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Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Nicoline Loggere
Zevenderdrift 74
1251 RD Laren
Tel: 06 - 54 73 58 24
www.loggeremakelaardij.nl
info@loggeremakelaardij.nl

Net even 
anders!

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

P        

Happy Gifts 
For 

Happy Kids Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d

035-5315703

Christiane Calis 

Jelle Hoekstra

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

www.rabobank.nl/noordgooiland

www.dayspamooi.nl

  

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.

heihei&&weiwei
Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

Een vrolijk
melodietje

Ieder jaar komen uit verschillende
landen de toeristen ons landje bezoe-
ken. Als ze dan o.a. door Amsterdam
lopen, horen ze in de verte muziek. en
gaan ze nieuwsgierig op zoek naar
waar dat vandaan komt.

Ze zien al gauw een groepje mensen bij
elkaar, die verwonderd staren naar een
vrolijk beschilderd draaiorgel, dat ze nog
nooit gezien en gehoord hebben, en
waaruit muziek komt. Een man draait
aan een groot wiel en bontgeverfde pop-
petjes draaien rond en slaan op belletjes.
De toeristen kijken er verbaasd naar...
blijven er voor staan en luisteren met
vrolijke gezichten en open oren en ogen.
Gelukkig is Amsterdam niet de enige
stad met een draaiorgel. Op markten en
pleinen in andere steden hoor en zie je
die ook. Zelfs soms in Laren. 

Mansbakje
Je doet je boodschappen en opeens hoor
je in de verte een flard muziek in een
straat of op een plein, of er waait over
een gracht een vrolijk deuntje. En je
denkt: ‘Dat moet een draaiorgel zijn met
zijn bepaalde manier van muziek!’
Onwillekeurig krijg je ook een blij
gevoel, en je loopt al luisterend met dat
wijsje in je hoofd verder. Soms vergeet
je ook even waar je andere gedachten
gebleven zijn. Dat heeft het orgel
gedaan. Maar sommige mensen lopen
gewoon door. Of het interesseert hen
niet, of ze hebben wel wat anders aan
hun hoofd. Zelfs die andere man, die
langs het stilstaande publiek loopt met
zijn ‘mansbakje’ rammelend voor wat
geld, zien ze niet of willen ze niet zien.
Gelukkig begrijpen toeristen de bedoe-
ling en vallen er heel veel buitenlandse
euro’s in het bakje. Ideaal voor een ver-
zamelaar.

Snauw
Toch geeft zo’n orgel de mensen iets
blijs, al is dat dikwijls niet te zien aan
hun gezichten. Zegt het hen niets meer?
Vinden ze het de gewoonste zaak van de
wereld, dat ze op een mooi en gezellig
plekje staan te draaien, het ene ‘boek’ na
het andere? Maar gelukkig zijn we niet
helemaal afgestompt en kunnen we nog
de humor van hun gezichten aflezen.
Waar vinden we nog zoiets als een draai-
orgel? Wij hebben dat orgel gelukkig wel
in ons hart gesloten. En diegenen die er
zo ongeïnteresseerd langs lopen zou je
het liefste even aan hun jasje willen trek-
ken om hen te wijzen op de vrolijke
wijsjes en vragen: ‘Hoort u het draaior-
gel niet? Kijk en luister er nu eens even
naar met zijn blije liedjes. Dat orgel

speelt niet voor niets, dus ook voor u! En
het is gratis ook!’Wat zou er gebeuren
als je dat echt eens deed? Misschien
krijg je een snauw of een nare opmer-
king. Wat zou het leuk zijn als diegene
spontaan zou zeggen ‘Ja, u heeft gelijk,
nu hoor en zie ik het heel anders. Het
doet me wat, dank u wel.’ Dat zou ver-
rassend zijn en misschien zelfs troostend
voor hen. Geen mens kan zonder troos-
tend gebaar of woord. Het zijn goedbe-
doelde dingen. Troost kan zo’n melodie-
tje zijn uit een gewoon draaiorgel op een
straat of midden op een drukke roeze-
moezige wekelijkse markt.

Ada Keizer 

Naschrift redactie: Ada Keizer, tot op
hoge leeftijd actief als redacteur van hei
& wei, overleed  onverwacht in decem-
ber 2008. Ze was toen 94 jaar. Meerdere,
voor haar zo typerende, beschouwelijke
stukken over mens en natuur heeft ze ons
nagelaten. Bovenstaand stuk heeft zij
geschreven in april 2008. Haar huisje
aan de Huizerweg 24 staat vermeld, met
een prachtige foto, gemaakt door Gerbe
van der Woude, in het boek ‘Blaricum,
haar landhuizen en villa’s, haar atelier-
woningen en hutten, haar bijzondere
bewoners’ van Gé van der Pol, op pagi-
na 102. Te koop in de Blaricumse
Boekhandel.

Uitreiking 
1ste Blaricumse

Gemeenschapspenning tijdens 
verenigingendag op15 augustus 2010 

Vanwege het 5-jarig bestaan van het
Gemeenschapfonds Blaricum heeft het
bestuur een bronzen legpenning laten
maken. Deze zal voor de 1ste keer uitge-
reikt worden tijdens de verenigingendag
op zondag 15 augustus a.s.    

De legpenning gaat naar een inwoner
van Blaricum die zich al lange tijd op
velerlei manieren inzet voor de
Blaricumse gemeenschap en op die
manier bijdraagt aan de saamhorigheid
en onderlinge band binnen het dorp. 

De fraaie bronzen legpenning is ontwor-
pen en gemaakt door de in Blaricum
wonende en werkende beeldende kunste-
nares Margot Pistor. De legpenning heeft
een formele zijde en een artistieke zijde.
Op de formele zijde staat het logo van
het Gemeenschapsfonds Blaricum en op
de artistieke zijde staat een prachtig
Blaricums tafereeltje.   

Het Gemeenschapsfonds Blaricum
geeft financiële steun aan projecten
die de onderlinge band tussen
Blaricummers versterkt.
(www.gemeenschapsfondsblaricum.nl )

Bloemen in Blaricum S.B.



Gemeentebestuur Blaricum
Kerklaan 16, Blaricum
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Tel: 035 - 751 32 22
info@blaricum

Burgerzaken Blaricum
Maandag t/m vrijdag 
08.30 -  12.30. Dinsdag ook
van 18.00 - 20.00 uur

Kantoor BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Tel: 035 - 751 31 11

Het kantoor van de 
BEL Combinatie is voor
publiek geopend van ma. t/m
vr. van 8.30 - 12.30 uur.

Burgerzaken, 
kantoor BEL Combinatie
De afdeling burgerzaken is
ook geopend op
maandag(avond) 
van 13.30 - 20.00 uur.

De afdeling Vergunning en
Handhaving is ook geopend
op maandagmiddag 
van 13.30 - 15.30 uur.

Afdeling Belastingen:
Tel: 035 - 751 31 28

Meldpunt Openbare
Ruimte:
Tel: 035 - 751 31 31

Vergunningenlijn:
Tel: 035 - 751 31 25
op werkdagen  
van 9.00 - 11.00 uur.

Deze, en overige publicaties 
zijn te bekijken op
www.blaricum.nl

Bouwvergunningen
• Stachouwerweg 21, 1261 HV, het
vergroten van de woning, verzon-
den 22 juni 2010;

• Pastoor De Saeyerweg 2a, het
samenvoegen van twee woningen
en het veran-deren en vergroten
daarvan, verzonden 25 juni 2010;

• Bussummerweg 37, 1261 BZ, het
wijzigen van de dakbedekking,
tweede fase bouwvergunning,
verzonden 29 juni 2010;

• Gebr Dooijewaardweg 3, 1261 DE,
het veranderen en vergroten van
het dagverblijf, verzonden 29 juni
2010;

• Capittenweg 44, 1261 JL, het
oprichten van een woning, ver-
zonden 29 juni 2010;

• Bierwegpaadje 3, 1261 BN, het
oprichten van een woonhuis, ver-
zonden 1 juli 2010;

• Prins Hendriklaan 9, 1261 AH,
het oprichten van een apparte-
mentengebouw, betreft tweede
fase bouwvergunning, verzonden
1 juli 2010;

Sloopvergunning
• Anton Mauvelaan 3, 1261 GW, het
verwijderen van asbesthoudende
materialen, verzonden 22 juni
2010.

Kapvergunningen
• Zwaluwenweg 13, 1261 GN, 2
Coniferen en 1 Sierkers (nood-
kap), verzonden 22 juni 2010 

• Dokter Catzlaan tegenover nr. 26,
perceel D 655, 40 Zomereiken, 3
Taxussen, 6 Fijnsparren, 1
Douglasspar, 1 Amerikaanse
vogelkers en 2 Gewone Berken
(herplant), verzonden 25 juni 2010 

Aanlegvergunning
• Bierwegpaadje 3, 1261 BN, voor de
bouwput, verhardingen en ontgra-
ven en ophogen, verzonden 1 juli
2010;

Hier staan besluiten vermeld, waarte-
gen belanghebbenden op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) een bezwaarschrift kunnen

indienen. De besluiten met bijbeho-
rende stukken liggen ter inzage bij de
Balie Vergunningen. Iedereen die
meent door een of meerdere van
bovengenoemde besluiten recht-
streeks in zijn belang te zijn getrof-
fen, kan binnen zes weken na de
bekendmaking van het betreffende
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en
wethouders. De datum van bekend-
making is per besluit aangegeven. 

Degene die een bezwaarschrift
indient, kan – als spoedeisende
belangen gelden - een verzoek tot het
treffen van voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Amsterdam
(Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam)
.Voor een dergelijk verzoek brengt de
rechtbank griffierecht in rekening.

Van de kapvergunningen mag geen
gebruik worden gemaakt voor het
moment dat de bezwaar- of beroeps-
termijn is verstreken of beslist is op
een verzoek om een voorlopige voor-
ziening.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Aanvragen om bouwvergunning
• Noolseweg 12, 1261 EC, het ver-
nieuwen en veranderen van een
woning, ingekomen 21 juni 2010

• Gebroerders Dooijewaardweg 3,
1261 DE, het vergroten van het
dagverblijf van een zorgboerderij,
ingekomen 21 juni 2010

• Bussummerweg 37, 1261 BZ, het
gedeeltelijk veranderen van het
dak (2e fase), ingekomen 23 juni
2010

• Meentweg 9, 1261 XR, het geheel
oprichten van een woning met bij-
gebouwen, ingekomen 23 juni
2010

• Melkweg 1a, 1261 GT, het geheel
plaatsen van een erfafscheiding,
ingekomen 24 juni 2010

• Kooltjespad 12, 1261 DP, het
geheel plaatsen van een inrij-
poort, ingekomen 21 juni 2010 

• Houtwal 25, 1261 BC, het geheel
oprichten van een woning, ingeko-
men 23 juni 2010

• Blad 12, 1261 PX, het geheel plaat-
sen van een dakkapel aan de voor-
zijde, ingekomen 28 juni 2010

Aanvragen om kapvergunning
• Naarderweg 2, 1261 BP, 7 bomen,

ingekomen 18 juni 2010
• Driftlaan 12, 1261 JJ, 1 boom,
ingekomen 30 juni 2010 

• Kievit 1, 1261 SM, 1 boom , ingeko-
men 30 juni 2010 

• Noolseweg 65, 1261 EB, 1 boom,
ingekomen 30 juni 2010 

Aanvragen om kapvergunning
(gemeentelijke kaplijst)
• Kooltjespad tegenover nr. 2, 2
bomen, ingekomen 25 juni 2010

• Wetering/Levensboom, 44 bomen,
ingekomen 1 juli 2010  

Voor informatie over de gemeentelij-
ke kaplijst kunt u contact opnemen
met de heer T. Leys (035-7513261)
van de afdeling Aanleg en Beheer.

Het is nog niet bekend of deze aan-
vragen in behandeling kunnen wor-
den genomen en/of de vergunnin-
gen worden verleend. De aanvragen
kunnen worden ingezien bij de Balie
Vergunningen. Het indienen van
een bezwaar- of beroepschrift is pas
mogelijk nadat op de aanvraag is
beslist. Deze besluiten worden onder
de rubriek ‘Verleende vergunningen’
bekendgemaakt. 

ONTVANGEN AANVRAGEN
WELSTANDS-
COMMISSIE 

Kleine commissie
Iedere woensdag – in de oneven
weken – in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.

Grote commissie
Iedere woensdag – in de even
weken – in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.

Voor beide commissies geldt:
eerst plan inleveren, ‘geen vrije
inloop’. Voor eventuele informa-
tie over de agenda kunt u één
werkdag voor de vergadering
tussen 9.00 en 11.00 uur telefo-
nisch contact opnemen met de
Vergunningenlijn, telefoon (035)
75 13 125.

EXTRA BERICHT
Dinsdag 13 juli a.s. zal in een
openbare raadsvergadering wor-
den voorzien in de vacature van
de heer van Daale. De vergade-
ring vindt plaats in het gemeen-
tehuis van Blaricum, Kerklaan 16
en vangt aan op 20.00 uur.



BLARICUM GAAT DOOR MET DE
STARTERSLENINGEN 

Bouwvergunningen
• Driftlaan 16, 1261 JJ, het plaatsen
van een erfafscheiding, verzonden
29 juni 2010;

• Bloemlandseweg 9, 1261 BA, het
plaatsen van toegangspoorten en
erfafschei-dingen, verzonden 29
juni 2010.

De besluiten met bijbehorende stuk-
ken liggen ter inzage bij de Balie
Vergunningen. De hierna genoemde
belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na bekendmaking van het
desbetreffende besluit een beroep-
schrift indienen. De datum van
bekendmaking is per besluit aange-
geven. Het beroepsrecht hebben de
belanghebbenden die:
a.een zienswijze hebben ingebracht
tegen het ontwerp van het besluit;

b.bezwaar hebben tegen wijzigingen
die in het besluit zijn aangebracht
ten opzichte van het ontwerp van
het besluit;

c.aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen zienswij-
zen te hebben ingebracht tegen
het ontwerp van het besluit.

Een beroepschrift dient te worden
gericht aan de Rechtbank
Amsterdam (Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam). Degene die een
beroepschrift indient kan  als spoed-
eisende belangen gelden – een ver-
zoek tot het treffen van voorlopige
voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank. 

Blaricum, dinsdag 21 juni 2010 – Het
college van B&W van Blaricum heeft
besloten om de regeling startersle-
ningen voort te zetten. Het
Ministerie van Vrom liet eind mei
weten dat het rijksbudget voor star-
tersleningen uitgeput was en dat
aanvragen voor dit jaar niet meer in
behandeling genomen werden. Het
aantal aanvragen is landelijk vervier-
voudigd, waardoor de bodem van het
rijksfonds veel sneller was bereikt
dan voorzien. Vrom droeg de helft bij
in elke lening. De gemeente
Blaricum neemt vanaf nu de finan-
ciering van de leningen geheel voor
eigen rekening.

Wethouder Ineke de Joode geeft een
toelichting op dit besluit: “Wij heb-
ben destijds de starterslening inge-
steld omdat we het belangrijk vinden
dat ook jongeren zich kunnen vesti-
gen in dit dorp. Dat heeft een positief
effect op de levendigheid in het
dorp, waaronder het verenigingsle-
ven, maatschappelijke functies en de
locale economie. Nu het budget van

Vrom op is, hebben we besloten om
de bijdrage volledig zelf te financie-
ren.” Blaricumse starters tot 35 jaar
die nog niet eerder een woning koch-
ten, kunnen dus nog steeds bij hun
gemeente een leningaanvraag indie-
nen. Aan de voorwaarden en regels
voor een aanvraag verandert niets. 

Lening tot 50.000 euro
De maximale hoogte van een star-
terslening blijft 20 procent van de
verwervingskosten van de woning
met een maximum van 50.000 euro.
De verwervingskosten mogen in
totaal niet hoger zijn dan 350.000
euro. De hypotheek moet verstrekt
zijn met een Nationale Hypotheek
Garantie. Meer informatie over de
startersleningen is te vinden op de
website van Blaricum, www.blari-
cum.nl en de stichting
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten (SVn),
www.svn.nl. Bij de BEL Combinatie
is een brochure beschikbaar waarin
alle informatie over de starterslening
te vinden is.

MET ONTHEFFING 
VERLEENDE VERGUNNINGEN

de gemeente aanleiding geweest een
herziening van het bestemmingsplan
Dorp voor te bereiden.
De gemeenteraad heeft het bestem-
mingsplan gewijzigd vastgesteld naar
aanleiding van de ingediende ziens-
wijzen. Voor een compleet overzicht
van alle wijzigingen en een exacte
beschrijving van de wijzigingen
wordt verwezen naar het raadsvoor-
stel en -besluit van 25 mei 2010 met
alle bijbehorende stukken en het
vastgestelde ter inzage liggende
bestemmingsplan  Dorp 1e herzie-
ning.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan,
bijbehorende stukken en het bijbeho-
rende raadsvoorstel en –besluit, lig-
gen vanaf maandag 12 juli gedurende
zes weken ter inzage bij de balie
Vergunningen in het kantoor van de

BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in
Eemnes. U kunt hier terecht van
maandag tot en met vrijdag van 8.30
uur tot 12.30 uur en op maandag ook
van 13.30 uur tot 15.30 uur. Tevens is
het bestemmingsplan Dorp 1e her-
ziening te raadplegen via de website
(www.blaricum.nl).

Beroep
Gedurende de inzage termijn kan
schriftelijk beroep worden ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag, door:
- een belanghebbende die naar aan-
leiding van het ontwerpbestem-
mingsplan tijdig een zienswijze bij
de raad naar voren heeft gebracht;
- een belanghebbende die aantoont
redelijkerwijs niet in staat te zijn
geweest een zienswijze naar aanlei-
ding van het ontwerpbestemmings-

plan bij de raad naar voren te bren-
gen;
- eenieder die bezwaar heeft tegen de
wijzigingen die de raad bij de vast-
stelling in het bestemmingsplan
heeft aangebracht.

Het is mogelijk een verzoek om voor-
lopige voorziening in te dienen bij de
voorzitter van voornoemde Afdeling,
gelijktijdig met het indienen van een
beroepschrift.

Het besluit van de gemeenteraad tot
vaststelling van het bestemmings-
plan treedt in werking daags na
afloop van de beroepstermijn. Indien
binnen de beroepstermijn een ver-
zoek om voorlopige voorziening bij
de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State is ingediend, wordt de werking
van het besluit opgeschort totdat op
het verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Blaricum maken, ingevol-
ge het bepaalde in artikel 3.8 Wet
ruimtelijke ordening juncto afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht, bekend dat de gemeenteraad
van Blaricum op 25 mei 2010 het
bestemmingsplan `Dorp 1e herzie-
ning` gewijzigd heeft vastgesteld.

Aanleiding en doel van het toe-
komstig bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Dorp van de
gemeente Blaricum is op 20 decem-
ber 2007 vastgesteld door de gemeen-
teraad. Vervolgens heeft
Gedeputeerde Staten op 24 juni 2008
goedkeuring verleend aan het
bestemmingsplan. De Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van
State (ABRS) heeft het goedkeurings-
besluit op drie onderdelen vernie-
tigd. Dit vernietigings-besluit is voor

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN DORP 1E HERZIENING

GEEN AVOND-
OPENSTELLING

AFDELING 
BURGERZAKEN 

Tijdens de zomervakantie zal er
in de gemeente Blaricum en het
BEL-kantoor in Eemnes geen
avondopenstelling zijn vanaf 12
juli tot en met 16 augustus 2010.
De lokatie Eemnes zal geduren-
de die periode om 16.00 uur slui-
ten.
Vanaf 23 augustus zullen de loca-
ties ’s avonds weer geopend zijn.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING UITWERKINGSPLAN 
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Blaricum maken, ingevol-
ge het bepaalde in artikel 3.8 en 3.9a
Wet ruimtelijke ordening bekend dat
het college van Blaricum op 22 juni
2010 het uitwerkingsplan
‘Gecombineerd nutsgebouw deel-
plan C’ heeft vastgesteld. 

Inhoud
De ontwikkeling van De
Blaricummermeent tot een woon-
en werkgebied is vastgelegd in het
bestemmingsplan Blaricummer-
meent Werkdorp. Om gevolg te
geven aan de ontwikkeling van dat
gebied wil de gemeente overgaan tot
de nadere uitwerking van dit

bestemmingsplan. Het uitwerkings-
plan ‘Gecombineerde Nutsvoorzie-
ning deelplan C’ maakt de bouw
mogelijk van een gecombineerd
nutsgebouw dat in de toekomst de
energievoorziening regelt van de
gehele Blaricum-mermeent. Naast
het gebouw voor nutsvoorzieningen
worden op het kavel (ondergrondse)
containers gerealiseerd ten behoeve
van gescheiden afval.
Het ontwerp uitwerkingsplan
‘Gecombineerde Nutsvoorziening
deelplan C’ heeft reeds zes weken
ter inzage gelegen. Hierop zijn geen
zienswijzen binnengekomen en er
zijn derhalve geen aanpassingen
gedaan aan het uitwerkingsplan.

Ter inzage
Het vastgestelde uitwerkingsplan,
bijbehorende stukken en het bijbe-
horende besluit, liggen vanaf maan-
dag 12 juli 2010 gedurende zes
weken ter inzage  bij de balie
Vergunningen in het kantoor van de
BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in
Eemnes. U kunt hier terecht van
maandag tot en met vrijdag van 8.30
uur tot 12.30 uur en op maandag ook
van 13.30 uur tot 15.30 uur. Tevens is
het uitwerkings-plan te raadplegen
via de website (www.blaricum.nl).

Beroep
Op grond van het bepaalde in de Wet
ruimtelijke ordening kunnen dege-

nen die kunnen aantonen niet in de
gelegenheid te zijn geweest een
zienswijze in te brengen, beroep
instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het
uitwerkingsplan treedt in werking
daags na afloop van de beroepster-
mijn. Indien binnen de beroepster-
mijn een verzoek om voorlopige
voorziening bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State is ingediend, wordt
de werking van het besluit opge-
schort totdat op het verzoek is
beslist.



Zondag 11 juli 10.00 uur
Drs. Jan Greven.
Zondag 18 juli 10.00 uur
Ds. Petra Barnard.
Zondag 25 juli 10.00 uur
nader bekend te maken.

Tijdens de kerkdiensten is er kinderop-
pas (0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar).
Ook tijdens de schoolvakantie is er kin-
deropvang. De jeugdkapel voor jongeren
van 12-18 jaar komt één maal per veer-
tien dagen bijeen in de kelderruimte van
de Dorpskerk, behalve tijdens de school-
vakantie. Zie ook 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

Protestantse Gemeente

Blaricum

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 9.45 uur.
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering. 

In de maanden juli en augustus is er
geen Kindernevendienst.

Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije,
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum. 
Tel. 035-5383153. 

E-mail stvitusblaricum@hetnet.nl. Zie
ook de website www.vitusblaricum.nl.

Kopij
DEADLINE KOPIJ 

voor uitgebreide hei & wei nr. 349
is 20 augustus 

en verschijnt op 3 en 4 september.

Colofon
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Vrieze. Foto’s: Peter v. Rietschoten, Sybert
Blijdenstein en Gerbe v.d. Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel.: (035) 531 31 62,
e-mail: gesink@solcon.nl
Voor tarieven zie www.heienwei.nl
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hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Balkons gezocht
Nationaal MS Fonds. In de maand
november start de collecte voor Multiple
Sclerose. Om te zorgen dat MS die week
een gezicht krijgt, zoekt het fonds mensen
met een balkon/tuinhek die hieraan tij-
dens de collecteweek een spandoek wil-
len ophangen. Het spandoek is 3 meter
breed en 80 centimeter hoog. Help mee
MS op de kaart te zetten. Neem contact
op met Pamela Zaat 010-5919839 of via
www.nationaalmsfonds.nl. Ook als col-
lectant bent u welkom.

Juf 
Ans Bonekamp 
verlaat na 47 jaar het onderwijs! 

Op de Bernardus was Ans Bonekamp 37
jaar juf: veel Blaricummers hebben bij
haar leren lezen en rekenen en hebben
later als vader of moeder hun kind aan de
zorg van juf Ans toevertrouwd. De kin-
deren, ouders en team zullen haar mis-
sen, maar gunnen haar natuurlijk een
heerlijk leven waarin familie, vrienden,
reizen, lezen, sporten en tuinieren onge-
twijfeld centraal zullen staan!
Op 6 juli werd er in “het Werckpaert”
een afscheidsreceptie gegeven. 

Zon op en onder: op 1 augustus om
6.01 uur respectievelijk 21.30 uur en op
1 september om 6.51 uur respectievelijk
20.27 uur.

De hei & wei wenst alle Blaricummers,
waar ze zich ook bevinden, thuis of in
andere exotische oorden,  een hele
fijne zomer toe.

Kerkdiensten
Bijvanck
Evangeliegemeente De Rivier, in de
aula van de Basisschool De
Levensboom, de Levensboom 12, in de
Bijvanck. Elke zondag vanaf 2 mei een
feestelijke samenkomst, aanvang 10.00
uur. Ook kinderen zijn welkom. Na
afloop gezamenlijk koffie/thee. Iedereen
is uitgenodigd. Info tel. 5252804,
www.evangeliegemeentederivier.nl.

Torenhof
Prot. diensten: elke 1e en 3e woensdag
v.d. maand om 10.00 uur.
Kath. diensten: elke 2e en de 4e, en
event. 5e woensdag v.d. maand om 9.30
uur. Iedereen is welkom!

Hei & wei niet
ontvangen?

Of heeft u een vraag over de bezor-
ging, stuur dan een e-mail naar 
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei&wei bezor-
ging’. U kunt op werkdagen ook telefo-
nisch contact opnemen met 035-
5316520.

VERORDENINGEN
Het college van Blaricum deelt mee,
dat de raad in zijn vergadering van
22 juni 2010 ten behoeve van de
implementatie van de Wet elektroni-
sche bekendmaking een overzicht
van geldende verordeningen heeft
vastgesteld. Tevens heeft de raad de
Sportadviesverordening, de
Verordening Brandveiligheid en
Hulpverlening van de gemeente
Blaricum 2003 en de Verordening op
de bestuurscommissie openbaar
basisonderwijs ingetrokken. 
Deze besluiten treden in werking
met ingang van de achtste dag na die
van bekendmaking. 

Het overzicht van geldende verorde-
ningen ligt vanaf heden gedurende
12 weken ter inzage in het kantoor
van de BEL Combinatie, Zuidersingel
5  te Eemnes, bij de balie Vergunnin-
gen en Handha-ving. Voorts is het
overzicht van geldende verordenin-
gen te raadplegen op de website van
de gemeente Blaricum.

De volgende plein namen (in de De
Blaricummermeent) vast te stellen:
- Plataanplein (noordelijke plein);
- Cederplein (zuidelijke plein).

De volgende straatnamen in te trek-
ken:
- Meander;
- Diagonaal;
- Dekzandrug;
- Verdronken Land;
- Wetland;
- Betuinde Oever;
- Wilgenrijs.

Voor nadere informatie kunt u
terecht bij mw. A.O. Over – Van den
Hombergh (035-7513188), team
ruimte.

Gelet op artikel 149 van de
Gemeentewet en de Verordening
naamgeving en nummering (adres-
sen) besluiten Burgemeester en wet-
houders van Blaricum,

De volgende straatnamen (in de De
Blaricummermeent) vast te stellen:
- Erfgooiersdreef;
- Blaricummerdreef;
- Gooischedreef;
- Zuiderzeedreef;
- Floris V Dreef;
- Cleyne Raboesdreef;
- Laantje van Israëls;
- Laantje van Loeber;
- Mondriaanlaan;
- Bart van der Lecklaan;
- Pyke Kochlaan.

BESLUITEN GEMEENTEWET EN VERORDE-
NING NAAMGEVING EN NUMMERING

VOORGENOMEN VERKEERSBESLUIT

Het college van Blaricum heeft het
voornemen om een verkeersbesluit
te nemen waarbij het pad Verloren
Engh in de gemeente Blaricum
wordt gesloten voor vrachtverkeer.
Het is de bedoeling om door middel
van het plaatsen van het bord C7
(gesloten voor vrachtverkeer) dit
voornemen te visualiseren. Dit bord
zal op de Noolseweg ter hoogte van

de ingang naar de Verloren Engh
geplaatst worden.

Ten behoeve van een zorgvuldige
voorbereiding van het door ons te
nemen verkeersbesluit stellen wij
belanghebbenden in de gelegenheid
om tot uiterlijk 12 augustus 2010
zienswijze tegen het ontwerp ver-
keersbesluit naar voren te brengen

bij het college van Eemnes, bij voor-
keur schriftelijk. Schriftelijk kan dit
naar Postbus 71, 3755 ZH, Eemnes.
Wilt u van de mogelijkheid gebruik
maken om zienswij-zen mondeling
naar voren te brengen dan kunt u
hiervoor contact opnemen met dhr.
Heijnens (telefoonnummer 035-
7513273) of dhr. De Cocq (telefoon-
nummer 035-7513257).  

Het ontwerp verkeersbesluit, het
evaluatierapport en de beleidsregel
liggen vanaf 1 juli a.s. ter inzage in
het kantoor van de BEL Combinatie,
Zuidersingel 1, 3755 AZ te Eemnes.
U kunt deze stukken inzien geduren-
de de openingstijden van de BEL-
combinatie. 

VOORBEREIDINGS-
BESLUIT 
DWARSLAAN

Burgemeester en wethouders van
Blaricum geven kennis van de ter
inzage ligging
van het door de gemeenteraad van
Blaricum in zijn vergadering van 22
juni 2010 genomen voorberei-dings-
besluit als bedoeld in artikel 3.7 Wet
ruimtelijke ordening. 
Het voorbereidingsbesluit betreft de
gronden aan de Dwarslaan onge-
nummerd, kadastraal bekend
gemeente Blaricum sectie A nr. 2940
en 2387. 
Het voorbereidingsbesluit en de
tekening liggen vanaf 12 juli 2010, de
datum waarop het voorbereidingsbe-
sluit in werking treedt, voor een
ieder ter inzage.
Wettelijk is bepaald dat tegen een
voorbereidingsbesluit geen bezwaar
en beroep kan worden ingesteld.

Overige gemeentelijke mededelingen


