskooi. Vele verharde rijwielpaden
en georganiseerd door Henriette van
niet nodigverbinden
waren voordedeaangrenzende
uitvoering vangemeenten.
een gemeentelijke dienst te verkopen. Zo Meeuwen en Wil Vooijs. Er zijn mowerken
circa een
28 mensen
dienst,
waaronder
boswachters.
het het
heelGNR
gezond
is?’ Over
minpuntin vaste
kon de
gemeente
zich nietvijf
meer
mengen menteel zo’n vijftien tot twintig vaste
Suzana en Louran hadden hiervoor een 3) Bij
bij hun
geholpen
ruim 300 vrijwilligers.
gasten, heel gemêleerd qua achtergrond,
evenworden
nadenken,
maarwerk
dan komt
in door
de volkshuisvesting.
appartement in Hilversum. ‘Op de acht- moet ze Zij
sommigen zijn verbonden aan de kerk en
ste etage in hartje Hilversum. Het steeds er toch eentje: ‘Dat de meeste wegen in
Het GNR
heeftbol
eenzijn,
bestuur
gevormd
wordtHet
door
17 vertegenwoordigers van de partners:
anderen weer niet. Voor slechts € 7,50
Blaricum
is weldat
heel
karakterisAchterommaal
op de lift wachten beviel niet. En we4)misde provincie
Noord-Holland
en devan
gemeenten
Amsterdam,
Naarden,
Huizen,
maar niet prettig
voor de knieën
Het pand
werd in 2017
uiteindelijk
door kunnen zij genieten van een heerlijke
ten een tuin.’ Het stel keek uit naar een tiek,
Bussum,
Hilversum
en Laren.
Deze partners
betalenals
eenhet
jaarlijkse
De provincie
betaalt
25%,
65%
en door
avond. gemeenten
Het pand ensamen
de wijn
wordt
hardlopers
of voor fietsers
glad debijdrage.
Dorpskerk
gekocht. Het
huis,
om-de Gooise
woning
in LarenBlaricum,
of Blaricum.
Toen ze dit
10%. De zes Gooise plaatsen betalen
jaarlijks
€5.76
per inwoner
is.’
gedoopt
in Pand
Achterom,
wordt(2013).
nu de diaconie ter beschikking gesteld.
huis zagen, ging het snel. ‘Twee dagen naAmsterdam
gebruikt voor diverse diaconale en pas- Henriette en Wil: ‘Het voldoet aan een
de bezichtiging was alles rond en na een
5) De
begroting
vanHet
2013
laat
zien
het GNR
in een jaar ruim €3.7 miljoentorale
uitgeeft.
Aan inkomsten
heeft
het GNR bijna
€3.8 miljoen;
het batig
behoefte.
Samenzijn.
Een saldo
verzorgd
politiek
bijeenkomsten,
zoals
vergaderinmaand
woonden
we er.
huis
was
af datLokale
in onze
2013zin,
wasdat
€77.653,-.
GNR krijgt
zijnvertelt
inkomsten
door de bijdragen
de participanten:
€1.876.120,- (2013),
opbrengsten
avondjedoor
uit. eigen
Samen
eten. En er(€wordt
Louran
dat ze vooral
een welkomstborrel
gen van
en verschillende
gespreksgroepen.
en naar
heeft de Het
aannemer,
846.554,-)
door
een bijdrage
de Stichting
GNR die een
jaarlijkse
de Postcodeloterij
over flink
projecten
verdeelt
508.351,-).
gegeten
hoor.(€Op
verzoek ook
de burenSteun
organiseerden.
‘Aardige
Bijschenking
mooi weervan
wordt
er zondags na de
die toevallig
ook én
onze
buurman
is, goedvanvoor
gedaan!’ Vanaf het begin voelde het alsof mensen en allemaal echte Blaricummers. dienst koffiegedronken in de tuin. De geen culinaire hoogstandjes maar voor6) Amsterdam
in 2012lekker
aangekondigd
uitons
heteen
GNR
te willen
anderedominee
participanten
hiertegen
gegaan.
Alsen
Amsterdam
al gewoon
lekker
goed eten.alEr zijn
Ze gaven
boek
cadeaustappen.
over de Denieuwe
Jurjenzijn
Zeilstra
houdtin beroep
ze op vakantie
waren. heeft
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Voelenderwijs
In haar werkzame leven was zij ook veelzijdig: Medewerkster bij een touroperator in Amsterdam, medewerkster bij een
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Sybert Blijdenstein
door Angélique
Boezel-Spoor
Na jaren
van zorgvuldige
begonnen
in 1973 aan
de bouwwerkzaamBij
legio mensen
rijzen de voorbereiding
haren ten berge
bij de gedachte
een begraafplaats. In hun fantasie zien zij een duistere
hedenmet
in de
Bijvanck.
De eerste
woningen
werdenmistslierten
in 1974 opgeleverd.
Dat is
plek
verzakte
grafstenen,
verwelkte
bloemen,
in de schemering
en wellicht een verdwaalde zombie.
een goede
veertigThriller
jaar geleden.
Reden Jackson
voor hei in
& het
wei achterhoofd.
om aan de boeiende
Met
de videoclip
van Michael
geschiedenis van het ontstaan van de Bijvank aandacht te geven.
Wie van deze nachtmerrie genezen wil lage landen, die alles wat maar met de den alle werkzaamheden op het terrein
steeds
dwars
doorhart
de door hem uitgevoerd en komen er alleen
De Blaricumse
hoofdpersonen,
initia- gemeentegrens
natuur te makennog
heeft
diep
in zijn
worden,
wordt aangeraden
een bezoek
bebouwing
heen lopen.
tiefnemers
voor de gezamenlijke
bij begrafenissen andere personen aan
koestert. Geboren
in Weesperkarspel,
te
brengen en
aanverantwoordelijk
de Blaricumse Begraafbouw waren
toenmalige
burgemeester groeide hij op in Muiden en begon zijn te pas. Interessant is om te horen, dat de
plaats
aan dede
rand
van het Warandepark.
van de
Bijvanck aan het Wil- laatste rustplaatsen nog niet eens zo lang
Mapstrak
Tydeman
(1913-2008)
en vooral de Vader
middelbare
schoolcarrière
De
onderhouden
gedenkplekken
in de
tijd. Vanaf
1972 met
zou geleden gewoon met de hand werden
wethouder
OnnouitSchöne
(1914–2004).
lem deterug
Zwijger
College
in Bussum
zien
er prachtig
en stralen
één en al Even
gaan
bouwen,
onder waren
toezicht
Na hetuit
aftreden
in 1972
van Tydeman Blaricum
Gymnasium
advies.
De hersens
in uitgegraven; daar waren twee man een
liefde
door de
vele uiteenlopende
oudmate
minister
Pietermaar
Bogaers,
voorzit- dagdeel mee zoet. Henk blikt terug op de
nam in en
1973
Anneke
Le Coultre-Foest
ruime
aanwezig,
de interesse
beelden
andere
creaties
die de graven van
het nieuwe
‘Gooi
(1927) als nieuwe burgemeester diens ter
des van
te minder
met alsinstituut
gevolg dat
hij en
in strenge winter van ’96/‘97 toen de laatsieren.
Vechtstreek.’
dezelfde
Onno ste Elfstedentocht werd gereden; toen
aandeel in Bijvanck over.
de vierde klasInbleef
zittentijd
en werd
van school
Schöne
wethouder.
Uit het bedrijfsleven.
moest. De
decaan opperde
een beroeps- was een graf delven in die diepgevroren
Henk de Boer
Creatief.
Een Henks
idealistliefde
met grond bijkans niet te doen.
afgewende herindeling
keuzetest en daaruit
kwam
De begraafplaats
zelf is eerder al het on- Kunstzinnig.
politieke
kennis.
Zo’n 45 jaar
geleden
er ten noorvoor deMaar
natuurzonder
naar voren.
Hierop
werd In de loop der tijd zijn er meerdere uitderwerp
geweest
vanzag
eenhetartikel,
maar visie.
vond hijbijtwee
ervaren rotten in breidingen van de begraafplaats geweest
den het
vanverdient
het oude
er ingeschreven
de tuinbouwschool,
wie
omdorp
eens heel
naderanders
onder uit
de Gelukkig
vak aan zijnenzijde:
burgemeester
dan nu.
Veel open
Uitgestrekte
landbouwschool
bosbouwschool
en en ook een grote ruiming. Saillant detail:
loep
te worden
gelegdnatuur.
is beheerder
Henk het
enis het
wethouder
De Klerk. Tegenwoordig zijn de uit te geven ligweilanden.
Bonte
Eindeloze
ver- Tydeman
bij die eerste
toen begonnen.
de
Boer. Hij
is dekoeien.
man die
de graveygezichten.
Zeilboten
op het
Gooimeer.
ardshift
verricht,
al speelt
dat zich
in zijn Aanvankelijk voelde Schöne zich zoals plaatsen alleen nog maar bedoeld voor
zei: ‘als iemand met twee linkerhan- mensen die in Blaricum staan ingeschreOpen af
vlaktes.
Door de terwijl
mens afgegraven
Beheerder
geval
in de daguren,
de Engel- hij
maar iswel
en geleden
idealis- ven óf gedurende de afgelopen 25 jaar
duingebied.
wind
vrij
spel had. den,
Inmiddels
het enthousiast
alweer 26 jaar
se
uitleg vanWaar
deze de
term
juist
nachtelijke
Als is
taak
kreeg hij de
van de minimaal 5 jaar onafgebroken in de geVerder stilte
alom.Op
Eeneen
rustfulltime
die ten einde
dat Henk
toegetreden
alsbouw
werknemer
werkuren
betreft.
basis tisch.’
Loodzwaar.
Bij deinstantie
eerste Parijs,
liep. Indoor
het hem
Gooiop
was
de behoefte geste- Bijvanck.
Grande
Borne
meenteLa
hebben
gewoond.
bij de begraafplaats.
In eerste
wordt
bewonderenswaardiliet maar
hij verstek
gaan: Dit artikel had tien keer zo lang kunnen
genwijze
aan de
goede
en aan
betaalbare
woningen. raadsvergaderingen
als assistent beheerder,
door ziekte
ge
vinger
de pols gehouden.
het in Leo
mijn Bruggeman
broek van angst.’
Het oog
van dein regering
viel op
de ‘ik
van deed
beheerder
nam De
hij zijn, want de informatie die Henk verWie
met Henk
gesprek raakt,
heeft
Algemene Zaken,
Straatsma,
Bijvanck,
uitgestrekt,
diens werkzaamheden
al binnen
een paar strekt is allemaal even interessant. Zijn
binnen
drieeenminuten
al in stil
de stuk
gatenland,
dat Chef
in gemeentezaken
liggend
op Huizer
én Blaricums
grondmaandenhem
overwegwijs
en viel naderhand
bij hem jarenlange ervaring op een landgoed,
hij
een heel
bijzonder
mens is, echt
een maakte
door die
eerste
moeilijke
gebied. man’.
Huizen
werd
groeikern
aanhetloodste
woordjehem
assistent
weg.
Op zich
wor- de honderden Latijnse bloemen- en bo‘buiten
Een
soortalsWinnetou
van
de en
gewezen. Doel: ‘één grote stad aan het maanden.
water.’ Voor de bebouwing van de
Bijvanck had men echter wel medewer- La Grande Borne
king én grondgebied van Blaricum Voor de verdwijnende natuur moest een
nodig. Probleempje: ‘peuter’ Blaricum mooie, leefbare wijk terugkomen. Geen
was Sybert
vast besloten
zelf te bouwen. verkoop van grond aan projectontwikkedoor
Blijdenstein
laars.
plannen
zou luchtvaartonderzoeker
de gemeente zelf
Ingewikkeld,
maaronze
te doen.
Huizen was
Wij
spreken met
dorpsgenoot
Dick van
derDe
Aart,
militaire
van internationale bekendheid en
maken,
pas daarna de aannemers
enverscheen zijn nieuwste boek: U-2 Hoogslim. Zevan
bood
aan dat spraakmakende
zij de aanleg vanboeken
auteur
meerdere
overom
luchtvaartspionage.
Onlangs
te schakelen.
Een van een berucht spionagevliegtuig.
de hele met
infrastructuur
énlistwoningcorporaties
vlieger
geheimen,zou
een verzorgen
historie van
en bedrog rond deinclandestiene
operaties
financieren. Ook die van de Blaricumse jaar lang werden de diverse ideeën uitgeOok
Naar
Bijvanck.
In ruilDick
daarvoor
zou Blaricum
zijn boek
is studiereizen
hoe de VS engemaakt.
met name
de Cuba in 1962 een duidelijk succes voor
Hierin
beschrijft
de intrigerende
ge- werkt.
naar dekmantels
de voorstaden
van
Parijs,
haar Bijvanck,
als- die
bebouwd
was, bijaan Glasgow
CIA onderenvalse
met
dik- de U-2.
schiedenis
(1955
2021)
van de U-2,
Grande Borne’jarenlang
die met haar
stedenHuizen afstaan.
pakte haar ‘La
ke rookgordijnen
geprobeerd
genaamd
DragonDeal.
Lady,Huizen
het ultrageheime
aantrekkelijk
gekronkel,
bouw snel en grootstedelijk
aan:inrechte
hebben de illegale
activiteiten
van dit Superieur technologisch ontwerp
verkenningsvliegtuig
dat de VS
1955 bouwkundig
speels te
verlopende
straten met lange
huizen.onderzoek
Blaricum langs
toestel geheim
houden. basislijnen, De eerste vlucht van de U-2 was op 4 aupresenteerde
voor rijen
weerkundig
startte
metluchtlagen.
de bouw Dit
eentoestel
stuk later.
Er model gestaan heeft voor de Bijvanck.
gustus 1955. Nu bijna 67 jaar later is dit
in
hogere
opereerwasechter
meeropvoorbereiding
vereist.
Geen Chroetsjov en Kennedy
Amerikaanse spionagetoestel, continue
de
voor toenmalige
luchtafweer
bouwen
kaarsrechte bouw,
Sensationeel en
was
in oktober1960, in de aangepast aan de nieuwste eisen van de
onbereikbare
hoogtemaar
van speelser,
20 km. met
Het Vergaderen
vanVN
ervaren
stedenbouwopen bevat
ruimtes
fraaie zichtlijnen.
vollehecht
zaal team
van de
in New
York, ook tijd, nog steeds actief. Mogelijk zelfs nog
boek
het en
diepgaande
relaas van Na
dit Een
gereedkomingvliegtuig
van de
omstreeks 1974/1975
tot Bijvanck,
2040. Aanvankelijk
eenzaam en alhet optredenenvanarchitecten,
de Russischewaaronder
president De
spookachtige
dat inBlaricumse
de Koude kundigen
en Wissing,
en van sloeg
land- leen vliegend in de donkere stratosfeer is
Bijvanck,
de Eerste
Chroetsjov. Luidkeels
protesterend
Oorlog
vanstrandde
de vorigeineeuw
enkeleKamer
keren Hertzberger
stedenbouwkundige
plannen
van
zoals op
Jantafel.
Kalf,Nadat
was de nieuwste
het wetsvoorstel
herindeling
U-2 S een Artificial
Intellihij met beide vuisten
sensationeel
in het voor
nieuwsdekwam.
En dat schapsarchitecten
werden
speelser.
Botste
Schöne
werd vervolgin het Huizen
naar nu
Huizen.
korte doch
intensieve
gence (AI)
platform,
vrijwel
onzichtbaar
daarbij zijn Vergaderd
horloge sneuvelde
ook
nog (!)De
succesvolle
geheime
mis- gevormd.
geregeld hoogte,
met werkend
toezichthouder
bijdoor
de stedenbouwkundiHaagse
vanwereld
Blaricum
was daar gemeentehuis,
op 22 kilometer
binnen
de hij zijn protest
enkele malen met nog
sies
over lobby
de gehele
uitvoert.
de man systeem
van het snelle
bouwen,
in Barendrecht
enslaan.
bij Schöne
thuis. Bogaers,
niet geheel vreemd aan. Een handige gen
één geïntegreerd
met satellieten
zijn schoen
op tafel te
De oorzaak
Tydeman
kon hij steeds
unieke inspraak
door na
de gesteund
zet? Het leek
van wel:
in één klap ver- De
en drones.door
Binnen
enkele seconden
komt
wastoen
dat nog
het vrij
de Russen
in mei 1960,
Geheime
archieven
geopend
stuk houden:
‘Blaricums
planbewoners,
uit het voet
dubbelde
de NRC
Blaricumse
zo debijgevraagde
informatie
haarscherp
4 jaren machteloos
de U-2 allen
op 20 kilomeAls
journalist,
en NOSbevolking.
Journaal, toekomstige
zijn goed
en versnellen
de
werdtegeorganiseerd:
tiendaarbij
groepen
Maar deDick
al stroeve
verstandhouding
met Gooi,
beschikbaar.
Geregistreerd
doorookelekter hoogte
zien overvliegen,
al nen
schreef
al eerder
over de U-2. Maar
Bogaers
kreeg
waardering voor
twintiginstallaties
personen. De
wijk groei- bouw.’
Huizen
er niet beter
op. de
Blaricum
tronische
sensoren
en multispectrale
cahun elk
geheime
fotograferend,
dat
was werd
nog voordat
in 2019
VS en van
ze gingen
in de die
vroege
met luisteren
naar een
de bewoners.
heeft Huizen laterhun
noggeheime
wel de miljoenen
mera’s, onder
anderezelfs
infrarood,
200
eindelijk
gelukt was
U-2 neer De
te Schöne:
Groot-Brittannië
archieven de
baantjes
in het
de
Huizen,
voor deopenstelden
infrastructuur
Of stedenbouwkundige
kilometersamen
zijwaarts
reiken.trekken
Dit maakt
halen. Uiterst pijnlijkvan
voor
de VS.profesDaar- ochtend
verder
en terugbetaald.
duizenden pagiwerdde
eenvijandelijke
grote maquette
van
Froger,
bleef
een beslisboter- Biezem.
dat soepel
verliep?materiaal
We wetenover
het dit
niet.
In sor
mogelijkEr
buiten
grenzen
entegen
waren
de regelmatig
voor Kennedy
na’s
aan onbekend
toegemaakt,
waarin
je met een
eten
Schöne. En
zie: ook
iederopenbaar
geval blijft
ookDe
nurode
in 2015
vastBijvanck
te leggen
wat ver
daarachter
gesende foto’s
vanbijRussische
raketten
op de
stel
werden.
draad de
in hammetje

b
t
a
R
w
b
h
V
h
l
s
K
d
é
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ga zo maar door; als toehoorder hang je
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aantal woorden mag tellen…

Dragon Lady
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Michiel Krabbenborg @Michiel_BW
De kerst- sponsorloop bij @OBBlaricum
was een succes! De leerlingen hebben gelopen voor @DeOpkikker#goeddoel
Maarten Frenk @MaartenFrenk
Mooie nieuwjaar traditie in #blaricum.
Vuur, zang en natuurlijk drank
IJssalon De Hoop @ijssalondehoop
Beste IJsgenieters, met ons laatste facebook bericht van 2014 willen wij iedereen bedanken voor een fantastisch ijs-seizoen 2014.

hei & wei volgen op twitter: kijk op
http://twitter.com/heienwei
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INJECTABLES

MAKELAAR O.G.

Wilt u een afspraak
maken voor een consult
WWW.ARTOFLIVINGBYMARQUIETTE.COM
Dr. Holtmannweg 24, Laren
of een behandeling?
VERKOOP I AANKOOP
I ONROEREND GOED I VERKOOPSTYLING
Tel. 035 260 10 60
www.hrinjectables.nl
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CONTACTGEGEVENS

In gesprek met een zorgprofessional over corona?
Bel 0800 - 770 77 07
Mogelijk heeft u vragen over corona of de coronavaccinatie. Bijvoorbeeld over bijwerkingen, mogelijke gevolgen van
het virus, testen of thuisblijven. In alle gevallen kan het fijn
zijn om te praten met een onafhankelijke zorgprofessional
om u goed te laten informeren.

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

AA
OM

Telefoon: 14 035
E-mail: info@blaricum.nl

––––

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

De zorgprofessionals zijn telefonisch bereikbaar en in
een later stadium ook via de chat via de website
www.vragenovercorona.nl Zij zullen zo goed mogelijk helpen
met het beantwoorden van persoonlijke vragen en u onafhankelijk te woord staan. Het telefoonnummer 0800 - 770
77 07 is dagelijks beschikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur.
Meer informatie is te vinden op www.vragenovercorona.nl

Telefoon: 14 035
E-mail: info@belcombinatie.nl
Website: www.belcombinatie.nl
Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en
vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt
u tijdens de openingstijden bellen met
14 035 of maak een afspraak via

AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2022

www.blaricum.nl

Eind februari valt uw aanslag voor de gemeentelijke belastingen 2022 op de mat. Op het aanslagbiljet van de
gemeentelijke belastingen staat welke belastingen u moet betalen, hoe hoog de bedragen zijn, hoe en wanneer u
betaalt en wat de nieuwe WOZ-waarde is van uw pand.
De WOZ-waarde is belangrijk voor
onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelasting. De gemeente
stelt elk jaar de waarde van alle
onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen vast. Daarom taxeert
de gemeente elk jaar alle woningen,
bedrijfspanden, bouwkavels en ander
onroerend goed. Dat taxeren gebeurt
geautomatiseerd.
Wilt u meer weten over de WOZ
of andere belastingen? Kijk op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen

onder het kopje ‘Waardering onroerende zaken (WOZ)’ voor meer
informatie. Heeft u vragen over uw
aanslagbiljet? Neem dan telefonisch
contact op met de gemeente via 14
035 of per mail: info@blaricum.nl
Uw vraag nemen wij dan samen met
u door.

Commerciële bezwaarmakers
De gemeente handelt de bezwaren
tegen uw aanslag het liefst snel zelf af.
Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt, dan passen we deze graag aan.

Er zijn bureaus die adverteren dat zij
(gratis) bezwaar kunnen maken tegen
de hoogte van de aanslag.
Dat klinkt mooi, maar het leidt tot
hogere kosten voor u als belastingbetaler, en voor de gemeente. Deze
bureaus krijgen vergoedingen als het
bezwaar is toegekend. Zij kunnen
hier wel tot € 650,- per bezwaar aan
verdienen. Deze kosten moet de
gemeente betalen en worden dus
opgebracht door álle inwoners.

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

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38
E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl
Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

BEL-Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit
Iedere dinsdag – in de oneven
weken – via MS Teams. Kijk voor de
agenda op www.mooisticht.nl

Gemeenteraadsverkiezing
Woensdag 16 maart is het zover! Dan is
de verkiezing voor de gemeenteraad.
Op de websites van de politieke partijen
die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen vindt u informatie over de
partijen en hun standpunten. En wist u
dat u ook al eerder kunt stemmen?

Eén stembureau al open op
14 en 15 maart

Om drukte in coronatijd te spreiden,
is er op maandag 14 maart en dinsdag
15 maart alvast een stembureau open.
Dit stembureau bevindt zich in het

gemeentehuis van Blaricum, Kerklaan 16
in Blaricum. U kunt hier stemmen van
07.30 tot 21.00 uur.

Stempas en machtigen

Uiterlijk woensdag 2 maart ontvangt u
thuis uw stempas. Bent u zelf niet in de
gelegenheid om naar het stembureau
te gaan of heeft u op de dag dat u gaat
stemmen corona of klachten (zoals hoesten, verkoudheid, koorts) of huisgenoten
die dat hebben? Dan is het advies om
niet zelf te stemmen, maar iemand te
machtigen. Wat u hiervoor moet doen,
leest u op www.blaricum.nl/verkiezingen

De
de
BEL
een
nad

VE
OM

Veilig stemmen

––––

Ook tijdens het stemmen is het belangrijk dat u zich aan alle coronamaatregelen houdt. Bij elk stembureau is een
gastheer/vrouw aanwezig om het stemmen veilig te laten plaatsvinden. Vergeet
ook uw mondkapje niet!

•F
e
•H
su
ve
ja

Meer informatie

De
de
BEL
een
nad

Kijk voor meer informatie op
www.blaricum.nl/verkiezingen of ga naar
www.elkestemtelt.nl
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VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan bekijkt u op
de landelijke website www.overheid.nl Wilt u automatisch een melding
ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice
via www.overheid.nl

AANGEVRAAGDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Baars 8, 1261 PE, plaatsen van een verlegde nok op het voordakvlak, ingekomen
17 januari 2022
• Bussummerweg 15, 1261 BX, plaatsen van
een erfafscheiding en vellen van 2 bomen,
ingekomen 20 januari 2022
• Langwagen 38, 1261 KL, plaatsen van een
dakkapel op het voordakvlak, ingekomen
23 januari 2022
• Evenaar 23, 1261 VN, uitbreiden van de
woning aan de achterkant en vervangen
van kozijn, ingekomen 24 januari 2022
• Van Vrieslandlaan 2, 1262 AR, plaatsen van
een dakkapel op het voordakvlak, ingekomen 25 januari 2022
• Bussummerweg 6 (kavels 1034, 1035 en
1854), 1261 CA, verbouwen van de woning, bouwen van carport, vervangen van
dakpannen voor rieten dak en plaatsen van
dakkapel, ingekomen 25 januari 2022
• Meerkoet 26, 1261 RR, realiseren van een
overkapping in de achtertuin, ingekomen
25 januari 2022
• Huizerweg 8, 1261 AW, aanpassen van de
bestaande luifel en herstellen van scheuren
in metselwerk, ingekomen 26 januari 2022
• Naarderweg 31, 1261 BR, aanpassen van
de voorgevel en nokhoogte, ingekomen 27
januari 2022

• Noolseweg 25, 1261 EA, vellen van
1 boom (herplantplicht), verzonden
29 december 2021
• Jufferlaan 8, 1262 BB, plaatsen
van een dakkapel op het voordakvlak van de woning, verzonden 18
januari 2022
• Schapendrift 83, 1261 HP, vellen
van 5 bomen (herplantplicht),
verzonden 13 januari 2022
• Zwaluwenweg 24B, 1261 GJ,
realiseren van een padelbaan in de
achtertuin, verzonden 21 januari
2022
• Meentzoom 61, 1261 XA, verbreden van de dakkapel in het voordakvlak, plaatsen van een dakkapel
in het achterdakvlak en realiseren
van een uitbouw aan de achterzijde van de woning, verzonden 21
januari 2022
• Stichtseweg kadastraal perceelnummer 5804 C, vellen van 49
bomen (herplantplicht), verzonden
20 januari 2022
• Stachouwerweg 9, 1261 HT, vellen
van 1 boom (herplantplicht), verzonden 24 januari 2022
• Schapendrift 76, 1261 HR, verbouwww.overuwbuurt.overheid.nl
wen van het woonhuis, verzonden
& app
24 januari
2022
De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij e-mailservice
de balie Vergunningen in het kantoor van de
BEL Combinatie in Eemnes. Het indienen van
Tegen de genoemde besluiten kuneen bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk
nen belanghebbenden op grond
nadat op de aanvraag is beslist.
van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het
VERLENGEN BESLISTERMIJN
betreffende besluit een gemotiveerd
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
bezwaarschrift indienen bij burge––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
meester en wethouders. Informatie
• Floris V Dreef 35, 1261 ZH, plaatsen van
over de bezwaarprocedure vindt u
een dakkapel, verzonden 18 januari 2022
op www.blaricum.nl/bezwaarschrift
• Huizerweg 8, 1261 AW, uitbreiden van de
supermarkt, realiseren van 3 woningen en
De besluiten met bijbehorende
veranderen van een inrit, verzonden 25
stukken liggen ter inzage bij de
januari 2022
balie Vergunningen. Degene die een
bezwaarschrift indient, kan (bij een
De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij
spoedeisend belang) tevens een
de balie Vergunningen in het kantoor van de
verzoek tot het treffen van een voorBEL Combinatie in Eemnes. Het indienen van
lopige voorziening indienen bij de
een bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk
rechtbank Midden-Nederland, Afdenadat op de aanvraag is beslist.
ling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
voorzieningen, Postbus 16005, 3500
DA Utrecht.

Gaan mijn buren
verbouwen?

Zó weet je ervan!

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd 1

Uit onderzoek van gemeente Blaricum blijkt dat onderstaande betrokkene niet
meer woont op het adres waar hij/zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP)
staat ingeschreven.
Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze betrokkene op te schorten per 7 januari 2022. Dit betekent dat hij/zij daardoor formeel
niet meer op dat adres staat ingeschreven.
Geslachtsnaam
en voorletters
Weidner, M.

Adres

Woonplaats

Datum besluit

Carmiggeltlaan 12

Blaricum

04-02-2022

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u hiertegen bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. De
termijn is ingegaan op 4 februari 2022.
In uw bezwaarschrift staat in ieder geval uw naam en adres, de datum, het besluit
waar u het niet mee eens bent, waarom u het niet eens bent met dit besluit, uw
handtekening.
Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes.

Klacht over zorg?
In het Gemeentenieuws Blaricum van 7 januari stond een artikel over het indienen van klachten over onze dienstverlening. Er staat een onjuist telefoonnummer
in het artikel van de klachtencoördinator van Maatschappelijke Zaken HBEL. Het
juiste telefoonnummer is: 035 - 528 12 47. Mocht u klachten hebben op het gebied van zorg en ondersteuning, inkomen, werk en welzijn, dan kunt u terecht bij
de klachtencoördinator Maatschappelijke Zaken HBEL. U kunt de klacht ook per
mail doorgeven via gemeente@huizen.nl t.a.v. de klachtencoördinator. Op onze
website is meer informatie te vinden over het indienen van klachten over andere
onderwerpen.

Gaan mijnGaan
buren
mijn buren
Gaan
mijn buren verbouwen?
verbouwen?
verbouwen?
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Gemeenten en waterschap pakken samen Gooiergracht aan

E
in

De gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren (BEL) en waterschap Amstel, Gooi en Vecht
(AGV) gaan samen een visie opstellen voor de aanpak van de Gooiergracht. Op
basis van die visie wordt de Gooiergracht verbeterd.
Dit is hard nodig, omdat de waterbodem
is vervuild, er veel achterstallig onderhoud is en de Gooiergracht nu niet klaar
is voor de toekomst. Dat komt omdat het
klimaat verandert en er daarom rekening
moet worden gehouden met meer, maar
ook met minder water.
De partijen maken goede afspraken over
het toekomstig onderhoud van de gracht
zelf, de oevers en de directe omgeving.
Zodat het klaar is voor de toekomst en
het een prettig verblijfgebied is. De drie
gemeenten en het waterschap hebben
dit vastgelegd in de ‘Intentieverklaring
integrale aanpak Gooiergracht’. De
partijen hebben deze op woensdag 26
januari gezamenlijk ondertekend.
De Gooiergracht voert regenwater uit
het Gooi af naar het Eemmeer en kan
water bergen en vasthouden. Ook voert
de gracht het gezuiverde rioolwater af

Le

Zw
van
zw

van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in
Hilversum en Blaricum. De Gooiergracht
ligt precies op de grens van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. En ook
op de grens van twee waterschappen en
twee provincies.

Hie
afv
van

Waarom moet de Gooiergracht
worden aangepakt?

De Gooiergracht kampt met veel achterstallig onderhoud. Door de onduidelijke
verantwoordelijkheden is hier in het verleden te weinig aan gedaan. Peter Calis,
wethouder van Laren, zegt er namens
de drie gemeenten Blaricum, Eemnes
en Laren over: “Wat we gaan oplossen is
dat het beheer van de Gooiergracht zeer
versnipperd was tussen de drie aangrenzende gemeenten, het waterschap AGV,
de waleigenaren (veelal particulieren) en
uiteraard het Rijk dat extra geld beschikbaar stelt voor de sanering van de
waterbodem.”

Oo

De
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bu
be
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oo
Van links naar rechts: de heer Theo Reijn (wethouder Eemnes), de heer Peter Smit
(lid dagelijks bestuur waterschap AGV), de heer Peter Calis (wethouder Laren) en
mevrouw Maria Klingenberg-Klinkhamer (wethouder Blaricum)
Peter Smit, lid dagelijks bestuur van het
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, zegt
erover: “Het waterschap werkt er elke
dag aan om ervoor te zorgen dat ons
water veilig en schoon is, en we een
robuust en toekomstbestendig systeem
hebben en houden. Toen we na de
waterschapsverkiezingen een bestuursakkoord sloten, stond de Gooiergracht
er daarom nadrukkelijk in. Ik ben er dan
ook trots op dat we de Gooiergracht
op deze manier nu samen aanpakken
en dat die daarna weer klaar is voor de
toekomst.”

Wat gaat er gebeuren?

Allereerst wordt het achterstallig onderhoud aangepakt. De waterbodem wordt
schoongemaakt en oevers worden natuurvriendelijker gemaakt. Ook wordt er
gekeken naar de mogelijkheid om de capaciteit van de gracht te vergroten voor

Fotograaf: Ron Offermans

periodes van extreme hoosbuien of juist
droogte. Ook wordt er aandacht besteed
aan de landschappelijke inpassing van de
Gooiergracht en haar oevers, zodat het
een fijn gebied blijft om te wandelen en
fietsen. 2022 is het jaar van de plannen
uitwerken, met uitvoering in 2023.

Bijzondere samenwerking

De afgelopen jaren vonden er gesprekken plaats tussen de drie gemeenten en
het waterschap over het onderhoud van
de watergang en haar oevers. Dit heeft
geleid tot de ‘Intentieverklaring Integrale
aanpak Gooiergracht’. De partijen verklaren hiermee dat ze zich gezamenlijk
inzetten voor het opstellen van een visie
en een uitvoeringsprogramma. De visie
moet aangeven welke ingrepen er nodig
zijn, wie deze gaat uitvoeren en wanneer. De visie wordt in samenspraak met
de omgeving opgesteld.

Blaricum zet eerste stap naar aardgasvrij
De gemeenteraad heeft eind december 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld.
Hiermee is een eerste stap gezet naar een aardgasvrij Blaricum. In de visie staat op
welke manier, wanneer, en in welke volgorde de buurten in Blaricum aardgasvrij
gemaakt worden. En welke oplossingen daarbij voor de hand liggen.
In Blaricum worden in ieder geval tot
2030 geen buurten van het gas gehaald.
Wel gaat de gemeente dit jaar starten
met een nadere verkenning. De Bijvanck
is daarvoor aangewezen als verkenningsbuurt. Uit de verkenning zal meer duidelijk worden over wat nodig is om van het

aardgas af te komen. De gemeente wil
hiervoor op korte termijn een bijeenkomst organiseren. Dit is een voortzetting van de eerdere bijeenkomst uit 2019
die samen met bureau Overmorgen was
georganiseerd.

De route naar een aardgasvrij Blaricum
is sowieso niet in beton gegoten. De komende decennia kan er nog veel veranderen in betaalbare en breed toepasbare
energiebronnen of technieken. Daarom
wordt de visie iedere vijf jaar opnieuw
bekeken en zullen nieuwe inzichten
opgenomen worden.

Meer informatie

Op www.blaricum.nl/duurzaam kunt u
de Transitievisie Warmte in zijn geheel

nalezen. Op de website staat ook een
eenvoudige samenvatting van de visie,
met veel beeld- en kaartmateriaal.
Ook vindt u er meer informatie over wat
u nu zelf al kunt doen als voorbereiding
op aardgasvrij wonen. En hoe de gemeente, energiecoöperatie Hut van Mie
en Duurzaam Bouwloket u bij het treffen
van deze energiebesparende maatregelen kunnen helpen.
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Ergert u zich ook zo aan rotzooi
in de buurt?
Leen gratis de zwerfafvalaanhanger!

Zwerfafval staat met stip op nummer één als het gaat om grootste ergernissen
van Nederlanders. Daarom stellen de BEL-gemeenten kosteloos een
zwerfafvalaanhanger met gereedschap ter beschikking.
Hiermee wordt het opruimen van zwerfafval in uw buurt of het schoonmaken
van groenstroken een makkie!

Ook voor kleine klusjes

De zwerfafvalaanhanger is een initiatief van de gemeenten om inwoners,
buurtverenigingen en scholen actief te
betrekken bij het onderhoud van hun
leefomgeving. Het opruimen en opknappen van de leefomgeving is tenslotte niet
alleen een taak van de gemeente, maar
ook van inwoners.
In de aanhanger zitten onder andere
vegers, schoffels, vuilknijpers, snoeischaren, afvalzakken, veiligheidsvestjes,
werkhandschoenen, een kruiwagen,
pionnen en zelfs een EHBO-koffer. Ook
bevat de aanhanger spullen om kleine
klusjes in de wijk mee op te knappen.

Zoals voor het rechtzetten van paaltjes
of borden. Behalve gereedschap biedt de
aanhanger zelfs de mogelijkheid om na
afloop de handen te wassen.

Reserveren van de aanhanger

Iedere wijkraad, buurtvereniging,
school of inwoner kan de aanhanger
reserveren. Dit kan telefonisch door te
bellen met de werfbeheerder via het
gemeentelijke telefoonnummer 14 035
(elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur).
Bij het reserveren kunt u ook direct een
afspraak maken voor advies over de uit
te voeren werkzaamheden of over het
afvoeren van het verzamelde (snoei)
afval. De aanhanger haalt u op bij de
gemeentewerf, Zuidersingel 2 in Eemnes.
Na gebruik moeten alle gereedschappen weer volledig en schoon worden
ingeleverd.

Even voorstellen:
de digitale wijkagent

Bij de politie werken ook digitaal
wijkagenten. Zij houden zich bezig met het
bestrijden van digitale criminaliteit.
Denk aan opsporing van hacks of aan
aanpak van klassieke misdaad met een
digitale component, zoals oplichting via
Marktplaats of WhatsApp. In onze regio
zijn twee wijkagenten werkzaam. In dit
artikel stellen we Chris Beniest voor.
Blaricum valt onder zijn werkgebied.

Wat doet een digitale wijkagent?

Wij houden de cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit in de gaten en
zorgen dat deze zaken bij de juiste afdelingen terechtkomen. Verder kijken we
naar online informatie om zo strafbare
feiten en personen op te sporen. Als
we signalen zien, kunnen we snel zaken
oppakken. Ook is er contact met jeugd
via social media. Hierdoor zijn we beter
te benaderen voor de jeugd, die minder
snel naar de bureaus komt om zaken te
melden. We verzorgen voorlichting op
de scholen over de gevaren van social
media en cybercrime. De digitale wijkagent is het online gezicht van de politie.
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Waarom is er een digitale wijkagent in deze regio nodig?

et

Gemeente Blaricum op
Twitter en Facebook

,
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Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke nieuws?
Volg ons dan op Twitter: @Gem_Blaricum en op Facebook:
www.facebook.com/gemeente.Blaricum

Iedereen is tegenwoordig online. Je
kan niet meer om digitalisering heen.
Datzelfde geldt ook voor digitale
criminaliteit. De digitaal wijkagent is
gespecialiseerd in deze materie en legt
snel verbanden. Door onze online zichtbaarheid en bereikbaarheid kunnen wij
een belangrijke schakel zijn tussen de
inwoner en de online specialisten bij de
politie. Ook willen we inwoners adviseren om zich goed te beschermen tegen
digitale criminaliteit.

Met welke vragen kunnen
inwoners bij de wijkagent
terecht?

Wij richten ons vooral op de zaken met
een digitaal component. Maar we zijn
ook bereikbaar voor andere vragen die
politiewerk aangaan. Onze kracht is dat
wij ook digitaal benaderbaar zijn, via
diverse social media kanalen.

Welke voorbeelden zijn er te
noemen waarvoor de digitale
wijkagent bevraagd kan worden?

We krijgen bijvoorbeeld vragen om op
social media mensen uit de anonimiteit
te halen. Dat betekent dat we nagaan of
internetgebruikers niet onder een valse
naam allerlei berichten plaatsen. Een
ander voorbeeld is dat we vragen krijgen
van personen die (online) gestalkt worden. Dan proberen wij te bepalen wat er
precies aan de hand is en adviseren we
over hoe de stalking gestopt of vervolgd
kan worden. Ook zijn wij continu bezig
met het bijhouden van social media op
het gebied van ordeverstoringen. Door
signalen al snel op te pakken, kunnen
we ook al snel handelen.

Hoe kunnen inwoners in
contact komen met de digitale
wijkagent?
Wij zijn bereikbaar via 0900 - 8844, via
de mail, maar natuurlijk ook via onze
social media kanalen:
Mail: chris.beniest@politie.nl
LinkedIn: Chris Beniest
Facebook: Digiwijk Chris Beniest
Instagram:
digitaal_wijkagent_gnv_noord
Twitter: @BeniestChris
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Micky
Adriaansens
door Marjolijn Schat
In september 2020 schreven wij in hei
& wei over drie Blaricumse vrouwen
die bevlogen en met zeer veel plezier
hun werk in de Eerste Kamer doen.
Een van hen is Micky Adriaansens
(57).

FOTO RIJKSOVERHEID - MARTIJN BEEKMAN

Sinds 2019 vertegenwoordigde Micky de
VVD met een zetel in de senaat en was
ze voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn
en Sport. Op 10 januari is ze benoemd
tot minister van Economische Zaken en
Klimaat in het kabinet Rutte IV. Micky:
‘Bijzonder om deze functie te mogen
vervullen. Ik kijk er naar uit om me in
zetten voor de Nederlandse samenleving met een focus op de economische
ontwikkeling en alle uitdagingen die er
zijn.’ Wij wensen Micky heel veel succes
in haar nieuwe functie.
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In Memoriam

door Nelliëtte van Wijck
Enige tijd geleden heeft Vincent Ohlrichs in hei & wei gestaan. Hij was een
van de gelukkigen die naar het nieuwe Sherpa-gebouw mocht verhuizen.
Ondertussen woont hij er, en met veel plezier!

Vincent: ‘De appartementen zijn natuurlijk nieuw en een stuk ruimer dan op de
oude locatie. De lichtinval is fantastisch
en door de grote raampartijen heb ik
mooi zicht naar buiten. Het gebouw ligt
aan een wandel- en fietspad. Hierdoor
zie ik veel mensen voorbijkomen. Het is
fijn wonen hier!’
Tachtig woningen
Sherpa ondersteunt mensen met een beperking en streeft ernaar voor hen een
fijne passende woonplek te verzorgen.
De organisatie helpt hierbij door de juiste ondersteuning te bieden in de tachtig
verschillende woonlocaties in ’t Gooi,
Eemland en Vechtstreek. Zoals in de
prachtige nieuwe locatie aan de Reuterlaan. De locatie biedt 29 zelfstandige en
ruime tweekamerappartementen met alle
voorzieningen (eigen voordeur, keuken,
badkamer en een terras of balkon).
Woonvorm
Sherpa bekijkt samen welke woonvorm
het beste past bij de persoon. Zelfstandig wonen, logeren of samenwonen
in een groep. Wilt u meer weten over
Sherpa? Neem dan contact op met Sherpa Zorgbemiddeling 035-6463752 of
zorgbemiddeling@sherpa.org

Muziek in
Blaercom
De Colombiaanse pianist Fabián
Fernández en de Nederlandse cellist
Detmar Leertouwer spelen een recital
met muziek van Ludwig van Beethoven en Johannes Brahms.
De bijzondere samenwerking stamt uit
de tijd dat Detmar aan de Universidad
Central doceerde. Fabián was de pianist
van zijn celloklas. Blaercom, 11 februari
20.15, toegang € 15,- per persoon.
Reserveren
scarbomusica.nl/bespreking.php

Familieberichten
Overleden
20-12-2021 	Antonius (Tonnie)
Schaapherder,
geboren 13-08-1949,
25-12-2021 	Gineke Weert-Postma,
geboren 05-12-1930
26-12-2021 	Gerardus Meeuwis Joseph
(Gert) Töpfel,
geboren 11-03-1938
30-12-2021 	Traute van der Veer-Peters,
geboren 25-04-1936
04-01-2022 	Gerardus Hubertus Maria
(Gerard) Post,
geboren 11-06-1950
Geboren
03-11-2021	Charlotte Sophie
Bastiaans
03-11-2021	Juliette Stephanie
Bastiaans
14-11-2021	Fréderique Josephine
Willemijn Hickinson
23-11-2021	Isabella Sophia Hanime
van Solt
23-11-2021 Manno van de Pol
23-11-2021 Benjamin Hendrik Dörr
06-12-2021 Lucas Tygo Osseweijer
06-12-2021 Flore Inger Hensen
09-12-2021	Aâl-Imraân Elbachir El Jari
11-12-2021 Liyana Chohou
12-12-2021	Valérie Elize Josephine van
de Schootbrugge
17-12-2021	Olivia Elsje Theresia van
der Plas
29-12-2021	Jurre Jos Jan van Klooster
Gehuwd/partnerschap
01-11-2021	Michal Karol de Vries en
Rinske Hendrika Stephanie
de Rooij
15-11-2021	Yannick Dreier Gligoor
en Chantal Lidia Esther
Koelewijn
30-12-2021	Robert Anton Jan Bunt
en Gerdina Wilhelmina
Stappenbelt

FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN
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Sherpa in de Blaricummermeent

FOTO GERT-JAN DEN BESTEN

Colofon

Gerardus
Meeuwis Joseph
(Gert) Töpfel
* Blaricum, 11 maart 1938		
† Hilversum, 26 december 2021
door Frans Ruijter
Wie kende hem niet in Blaricum en
ver daarbuiten… Gert, de kapper aan
de Meentweg 4. Gert wilde eerst tuinman worden, maar gaandeweg kreeg
hij toch meer interesse in het knippen en barbieren van mensen dan het
knippen en scheren van de hagen.
Niet dat hij dat verwaarloosde, de hagen rond zijn pand zagen er altijd goed
verzorgd uit. Tot op hoge leeftijd bleef
hij zijn klantjes knippen. Op de vraag:
‘Gert, ga je niet met pensioen?’, antwoordde hij: ‘Daar heb ik het geld niet
voor.’ Je kwam niet makkelijk dichtbij
Gert. Ik heb hem verschillende keren
gevraagd om hem eens voor hei & wei
te interviewen. Ik had zelfs al een mooie
toepasselijke titel voor het artikel, namelijk: De man die het meest in zijn eigen
spiegel kijkt. Maar Gert wilde er niets
van weten.
Markante Blaricummer
Toen hij zichzelf niet meer kon verzorgen liet hij toch hulp toe van zijn vaste
verzorgers van het Vivium wijkteam,
Bouk en Marjan. Al mopperend respecteerde hij hen wel degelijk. Na diverse
ziekenhuisopnamen werd duidelijk dat
een appartement in Johanneshove in Laren een goede oplossing voor Gert zou
zijn. Hier kwam het ritme er weer snel
in, elke dag zijn loopje met een schuifelbezoek aan de Jumbo en een kopje koffie
bij de Prinsemarij. Gert had het naar zijn
zin in Johanneshove en genoot van zijn
rust. Na een kort ziekbed overleed deze
markante Blaricummer op tweede kerstdag in Hilversum.

Kopij hei & wei

Planning 2022

Heeft u iets te melden over uw vereniging,
evenement of iets anders in Blaricum?
Laat het ons weten via redactie@
heienwei.nl. Kopij voor het volgende nummer, verschijning 4 maart, aanleveren voor
15 februari a.s.

Editie
4 maart
1 april
29 april
27 mei
24 juni

Deadline kopij
15 februari
15 maart
12 april
10 mei
7 juni

Fabián (l) en Detmar
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