
Nederheem
Aurelio is de trotse toekomstige eige-
naar van Nederheem, het voormalige 
gemeentehuis van Blaricum. 
Villa Nederheem met ruim een hectare 
tuin is gebouwd in 1937 voor William 
Singer en zijn vrouw, de grondleggers 
van het huidige Singer Museum. In 1950 
kwam het domein in handen van de De-
li-Batavia Maatschappij, een tabakspro-
ducent die het 10 jaar in gebruik heeft 
gehad. Van 1960 tot 1974 heeft IBM het 
gebruikt als opleidingscentrum voor ma-
nagers. Van 1974 tot 2007 werd Neder-
heem het gemeentehuis van Blaricum. 
De laatste jaren heeft het geen functie 
gehad. 

Appartementen
Sinds 2007 heeft Nederheem de bestem-
ming Wonen gekregen. Aurelio is van plan 
om Nederheem te ontwikkelen tot meer-
dere appartementen. Voor het realiseren 
van het project werkt Aurelio samen met 
Menno Ongering van B.O.S. Architecten 
in Blaricum en met restauratie-architect 
Hans Vlaardingerbroek uit Utrecht. Voor-
ma en Walch Makelaars in Business B.V. 
trad op namens de verkopers.

Jubileumtijd-
schrift 40 jaar 
Bijvanck

Het jubileumtijdschrift n.a.v. 40 jaar 
Bijvanck wordt op dit moment ge-
drukt en zal begin juli bij alle adressen 
in de Bijvanck in de bus glijden.
Ieder huishouden krijgt één exemplaar. 
Zolang de voorraad strekt is er een mo-
gelijkheid om extra exemplaren te be-
stellen. Dit kunt u doen via de website 
www.debijvanck.nl tegen betaling van 
€ 2,50 per stuk.
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Oranje Vereniging Blaricum
bestuur Oranje Vereniging Blaricum
Kent u de Oranje Vereniging Blaricum? Weet u wat de Oranje Vereniging 
Blaricum allemaal voor ons dorp doet?

Waarschijnlijk heeft u net als wij op Ko-
ningsdag genoten van het fantastische 
weer, de Blaricummerie, de boeken- en 
rommelmarkt, de kunststraat, het kin-
derstraatje met gratis activiteiten en de 
live-muziek. Al in januari is het bestuur 
samen met een grote groep vrijwilligers 
bezig om deze dag in te vullen en er voor 
te zorgen dat u kunt genieten van een ge-
varieerd aanbod. Met onze vrijwilligers 
zijn we nu druk bezig met de voorberei-
dingen voor de Kermisweek. Let eind juli 
op uw brievenbus, want dan wordt het 
Oranjekrantje met daarin het programma 
voor 15 t/m 19 augustus huis-aan-huis 
bezorgd. Na de Kermisweek gaan we aan 
de slag met de intocht van Sinterklaas in 
de Bijvanck en het Oude Dorp.

Lid worden
Ondersteunt u de Oranje Vereniging Bla-
ricum al met een lidmaatschap? Voor mi-
nimaal € 15,- per jaar bent u al lid. In 
de maand juni ontvangen de leden hun 
lidmaatschapskaart. Deze kaart geldt 
op 15 augustus tevens als toegangskaart 
voor twee personen voor een swingend 
optreden bij Rust Wat, gevolgd door het 
schitterende vuurwerk. Bent u geen lid, 
dan kost een toegangskaartje € 10,- p.p. 
aan de kassa. Wanneer u vóór 10 augus-
tus lid wordt, dan wordt de toegangskaart 
nog bij u thuis bezorgd. 

Lid worden kan via de website: 
www.ovblaricum.nl of via het inschrijf-
formulier uit het Oranjekrantje.
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt.

Jeugdtheater Het Blauwe Paleis brengt
met veel humor en live muziek alle ver-
halen uit deze boeken tot leven en laat
kinderen zien hoe geweldig boeken zijn.
De voorstelling is een bewerking van het
gelijknamige kinderboek van Magali de
Frémery, dat in 2013 werd uitgeroepen
tot beste voorleesboek. 
Het gaat om twee voorstellingen (13.30
uur en 16.00 uur) voor kinderen op
basisscholen in Laren en Blaricum op 25
januari. Toegang is gratis, zolang er
kaartjes zijn, dankzij gulle sponsors en
organisator Rotaryclub Laren-Blaricum.
Kaarten bestellen via theaterkassa@sin-
gerlaren.nl onder vermelding van naam,
adres en telefoonnummer en het aantal
kaarten (max. 4 per gezin, max.1 vol-
wassene als begeleider). 

Nieuw bij De
Nieuwe Gooische 
De Nieuwe Gooische, makelaars en
taxateurs in het Gooi, bieden nu ook
hun diensten aan als online makelaar.

Het online pakket is een compleet pakket
voor de verkoop van uw huis, inclusief
professionele fotografie, plattegronden
en de aanmelding op Funda.nl voor een
vaste prijs van €1.495,-, zonder dat u bij
verkoop nog courtage betaalt.� 

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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heihei&& weiwei

De aanleiding om tot deze Blaricumse
NieuwjaarsZit te komen was het volgen-
de. Henk ging met z’n zoon Zeph (15) in
2014 naar Zeewolde waar ze in plaats
van  mee te doen aan de traditionele
nieuwjaarduik,  in het water gingen ZIT-
TEN, wat ze daar nog nooit hadden
gezien. Na overleg met duikers en een
arts werden Henk en Zeph door de lei-
ding van het evenement het water uitge-
stuurd.  Zitten achtte men niet verant-
woord. En dan te weten dat zitten qua
afkoeling minder belastend is voor het
lichaam dan zwemmen. Dus dat kon
anders vond Henk. Zodra je in koud
water gaat zitten, vertelt hij, gaat je
natuurlijke kachel aan en krijg je, als je
het water weer uitgaat een warmte-boost.
Het is zijn ervaring dat iedereen steeds
vrolijk lachend het water uit komt                                                                         

Gooimeerzit
In overleg met Iceman Wim Hof,
Mathijs Storm en Health Center FIT in
aan de Meentweg in Blaricum is er in
september een trainingsprogramma
opgezet ter voorbereiding van de
GOOMEERZIT van twee minuten  op
zondag, 4 januari. Henk vertelt over zijn

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum     Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

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

www.dayspamooi.nl

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

Nieuwjaarszit in het Gooimeer
door Adrie van Zon
Een primeur in Nederland, misschien wel in Europa en dat allemaal in ons
eigen Blaricum. Onze eigen Henk van den Bergh met wie het allemaal begon-
nen is. In december 2013  dagelijks zwemmen in het Gooimeer voor z’n
gezondheid (reuma) en als conditietraining voor het beklimmen van de
Kilimanjaro (5895 m) in januari 2014. 

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester.
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Vuurwerk bij Rust Wat
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Voor deze actie lieten beken-
de en minder bekende Ne-
derlanders zich 12 uur lang 
opsluiten in een hokje van 1 
bij 2 meter. 
Deze hokjes staan symbool 
voor de ruimte waar meisjes 
in Indiase bordelen worden 

vastgehouden. De opbrengst 
besteedt Free a Girl aan het 
bevrijden van minderjarige 
meisjes uit de gedwongen 
prostitutie. Initiatiefneem-
ster Wimmy Hu liet zich ook 
opsluiten in een hokje bij 
Moeke Spijkstra. 

‘Lock me Up - Free a Girl’ 
haalt € 417.847 op
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

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 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
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 035Inzameling taxus voor 
kankermedicatie gestart
In samenwerking met ‘Stichting Vergroot de Hoop’ is de GAD namens de regioge-
meenten Gooi en Vechtstreek gestart met de inzameling van taxus snoeiafval. In de 
jonge twijgen van de taxus zit baccatine, een belangrijke grondstof bij de productie 
van chemokuren ter bestrijding van kanker.

U kunt meedoen door uw taxussnoeisel 
apart te houden en het voor 31 augus-
tus in te leveren bij een van de schei-
dingsstations van de GAD in Hilversum, 
Huizen, Bussum en Weesp. Het initiatief 
voor de inzameling van taxussnoeisel 
werd genomen door wethouder Liesbeth 
Boersen en portefeuillehouder Milieu en 
Duurzaamheid.

Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed 
voor 1 chemotherapie. Voor iedere 
ingezamelde kuub taxussnoeisel gaat er 
bovendien € 50,- naar een kankergerela-
teerd goed doel. In deze regio is gekozen 
voor de Chemotuin bij Tergooizieken-
huizen. Het snoeisel moet wel jong en 
zuiver zijn. Voor informatie over de actie 
zie www.vergrootdehoop.nl

Klusaanhanger Samen Schoon
Wethouders afvalbeleid van de BEL-gemeenten namen maandag 15 juni de klus-
aanhanger Samen Schoon in gebruik. De omgeving schoonhouden is niet alleen een 
taak van de gemeente, maar ook van de inwoners. 

Veel inwoners vinden een schone leef-
omgeving belangrijk, het hele jaar door. 
Daarom stelt de gemeente een gratis 
aanhanger met gereedschap ter beschik-
king. Hiermee kunnen buurt- en wijk-
verenigingen, scholen of inwoners in hun 
eigen omgeving kleine klusjes doen zoals 
bijvoorbeeld het zwerfafval opruimen, 
groenstroken opschonen of zitbanken 
wassen. Samen zijn we verantwoordelijk 
voor een schone leefomgeving.

De aanhanger
De aanhanger bestaat o.a. uit: vegers, 
schoffels, vuilknijpers, snoeischaren, 
afvalzakken, veiligheidsvestjes, werk-
handschoenen, kruiwagen, veiligheids-
pionnen en zelfs een EHBO-koffer. Na het 
schoonmaken kunnen de volle afval-
zakken zo weer in de aanhangwagen 
worden gestopt.

De aanhanger is te reserveren bij de 
gemeentewerf via telefoonnummer 14 
035. Er wordt meteen ook een afspraak ge-
maakt tussen de aanvrager en de werfbe-
heerder. Voorafgaand aan de opruimactie 
geeft de werfbeheerder tips en uitleg over 
de werkzaamheden, bijvoorbeeld over de 
manier waarop snoeiafval verzameld en 
afgevoerd wordt, maar ook over veiligheid.

Ophalen en terugbrengen
De klussenaanhanger kan tijdens ope-
ningstijden van de gemeentewerf door u 
zelf worden opgehaald. Na afloop van de 
werkzaamheden wordt deze weer terug-
gebracht naar de gemeentewerf.
U bent verantwoordelijk dat na afloop 
van de werkzaamheden al het aanwe-
zige gereedschap weer aanwezig is in de 
klussenaanhanger. Hiervoor wordt op de 
gemeentewerf een leenovereenkomst 
getekend. De gemeentewerf voert het 
verzamelde afval af.

Blaricumse wethouder Boersen, Eem-
nesser wethouder Rood en wethouder 
Smit uit Laren samen aan de slag!

Zaterdag 26 september wordt voor de tiende keer de na-
tionale Burendag georganiseerd. Het jaarlijks terugkerend 
feest dat u samen met uw buren en de buurt kunt vieren.

Doel van Burendag is om mensen dichter bij elkaar te brengen. Het Oranje Fonds 
stelt ieder jaar een bedrag beschikbaar voor buurten/buurtorganisaties met goede 
ideeën die ze met en voor de buurt willen oppakken. U kunt een bijdrage 
(tot € 450,-) aanvragen als u Burendag viert op 25, 26 of 27 september 2015. Op 
www.burendag.nl vindt u alle voorwaarden en het aanvraagformulier.

IDEE VOOR BURENDAG?

Plastic, blik en drankenkartons 
samen in één zak
Woensdag 1 juli is de GAD gestart met het gezamenlijk  inzamelen van plastic, metalen 
verpakkingen (blik) en drankenkartons, het zogeheten PMD-afval, in één zak. Dit PMD-
afval wordt 1 keer per 2 weken aan huis opgehaald en ter recycling aangeboden.

Wat is PMD?
PMD is een afkorting voor plastic verpak-
kingen (zoals plastic flessen, flacons, folies 
en zakken), metalen verpakkingen (zoals 
drinkblikjes, conservenblikken en deksels) 
en drankenkartons (zoals van sappen en 
zuivel). Een groot deel van ons afval be-
staat uit deze drie afvalsoorten, die prima 
te recycelen zijn en dus als grondstof 
dienen voor nieuwe producten.

Nieuwe manier van scheiden
PMD-afval kan gezamenlijk worden aan-
geboden doordat de installatie waar ons 
plastic naartoe gaat sinds dit jaar geschikt 
is om deze drie de stromen te scheiden, 
zodat het voor hergebruik geschikt is. 
Van drinkpakken wordt het aluminium of 
plastic laagje afgehaald. Het karton wordt 
gerecycled, evenals het aluminium. Van 
plastic wordt onder meer fleecekleding 

en vloerbedekking gemaakt. Metaal 
wordt uiteraard ook geheel gerecycled: 
oud blik wordt nieuw blik. Deze nieuwe 
manier van PMD inzamelen is efficiënt, 
goed voor het milieu en zo houden we 
nóg minder restafval over.

Met gemak in één zak
Het PMD-afval kan worden aangeboden 
in een speciale PMD-zak die verkrijgbaar 
is bij de GAD, de scheidingsstations, de 
gemeentehuizen, de meewerkende su-
permarkten en www.zakkenbestellen.nl. 
PMD mag ook nog aangeboden worden 
in de Plastic Heroeszakken voor plastic 
inzameling. Mocht u deze nog hebben 
liggen dan kunnen deze eerst worden 
opgemaakt. 
Meer informatie over wat er wel en niet 
bij het PMD-afval mag is te vinden op 
www.gad.nl/PMD 
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Dinsdag 26 mei 2015 is mevrouw drs. J.J. de Jonge PDEng door de raad van Bla-
ricum benoemd tot lid van de Rekenkamercommissie BEL. Mevrouw Tineke de 
Jonge heeft uitgebreide onderzoekservaring. De leden van de Rekenkamercom-
missie zijn dan ook blij met deze versterking van de commissie.

De vacature is ontstaan door het verstrijken van de maximale zittingsperiode van 
Mark Daamen, die sinds juni 2008 lid was van de Rekenkamercommissie BEL. De 
Rekenkamercommissie kan op eigen initiatief, op verzoek van de gemeenteraad of 
op verzoek van burgers onderzoek doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid 
en rechtmatigheid van het gevoerde beleid in de drie gemeenten. De onderzoeken 
leiden tot rapportages, met conclusies en aanbevelingen die aan de gemeente-
raad worden aangeboden. De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeente-
raad om zijn taken beter te kunnen uitvoeren.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat zij op 
16 juni 2015 het wijzigingsplan Torenlaan 45-47 hebben vastgesteld. Met dit wijzi-
gingsplan wordt de perceelgrens tussen beide percelen verlegd.

Het vastgestelde wijzigingsplan en de 
bijbehorende stukken liggen vanaf 4 juli 
2015 gedurende zes weken ter inzage 
bij het loket Bouwen en Wonen in het 
kantoor van de BEL Combinatie. U kunt 
hier uitsluitend op afspraak terecht. Het 
bestemmingsplan met identificatienr. 
NL.IMRO.0376.WpTorenlaan47-Va01 
kunt u ook inzien via de website:
www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep 
Tegen het vastgestelde wijzingsplan kan 
een beroepschrift worden ingediend 
door degene die een zienswijze bij de 
raad heeft ingediend. Het beroep dient 
te worden ingesteld bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EZ in Den Haag. 
Voor het indienen van een beroepschrift 
is een griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Gelijktijdig met het indienen van een be-
roepschrift kan voor spoedeisende zaken 
een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de Voorzitter van 
voornoemde Afdeling. Ook voor een 
dergelijk verzoek is een griffierecht 
verschuldigd. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzi-
gingsplan treedt in werking op de dag na 
afloop van de beroepstermijn. Als bin-
nen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak is 
ingediend, wordt de inwerkingtreding 
van het besluit opgeschort tot het mo-
ment waarop op het verzoek is beslist. 

Wijzigingsplan Torenlaan 45-47 
vastgesteld

Aangevraagde of verleende (omgevings)
vergunningen worden niet meer in de 
hei & wei gepubliceerd. Deze (omge-
vings)vergunningen kunt u bekijken via 
de landelijke website www.overheid.nl 
of via www.blaricum.nl (Bekendmakin-
gen). Ook kunt u ze inzien bij de balie in 

het gemeentehuis en in het BEL-kantoor. 
Wilt u automatisch een melding ontvan-
gen van de bekendmakingen? 
Meld u dan aan voor de e-mailservice 
via www.overheid.nl. Of volg de ge-
meente op twitter @gem_blaricum. U 
krijgt dan tweewekelijks (op maandag) 

de recente bekendmakingen.
Verordeningen worden ook bekend 
gemaakt via www.overheid.nl. Dit zijn 
wetten en regels die speciaal voor die 
gemeente gemaakt zijn. Deze gelden 
voor iedereen binnen de gemeente.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN  
Wmo-loket in 
zomer gesloten
Het Wmo-loket in Blaricum is tot en 
met 1 september gesloten vanwege de 
zomerperiode. U kunt in die periode tele-
fonisch contact opnemen met een mede-
werker van Maatschappelijke Zaken HBEL 
via 035 – 528 12 47. Zij zijn doordeweeks 
bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur en op 
vrijdag tot 16.00 uur. Wilt u liever langs-
komen? Dan kan dat bij het Wmo-loket 
in Huizen (maandagochtend, dinsdagoch-
tend en donderdagochtend), in Eemnes 
(donderdagochtend) of Laren (vrijdag-
ochtend). Kijk voor meer informatie op 
www.maatschappelijkezakenhbel.nl

Zomerperiode
burgerzaken en
politiepost
Tussen 6 juli en 14 augustus vervalt de 
maandagavondopenstelling van Burger-
zaken in het kantoor van de BEL Combi-
natie. De balie is in de genoemde periode 
op afspraak geopend op maandag van 
13.30 tot 18.00 uur; dinsdag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 12.30 uur. Via 
www.blaricum.nl of tel. 14 035 kunt u 
een afspraak maken. 

Politiepost Blaricum-Laren
De politiepost Blaricum-Laren op de 
Groene Gerritsweg 2b in Laren is in 
dezelfde periode alleen op de maan-
dag en donderdag van 09.00 tot 12.30 
uur geopend. U kunt uitwijken naar de 
politiepost in Hilversum (Groest 69) of in 
Huizen (Graaf Wichman 1).

Het college heeft het Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysieke Leefomgeving 2015 
op 19 mei jongstleden vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is onderdeel van het 
handhavingsbeleid 2015 – 2018. In het programma staat beschreven hoeveel capa-
citeit wordt ingezet voor de handhaving. Naast de reguliere werkzaamheden wordt 
in 2015 meer toezicht gehouden op overhangend groen en hondenoverlast, met het 
doel de overlast hiervan te verminderen.

Behalve het uitvoeringsprogramma heeft het college ook de Naleefstrategie 2015 – 
2018 vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de naleving van de geldende regels 
door inwoners en bedrijven wordt nagestreefd en met welke middelen dat wordt 
gedaan. Zowel het handhavingsuitvoeringsprogramma als de naleefstrategie kunt u 
op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het BEL-kantoor aan de Zuidersingel 5 
in Eemnes. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 14 035. 

Handhavingsuitvoeringsprogramma 
en naleefstrategie vastgesteld

Beleidsregels 
oplaadinfrastruc-
tuur elektrische 
voertuigen

Het college van B&W heeft de ‘Beleids-
regels oplaadinfrastructuur elektrische 
voertuigen gemeente Blaricum 2015’ 
vastgesteld. Door middel van deze be-
leidsregels wordt mogelijk gemaakt dat 
inwoners en/of bedrijven in Blaricum op-
laadpalen voor elektrische auto’s kunnen 
plaatsen in de openbare ruimte. Binnen 
de kaders van de beleidsregels mag in 
Blaricum een oplaadpaal in de openbare 
ruimte worden geplaatst behalve in de 
dorpskern. In de dorpskern plaatst de ge-
meente zelf oplaadpalen in de openbare 
ruimte.

De beleidsregels treden in werking op 
4 juli 2015. De beleidsregels liggen vanaf 
3 juli ter inzage bij de balie Vergunningen 
bij de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. U kunt deze stukken alleen op 
afspraak inzien. Ook kunt u de beleidsre-
gels bekijken op www.blaricum.nl. Tegen 
deze beleidsregels is geen bezwaar of 
beroep mogelijk.
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

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 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
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 035Inzameling taxus voor 
kankermedicatie gestart
In samenwerking met ‘Stichting Vergroot de Hoop’ is de GAD namens de regioge-
meenten Gooi en Vechtstreek gestart met de inzameling van taxus snoeiafval. In de 
jonge twijgen van de taxus zit baccatine, een belangrijke grondstof bij de productie 
van chemokuren ter bestrijding van kanker.

U kunt meedoen door uw taxussnoeisel 
apart te houden en het voor 31 augus-
tus in te leveren bij een van de schei-
dingsstations van de GAD in Hilversum, 
Huizen, Bussum en Weesp. Het initiatief 
voor de inzameling van taxussnoeisel 
werd genomen door wethouder Liesbeth 
Boersen en portefeuillehouder Milieu en 
Duurzaamheid.

Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed 
voor 1 chemotherapie. Voor iedere 
ingezamelde kuub taxussnoeisel gaat er 
bovendien € 50,- naar een kankergerela-
teerd goed doel. In deze regio is gekozen 
voor de Chemotuin bij Tergooizieken-
huizen. Het snoeisel moet wel jong en 
zuiver zijn. Voor informatie over de actie 
zie www.vergrootdehoop.nl

Klusaanhanger Samen Schoon
Wethouders afvalbeleid van de BEL-gemeenten namen maandag 15 juni de klus-
aanhanger Samen Schoon in gebruik. De omgeving schoonhouden is niet alleen een 
taak van de gemeente, maar ook van de inwoners. 

Veel inwoners vinden een schone leef-
omgeving belangrijk, het hele jaar door. 
Daarom stelt de gemeente een gratis 
aanhanger met gereedschap ter beschik-
king. Hiermee kunnen buurt- en wijk-
verenigingen, scholen of inwoners in hun 
eigen omgeving kleine klusjes doen zoals 
bijvoorbeeld het zwerfafval opruimen, 
groenstroken opschonen of zitbanken 
wassen. Samen zijn we verantwoordelijk 
voor een schone leefomgeving.

De aanhanger
De aanhanger bestaat o.a. uit: vegers, 
schoffels, vuilknijpers, snoeischaren, 
afvalzakken, veiligheidsvestjes, werk-
handschoenen, kruiwagen, veiligheids-
pionnen en zelfs een EHBO-koffer. Na het 
schoonmaken kunnen de volle afval-
zakken zo weer in de aanhangwagen 
worden gestopt.

De aanhanger is te reserveren bij de 
gemeentewerf via telefoonnummer 14 
035. Er wordt meteen ook een afspraak ge-
maakt tussen de aanvrager en de werfbe-
heerder. Voorafgaand aan de opruimactie 
geeft de werfbeheerder tips en uitleg over 
de werkzaamheden, bijvoorbeeld over de 
manier waarop snoeiafval verzameld en 
afgevoerd wordt, maar ook over veiligheid.

Ophalen en terugbrengen
De klussenaanhanger kan tijdens ope-
ningstijden van de gemeentewerf door u 
zelf worden opgehaald. Na afloop van de 
werkzaamheden wordt deze weer terug-
gebracht naar de gemeentewerf.
U bent verantwoordelijk dat na afloop 
van de werkzaamheden al het aanwe-
zige gereedschap weer aanwezig is in de 
klussenaanhanger. Hiervoor wordt op de 
gemeentewerf een leenovereenkomst 
getekend. De gemeentewerf voert het 
verzamelde afval af.

Blaricumse wethouder Boersen, Eem-
nesser wethouder Rood en wethouder 
Smit uit Laren samen aan de slag!

Zaterdag 26 september wordt voor de tiende keer de na-
tionale Burendag georganiseerd. Het jaarlijks terugkerend 
feest dat u samen met uw buren en de buurt kunt vieren.

Doel van Burendag is om mensen dichter bij elkaar te brengen. Het Oranje Fonds 
stelt ieder jaar een bedrag beschikbaar voor buurten/buurtorganisaties met goede 
ideeën die ze met en voor de buurt willen oppakken. U kunt een bijdrage 
(tot € 450,-) aanvragen als u Burendag viert op 25, 26 of 27 september 2015. Op 
www.burendag.nl vindt u alle voorwaarden en het aanvraagformulier.

IDEE VOOR BURENDAG?

Plastic, blik en drankenkartons 
samen in één zak
Woensdag 1 juli is de GAD gestart met het gezamenlijk  inzamelen van plastic, metalen 
verpakkingen (blik) en drankenkartons, het zogeheten PMD-afval, in één zak. Dit PMD-
afval wordt 1 keer per 2 weken aan huis opgehaald en ter recycling aangeboden.

Wat is PMD?
PMD is een afkorting voor plastic verpak-
kingen (zoals plastic flessen, flacons, folies 
en zakken), metalen verpakkingen (zoals 
drinkblikjes, conservenblikken en deksels) 
en drankenkartons (zoals van sappen en 
zuivel). Een groot deel van ons afval be-
staat uit deze drie afvalsoorten, die prima 
te recycelen zijn en dus als grondstof 
dienen voor nieuwe producten.

Nieuwe manier van scheiden
PMD-afval kan gezamenlijk worden aan-
geboden doordat de installatie waar ons 
plastic naartoe gaat sinds dit jaar geschikt 
is om deze drie de stromen te scheiden, 
zodat het voor hergebruik geschikt is. 
Van drinkpakken wordt het aluminium of 
plastic laagje afgehaald. Het karton wordt 
gerecycled, evenals het aluminium. Van 
plastic wordt onder meer fleecekleding 

en vloerbedekking gemaakt. Metaal 
wordt uiteraard ook geheel gerecycled: 
oud blik wordt nieuw blik. Deze nieuwe 
manier van PMD inzamelen is efficiënt, 
goed voor het milieu en zo houden we 
nóg minder restafval over.

Met gemak in één zak
Het PMD-afval kan worden aangeboden 
in een speciale PMD-zak die verkrijgbaar 
is bij de GAD, de scheidingsstations, de 
gemeentehuizen, de meewerkende su-
permarkten en www.zakkenbestellen.nl. 
PMD mag ook nog aangeboden worden 
in de Plastic Heroeszakken voor plastic 
inzameling. Mocht u deze nog hebben 
liggen dan kunnen deze eerst worden 
opgemaakt. 
Meer informatie over wat er wel en niet 
bij het PMD-afval mag is te vinden op 
www.gad.nl/PMD 
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Dinsdag 26 mei 2015 is mevrouw drs. J.J. de Jonge PDEng door de raad van Bla-
ricum benoemd tot lid van de Rekenkamercommissie BEL. Mevrouw Tineke de 
Jonge heeft uitgebreide onderzoekservaring. De leden van de Rekenkamercom-
missie zijn dan ook blij met deze versterking van de commissie.

De vacature is ontstaan door het verstrijken van de maximale zittingsperiode van 
Mark Daamen, die sinds juni 2008 lid was van de Rekenkamercommissie BEL. De 
Rekenkamercommissie kan op eigen initiatief, op verzoek van de gemeenteraad of 
op verzoek van burgers onderzoek doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid 
en rechtmatigheid van het gevoerde beleid in de drie gemeenten. De onderzoeken 
leiden tot rapportages, met conclusies en aanbevelingen die aan de gemeente-
raad worden aangeboden. De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeente-
raad om zijn taken beter te kunnen uitvoeren.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat zij op 
16 juni 2015 het wijzigingsplan Torenlaan 45-47 hebben vastgesteld. Met dit wijzi-
gingsplan wordt de perceelgrens tussen beide percelen verlegd.

Het vastgestelde wijzigingsplan en de 
bijbehorende stukken liggen vanaf 4 juli 
2015 gedurende zes weken ter inzage 
bij het loket Bouwen en Wonen in het 
kantoor van de BEL Combinatie. U kunt 
hier uitsluitend op afspraak terecht. Het 
bestemmingsplan met identificatienr. 
NL.IMRO.0376.WpTorenlaan47-Va01 
kunt u ook inzien via de website:
www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep 
Tegen het vastgestelde wijzingsplan kan 
een beroepschrift worden ingediend 
door degene die een zienswijze bij de 
raad heeft ingediend. Het beroep dient 
te worden ingesteld bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EZ in Den Haag. 
Voor het indienen van een beroepschrift 
is een griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Gelijktijdig met het indienen van een be-
roepschrift kan voor spoedeisende zaken 
een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de Voorzitter van 
voornoemde Afdeling. Ook voor een 
dergelijk verzoek is een griffierecht 
verschuldigd. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzi-
gingsplan treedt in werking op de dag na 
afloop van de beroepstermijn. Als bin-
nen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak is 
ingediend, wordt de inwerkingtreding 
van het besluit opgeschort tot het mo-
ment waarop op het verzoek is beslist. 

Wijzigingsplan Torenlaan 45-47 
vastgesteld

Aangevraagde of verleende (omgevings)
vergunningen worden niet meer in de 
hei & wei gepubliceerd. Deze (omge-
vings)vergunningen kunt u bekijken via 
de landelijke website www.overheid.nl 
of via www.blaricum.nl (Bekendmakin-
gen). Ook kunt u ze inzien bij de balie in 

het gemeentehuis en in het BEL-kantoor. 
Wilt u automatisch een melding ontvan-
gen van de bekendmakingen? 
Meld u dan aan voor de e-mailservice 
via www.overheid.nl. Of volg de ge-
meente op twitter @gem_blaricum. U 
krijgt dan tweewekelijks (op maandag) 

de recente bekendmakingen.
Verordeningen worden ook bekend 
gemaakt via www.overheid.nl. Dit zijn 
wetten en regels die speciaal voor die 
gemeente gemaakt zijn. Deze gelden 
voor iedereen binnen de gemeente.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN  
Wmo-loket in 
zomer gesloten
Het Wmo-loket in Blaricum is tot en 
met 1 september gesloten vanwege de 
zomerperiode. U kunt in die periode tele-
fonisch contact opnemen met een mede-
werker van Maatschappelijke Zaken HBEL 
via 035 – 528 12 47. Zij zijn doordeweeks 
bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur en op 
vrijdag tot 16.00 uur. Wilt u liever langs-
komen? Dan kan dat bij het Wmo-loket 
in Huizen (maandagochtend, dinsdagoch-
tend en donderdagochtend), in Eemnes 
(donderdagochtend) of Laren (vrijdag-
ochtend). Kijk voor meer informatie op 
www.maatschappelijkezakenhbel.nl

Zomerperiode
burgerzaken en
politiepost
Tussen 6 juli en 14 augustus vervalt de 
maandagavondopenstelling van Burger-
zaken in het kantoor van de BEL Combi-
natie. De balie is in de genoemde periode 
op afspraak geopend op maandag van 
13.30 tot 18.00 uur; dinsdag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 12.30 uur. Via 
www.blaricum.nl of tel. 14 035 kunt u 
een afspraak maken. 

Politiepost Blaricum-Laren
De politiepost Blaricum-Laren op de 
Groene Gerritsweg 2b in Laren is in 
dezelfde periode alleen op de maan-
dag en donderdag van 09.00 tot 12.30 
uur geopend. U kunt uitwijken naar de 
politiepost in Hilversum (Groest 69) of in 
Huizen (Graaf Wichman 1).

Het college heeft het Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysieke Leefomgeving 2015 
op 19 mei jongstleden vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is onderdeel van het 
handhavingsbeleid 2015 – 2018. In het programma staat beschreven hoeveel capa-
citeit wordt ingezet voor de handhaving. Naast de reguliere werkzaamheden wordt 
in 2015 meer toezicht gehouden op overhangend groen en hondenoverlast, met het 
doel de overlast hiervan te verminderen.

Behalve het uitvoeringsprogramma heeft het college ook de Naleefstrategie 2015 – 
2018 vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de naleving van de geldende regels 
door inwoners en bedrijven wordt nagestreefd en met welke middelen dat wordt 
gedaan. Zowel het handhavingsuitvoeringsprogramma als de naleefstrategie kunt u 
op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het BEL-kantoor aan de Zuidersingel 5 
in Eemnes. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 14 035. 

Handhavingsuitvoeringsprogramma 
en naleefstrategie vastgesteld

Beleidsregels 
oplaadinfrastruc-
tuur elektrische 
voertuigen

Het college van B&W heeft de ‘Beleids-
regels oplaadinfrastructuur elektrische 
voertuigen gemeente Blaricum 2015’ 
vastgesteld. Door middel van deze be-
leidsregels wordt mogelijk gemaakt dat 
inwoners en/of bedrijven in Blaricum op-
laadpalen voor elektrische auto’s kunnen 
plaatsen in de openbare ruimte. Binnen 
de kaders van de beleidsregels mag in 
Blaricum een oplaadpaal in de openbare 
ruimte worden geplaatst behalve in de 
dorpskern. In de dorpskern plaatst de ge-
meente zelf oplaadpalen in de openbare 
ruimte.

De beleidsregels treden in werking op 
4 juli 2015. De beleidsregels liggen vanaf 
3 juli ter inzage bij de balie Vergunningen 
bij de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. U kunt deze stukken alleen op 
afspraak inzien. Ook kunt u de beleidsre-
gels bekijken op www.blaricum.nl. Tegen 
deze beleidsregels is geen bezwaar of 
beroep mogelijk.
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EXPOSITIES
Singer t/m 30 augustus Erfgooiers. 
Fotoportretten door Koos Breukel. Fo-
tograaf Koos Breukel is een van de 
bekendste portretfotografen van Neder-
land. In opdracht van het Goois Natuur-
reservaat, Singer Laren en de Stad en 
Lande Stichting fotografeerde hij erf-
gooiers en hun nazaten. Een selectie van 
46 intrigerende fotoportretten en enkele 
geschilderde portretten door onder an-
deren Ferdinand Hart Nibbrig en Mar-
tin Borgord wekken het bijzonder rijke 
verleden van de erfgooiers tot leven. t/m 
30 augustus Belgische schone. Ensor tot 

Magritte. www.singerlaren.nl.
Historische Kring Blaricum t/m 19 
september expositie pentekeningen van 
G.A. Mangold. 
Openingstijden: zaterdag 14.00-16.00 
uur en donderdag 20.00-22.00 uur. Voor 
informatie: www.hkblaricum.nl.
Rosa Spier Huis t/m 9 augustus Werk 
uit eigen huis, tentoonstelling van werk 
van de kunstenaars van het Rosa Spier 
Huis. Er zijn doeken in olieverf en acryl, 
aquarellen, (pen)tekeningen, etsen en fo-
to’s, boekillustraties, publicaties en een 
compositie van muziek te bewonderen. 
Beelden en keramiek vullen de tentoon-

stelling aan. De expositie is dagelijks te 
bezoeken tussen 10.00-16.00 uur. Kijk 
ook op www.rosaspierhuis.nl voor het 
jaaroverzicht van de tentoonstellingen, 
concerten en andere activiteiten.

WELZIJN/CULTUUR
Blaercom t/m 27 augustus iedere don-
derdag zomeravondbridge georgani-
seerd door de Bridgegooiers. Aanvang 
2000 uur, aanwezig 19.45 uur. Toegang 
niet leden € 2,00, leden gratis. 
Repair Café 11 juli in Torenhof vanaf 
10.00 uur. U kunt terecht met defecte 
apparatuur en kleding. De reparaties 

worden gratis uitgevoerd. Wel wordt 
een vrijwillige donatie op prijs gesteld. 
Eventueel te vervangen onderdelen 
dient u zelf mee te brengen. De sessie 
eindigt om 13.00 uur. Na 12.30 uur geen 
aanname meer.
Theetuin In Gooijers Erf tot 10 juli 
iedere donderdag en vrijdag van 10.00-
17.00 uur geopend, Schapendrift 1b, 
voor reserveringen 06-25326949.

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410 
Laren tel. 5382612

Familieberichten

Geboren
07-05-2015 Jack Gijs Behrens
10-05-2015 Sofia Lisette Valencia  

Vaca
13-05-2015 jonkheer Jacob  

Alexander Cornelis Zeger 
Jozef Röell

13-05-2015 Dex Mick Gooijer
29-05-2015 Emiko Seisveld

Huwelijken/partnerschap
24-04-2015 Marcel Jozef Wilhelmus 

Raven en Kittie  
Loman

Overleden
22-05-2015 Gijsberus Johannes 

Geertrudes (Gijs) Koppen, 
geboren 29-01-1937

31-05-2015 Bartholomeus Hendrikus 
(Feep) van der Heiden, 
geboren 22-12-1927

29-05-2015 Alida Cornelia Helena 
(Leny) Petter-Schuurman, 
geboren 23-03-1939

12-06-2015 Margaretha Maria  
Wilhelmina (Greet) van 
der Borgh-van den Bergh, 
geboren 12-24-1932

Doe-dingen bleken ongekend 
populair op het goedbezochte 
zomerfeest van het Goois Na-
tuurreservaat afgelopen juni. 

De workshop herdersstaf maken 
en de workshops met wol waren 
een echte hit. De twee spin-
newielen waarachter kinderen 
mochten plaatsnemen, wekten 
ook veel interesse.
Tijdens het zomerfeest werden 
de Drentse heideschapen uit 
hun winterjas geholpen door 
ambachtelijke knippers. Een 
flink aantal durfals heeft mee-
geholpen een schaap te knip-
pen. Herder Caspar ging met 
een grote groep bezoekers en de 
pas geknipte schapen de hei op. 
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Kopij
Heeft u iets te melden over uw club, vereniging, evenement of andere zaken in Bla-
ricum? Laat het ons weten. Mail uw kopij naar redactie@heienwei.nl. Kopij voor het 
julinummer inleveren uiterlijk 16 juli.

KWF
Voor de collecteweek van 7 tot 12 sep-
tember is het KWF op zoek naar col-
lectanten voor in Blaricum. 
Indien u wilt helpen, kunt u zich aanmel-
den bij mevr. M. van Rooijen-Buchwaldt, 
mvanrb@gmail.com of tel. 5318155. 

door Aty Lindeman-Strengholt
De klokken in de toren van Blaricums Vitus-kerk luidden duidelijk extra vrolijk 
op de 14e juni. Er was dan ook wat te vieren en te herdenken op deze speciale 
zonnige dag.

Zestig  jaar geleden is Jan Willems als 
priester gewijd en dat is absoluut heel 
bijzonder. Door de jaren heen heeft hij 
in vele plaatsen gewerkt en uiteindelijk 
via den Helder 25 jaar geleden naar Bla-
ricum gekomen. Een aardige, vriendelij-
ke man is Jan Willems die zijn werk met 
liefde, wijsheid en grote zorgvuldigheid 
verricht. Een man die de ontelbare vra-
gen van zijn parochianen zo positief mo-
gelijk probeert op te lossen en altijd ter 
beschikking is. 

De kerk zit op deze dag bomvol, het 
koor zingt aanstekelijk en de preek van 
Jan Willems over ‘het mosterdzaadje’ 
is prachtig en hartverwarmend. Op de 
vraag of hij nog een tijdje door wil gaan 
zegt hij vrolijk: ‘Ja hoor, waarom niet?’ 
Een positief mens is hij, gedreven door 
het woord van God. En zijn parochianen 
zijn blij met hem en vieren na afloop van 

de kerkdienst tijdens een grote receptie 
in het Vitus gebouw zijn feestdag met 
veel plezier mee.
 

Pastoor Jan Willems zestig jaar 
priester

Zomerfeest Goois Natuurreservaat Stad en Lande 
Ruiters
6 Juni was de Stad en Lande Ruiters 
menwedstrijd op en in de omgeving 
van ‘t Harde. Aan de start versche-
nen 53 aanspanningen (waarvan 7 van 
Stad en Lande Ruiters leden). 

Veel Blaricummers deden mee aan de 
menwedstrijden. Zo ook Bud de Gooij-
er. Op bijgaande foto ziet u de geweldige 
samenwerking tussen deze menner en 
zijn groom.
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