
GypsyBros
Tim en Jay Gielen, twee in Blaricum 
geboren en getogen broers, vormen sa-
men het duo GypsyBros. 
Een aantal jaren geleden hebben zij Bla-
ricum verruild voor Malaga (Spanje) en 
zijn daar inmiddels erg bekend. Een half 
jaar geleden waren ze nog te gast in de 
Sinterklaasshow van Paul de Leeuw en 
speelden daar de Spaanse sterren van de 
Hollandse hemel. Hun zomerse nieuwe 
single ‘Chocolate’ is nu te zien via het 
YouTube kanaal en te downpoaden op 
ITunes. 
ht tps: / /www.youtube.com/watch? 
v=AKZp54OW2v0#t=64 en https:// 
www.facebook.com/gypsybrosmalaga 
/?fref=ts

Frederique 
Blaricumse Frederique Hageman 
(groep 8 OBB) heeft het super goed 
gedaan bij de Gooise Verhalenwed-
strijd 2016.  Deze wedstrijd is voor
schoolkinderen uit groep 7 en 8 en
is georganiseerd door Rotary Club
Naarden-Bussum, die zo het jonge
schrijftalent in het Gooi wil bevorde-
ren. 

Frederique heeft een prachtig resultaat 
behaald met haar verhaal ‘Een bijzonder 
buurmeisje, een bijzondere verjaardag’. 
Haar verhaal staat samen met 15 andere 
verhalen in de bundel ‘Kapot en andere 
verhalen uit de Gooise Verhalenwedstrijd 
2016’, gekozen uit 400 inzendingen. 

Het boek is voor € 5,- te koop bij de 
Gooise boekhandels. Recentelijk heb-
ben alle schrijvers bij boekhandel Los 
(Bussum) ‘hun’ boek gesigneerd. De 
16 verhalen geven een inkijkje in de 
fantasie- en de belevingswereld van de 
schooljeugd.
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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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www.barneveldzaken.nl

UW WARENHUIS
IN BUSSUM

www.vivium.nl/
torenhof

Tel (035) 524 89 89
www.moulijn.nl

De OBB geeft geluk door aan 
Torenhof
De kinderen van de OBB hebben de afgelopen weken lessen in geluk gehad. 
Deze lessen hebben de kinderen geleerd dat het doorgeven van geluk belangrijk 
is en ook dat je ‘je gelukkig voelen’ kunt leren.

Groep 7a van de OBB heeft bedacht om 
geluk in zakjes te doen en aan de be-
woners van Torenhof te geven. Samen 
met de kinderen van groep 1/2 gingen 
ze op bezoek en gaven de mensen een 
zelfgemaakte bloem en het zakje geluk, 
met thee, een chocolaatje en een geluks-
wens. Een klein onverwachts cadeautje 
zorgt ervoor dat mensen gelukkig wor-
den waardoor de kinderen dankbaarheid 
ervaren en merken dat ze dan zelf ook 
gelukkiger worden. Want iets weggeven 
dat iemand niet verwacht is geluk door-
geven.

Plantentafels en metamorfose terras
Ook werd een cheque overhandigd. Alle 
sponsoracties op de OBB van dit jaar 
hadden als goed doel de bewoners van 
Torenhof. De school wilde een goed doel 
in eigen dorp en door de vele bezuinigin-
gen die bij het zorgcentrum in de plan-
ning staan, is gekozen voor Torenhof. De 
acties dit schooljaar waren onder andere; 
producten met eigen tekeningen verko-

pen via internet, knutselen voor de kerst-
markt en een springtouw-sponseractie. 
Het geld wordt besteed aan twee mooie 
bloemen/planten-tafels, waar de mensen 
met een rolstoel ook gebruik van kunnen 
maken, en ook het terras bij het restau-
rant krijgt een metamorfose. De kinde-
ren van de school gaan de komende peri-
ode zeker nog eens kijken hoe het terras 
is geworden en of de planten en bloemen 
in de tafels extra water nodig hebben.

Het vinden 
van de juiste 
medewerker  
is nog nooit  
zo simpel 
geweest

De grootste vacaturesite

s inds 1936

Laren-Blaricum  Huizen-Naarden

www.voorma-walch.nl

Eemnesserweg 39, 1261 HH  Blaricum
mobiel 0031 6 516 117 18

onewoman.amsterdam@icloud.com

Studio 
2000

035-820 03 20
uwgemaksdiensten.nl

Het overhandigen van geluk

Lucas en Arthur Jussen, Papageno Zomerconcert 2016 bij de vijver van restaurant 
‘Rust Wat’  
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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: 14 035

Dinsdag 14 juni jl. is winkelcentrum 
Bijvanck officieel geopend door Joke 
Geldhof, gedeputeerde Wonen van de 
provincie Noord-Holland en wethouder 
Anne-Marie Kennis. Aansluitend was er 
live muziek, een hapje en een drankje. 
Een fotoreportage vindt u op de Face-
bookpagina van de gemeente.

Nieuw winkelcentrum
Na jaren van plannen maken is het nu 
dan zover. Het nieuwe winkelcentrum 
met woningen is gerealiseerd.
Voor het winkelcentrum werden de 
zes winkels aan de oostzijde gesloopt en 
herbouwd met 30 huurappartementen 
erboven. In februari dit jaar werden de 
woningen opgeleverd; de winkels al iets 
eerder. 

Veel aandacht is ook besteed aan de 

herinrichting van de openbare ruimte 
en het aantal parkeerplaatsen is flink 
uitgebreid. Het winkelcentrum biedt nog 
ruimte voor drie winkelexploitanten.

Het college van Blaricum is blij met 
het resultaat; een mooi nieuw winkel-
centrum en opgeknapte buurt voor de 
bewoners van de Bijvanck en omstreken.

Winkelcentrum Bijvanck feestelijk geopend
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Het Wmo-loket in Blaricum is van 
18 juli tot en met 1 september 
gesloten vanwege de zomer-
periode. 

U kunt in die periode op dinsdag 
en donderdag contact opnemen 
met een medewerker van 
Maatschappelijke Zaken HBEL 
via 035 – 528 12 47. 
Kijk voor meer informatie op 
www.maatschappelijkezakenhbel.nl

WMO-LOKET 
BLARICUM IN 
ZOMER GESLOTEN

Wethouder Boersen overhandigt Wecycle-sponsorcheque 
aan Oranje Vereniging Blaricum
Vrijdag 24 juni jl. overhandigden wethouder Liesbeth Boersen (milieuzaken) en 
Daniël Walkot (GAD) aan de Oranje Vereniging Blaricum een sponsorcheque van 
€ 1000,- van Wecycle. Secretaris Els Hartong en penningmeester Lida Willard na-
men de cheque namens de Oranjevereniging in ontvangst.

Inwoners uit Blaricum steunden de Oran-
jevereniging door afgedankte elektrische 
apparaten en spaarlampen (e-waste) in 
te leveren op de scheidingsstations van 
de GAD. De prijs hoort bij een inzame-
lingsactie, georganiseerd door Wecycle.

Punten scoren met e-waste
In 327 gemeenten konden inwoners 
punten scoren voor een lokaal goed doel 
door e-waste in te leveren bij hun milieu-
straat. Blaricum belandde in de top-25 
en won daarmee een sponsorcheque van 
€ 1000,- voor het door Wecycle gekozen 
lokale goede doel: Oranje Vereniging Bla-
ricum. De vereniging gebruikt het bedrag 
voor de lokale Sinterklaasintocht. 

Nieuwe ronde in het najaar
Op 1 oktober 2016 start Wecycle een 
nieuwe ronde van de inzamelactie. Doel 
van de actie is om het inleveren van 
vooral kleine, afgedankte elektrische ap-
paraten en spaarlampen te stimuleren. 
De actie loopt tot en met 31 december 

2016. De inwoners van de regio Gooi en 
Vechtstreek leverden het afgelopen jaar 
6 kg e-waste per persoon in bij de GAD. 
Daniël Walkot: “In de grijze minicon-
tainer of -zak zit nog steeds ca. 2 kg 
e-waste per persoon. Elke kilo e-waste 
die door inwoners ingeleverd wordt op 
het scheidingsstation hoeft daardoor 
niet verbrand te worden maar levert 
waardevolle nieuwe grondstoffen op.” 

Over Wecycle
Wecycle is de stichting die sinds 1999 de 
inzameling en recycling van afgedankte 
elektrische apparaten en energiezuinige 
lampen (e-waste) organiseert. 
Wecycle garandeert optimale recycling 
van alle e-waste. De stichting onder-
houdt een landelijk dekkend inzamel-
netwerk door samen te werken met 
gemeenten (GAD), winkels, kringloop-
bedrijven, installateurs en kinderboer-
derijen. Wecycle werkt in opdracht van 
ruim 1500 producenten en importeurs.

V.l.n.r.: Wethouder Kennis, gedeputeerde Geldhof en projectleider De Jong. 

V.l.n.r.: Lida Willard en Els Hartong (Oranjevereniging), Daniël Walkot (GAD) 
en Liesbeth Boersen (wethouder). 
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Donderdag 2 juni jl. onthulden wethou-
der Anne-Marie Kennis en wethouder 
Gerrit Pas (Huizen) een 100 jaar oude 
grenspaal die herplaatst is tussen Blari-
cum en Huizen. De grenspaal staat op de 
rotonde Aristoteleslaan/Floris V Dreef.

Achtergrond
Twee grenspalen hebben ruim 40 jaar 
geleden gestaan in de landerijen van de 
Meentzoom/Bijvanck. Door de ontwikke-
ling van dat gebied (Bijvanck en De Bla-
ricummermeent) zijn de palen destijds 
verwijderd. Uit historisch oogpunt vond 

de gemeenteraad het wenselijk de palen 
weer een nieuwe bestemming te geven. 
Eén paal is op 2 juni herplaatst. De 
tweede paal wordt later geplaatst, wan-
neer de renovatie van de kinderboerderij 
in het Stadspark is afgerond (planning 
voorjaar 2017). 
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Het college van burgemeester en wethouders van Blaricum maakt bekend dat het 
Milieujaarverslag 2015 en de jaarrapportage 2015 van de Omgevingsdienst Flevo-
land & Gooi en Vechtstreek (OFGV) op 17 mei 2016 zijn vastgesteld. 

In het milieujaarverslag en de jaarrapportage wordt gerapporteerd over de activitei-
ten en projecten die in 2015 zijn uitgevoerd. Beide stukken liggen ter inzage bij het 
loket Bouwen en Wonen in het BEL-kantoor in Eemnes. U kunt hier uitsluitend op 
afspraak terecht (tel. 14 035). Of kijk op www.blaricum.nl

De aangevraagde of verleende (om-
gevings)vergunningen worden niet 
meer in de hei & wei gepubliceerd. 
Deze (omgevings)vergunningen kunt 
u bekijken via de landelijke website 
www.overheid.nl of via www.blaricum.nl (Bekendmakingen).

Wilt u automatisch een melding ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan 
aan voor de e-mailservice bekendmakingen Overheid. U vindt de link op
www.blaricum.nl (Bekendmakingen).

Verordeningen
Verordeningen zijn wetten en regels die speciaal voor die gemeente gemaakt 
zijn. Deze gelden voor iedereen binnen de gemeente. De verordeningen worden 
ook bekend gemaakt via de landelijke website www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Milieujaarverslag en jaarrapportage 
OFGV 2015

De burgemeester heeft besloten om 
de heren E. Egirgen en G. Koster aan te 
wijzen als toezichthouder als bedoeld in 
artikel 41 eerste lid sub b van de Drank- 
en Horecawet en als zodanig te belasten 
met het toezicht en naleving van alle 
artikelen van deze wet. 
De aanwijzing treedt in werking de dag 
na bekendmaking hiervan op 
www.overheid.nl en geldt zolang de 
heren E. Egirgen en G. Koster werkzaam 
zijn voor de BEL Combinatie.

Aanwijzing 
toezichthouders 
Drank- en Horeca-
wet

Op verzoek kunnen inwoners een 
afschrift van de besluiten zoals gepubli-
ceerd in het elektronisch gemeenteblad 
per post ontvangen. Dit is een extra 
service van de gemeente Blaricum. 
Aan de toegezonden bekendmakingen 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
Het elektronisch gemeenteblad op 
www.overheid.nl is de enige formele 
rechtsgeldige versie. Om de bekendma-
kingen per post te ontvangen kunt u zich 
aanmelden bij het bestuurs-
secretariaat op: 035 – 751 32 25 of 
035 – 751 32 09. Of per mail: 
bestuurssecretariaat@blaricum.nl

Bekendmakingen 
per post 
ontvangen De agenda’s van de raadsvergaderingen 

en de rondetafelgesprekken kunt u inzien 
op www.blaricum.nl en bij de balie in het 
gemeentehuis.

Agenda’s raad en 
RTG-gesprekken

Tussen 18 juli en 22 augustus aan-
staande vervalt de avondopenstel-
ling op maandag van Burgerzaken, 
in het kantoor van de BEL Combi-
natie. 

Burgerzaken is in de genoemde peri-
ode geopend op maandag van 13.00 
tot 17.00 uur; dinsdag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 12.30 uur. De publieks-
balies werken op afspraak. Via 
www.blaricum.nl of telefonisch 
(14 035) kunt u een afspraak maken. 

Zomerperiode 
burgerzaken

Donderdagmiddag 9 juni jl. zijn de rijbanen van de Schapendrift, Anton Mauvelaan 
en Mauvezand weer vrijgegeven voor al het verkeer. In de afgelopen negen maan-
den zijn daar veel onderhoudswerkzaamheden verricht zoals:

• vervangen van de riolering
•  afkoppelen van de rijbanen van het 

vuilwaterriool
•  aanleggen van ondergrondse  

infiltratiebuizen
•  vervangen van asfalt voor gebakken 

klinkers
•  herstellen van de bermen
•  schoonmaken en waar nodig repareren 

van de lichtmasten
•  ophangen van verkeersborden
•  snoeien van de bomen door Goois 

Natuurreservaat 
•  vervangen van bijna alle boomstam-

men in de bermen
•  aanbrengen van verkeersdrempels.

De gemeente is tevreden over het resul-
taat en de samenwerking met omwo-
nenden en de exploitant van Rust Wat. 

Reconstructie Schapendrift - 
Mauvezand gereed

Op 23, 24 of 25 september kunt u Buren-
dag weer samen met uw buren vieren. 
Het Oranje Fonds stelt een bijdrage tot 
€ 450,- beschikbaar voor buurten/buurt-
organisaties met goede ideeën die ze 
met en voor de buurt willen oppakken. 
Informatie: www.burendag.nl

Idee voor 
Burendag?

Grenspaal tussen Blaricum en 
Huizen herplaatst
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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: 14 035

Dinsdag 14 juni jl. is winkelcentrum 
Bijvanck officieel geopend door Joke 
Geldhof, gedeputeerde Wonen van de 
provincie Noord-Holland en wethouder 
Anne-Marie Kennis. Aansluitend was er 
live muziek, een hapje en een drankje. 
Een fotoreportage vindt u op de Face-
bookpagina van de gemeente.

Nieuw winkelcentrum
Na jaren van plannen maken is het nu 
dan zover. Het nieuwe winkelcentrum 
met woningen is gerealiseerd.
Voor het winkelcentrum werden de 
zes winkels aan de oostzijde gesloopt en 
herbouwd met 30 huurappartementen 
erboven. In februari dit jaar werden de 
woningen opgeleverd; de winkels al iets 
eerder. 

Veel aandacht is ook besteed aan de 

herinrichting van de openbare ruimte 
en het aantal parkeerplaatsen is flink 
uitgebreid. Het winkelcentrum biedt nog 
ruimte voor drie winkelexploitanten.

Het college van Blaricum is blij met 
het resultaat; een mooi nieuw winkel-
centrum en opgeknapte buurt voor de 
bewoners van de Bijvanck en omstreken.

Winkelcentrum Bijvanck feestelijk geopend
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Het Wmo-loket in Blaricum is van 
18 juli tot en met 1 september 
gesloten vanwege de zomer-
periode. 

U kunt in die periode op dinsdag 
en donderdag contact opnemen 
met een medewerker van 
Maatschappelijke Zaken HBEL 
via 035 – 528 12 47. 
Kijk voor meer informatie op 
www.maatschappelijkezakenhbel.nl

WMO-LOKET 
BLARICUM IN 
ZOMER GESLOTEN

Wethouder Boersen overhandigt Wecycle-sponsorcheque 
aan Oranje Vereniging Blaricum
Vrijdag 24 juni jl. overhandigden wethouder Liesbeth Boersen (milieuzaken) en 
Daniël Walkot (GAD) aan de Oranje Vereniging Blaricum een sponsorcheque van 
€ 1000,- van Wecycle. Secretaris Els Hartong en penningmeester Lida Willard na-
men de cheque namens de Oranjevereniging in ontvangst.

Inwoners uit Blaricum steunden de Oran-
jevereniging door afgedankte elektrische 
apparaten en spaarlampen (e-waste) in 
te leveren op de scheidingsstations van 
de GAD. De prijs hoort bij een inzame-
lingsactie, georganiseerd door Wecycle.

Punten scoren met e-waste
In 327 gemeenten konden inwoners 
punten scoren voor een lokaal goed doel 
door e-waste in te leveren bij hun milieu-
straat. Blaricum belandde in de top-25 
en won daarmee een sponsorcheque van 
€ 1000,- voor het door Wecycle gekozen 
lokale goede doel: Oranje Vereniging Bla-
ricum. De vereniging gebruikt het bedrag 
voor de lokale Sinterklaasintocht. 

Nieuwe ronde in het najaar
Op 1 oktober 2016 start Wecycle een 
nieuwe ronde van de inzamelactie. Doel 
van de actie is om het inleveren van 
vooral kleine, afgedankte elektrische ap-
paraten en spaarlampen te stimuleren. 
De actie loopt tot en met 31 december 

2016. De inwoners van de regio Gooi en 
Vechtstreek leverden het afgelopen jaar 
6 kg e-waste per persoon in bij de GAD. 
Daniël Walkot: “In de grijze minicon-
tainer of -zak zit nog steeds ca. 2 kg 
e-waste per persoon. Elke kilo e-waste 
die door inwoners ingeleverd wordt op 
het scheidingsstation hoeft daardoor 
niet verbrand te worden maar levert 
waardevolle nieuwe grondstoffen op.” 

Over Wecycle
Wecycle is de stichting die sinds 1999 de 
inzameling en recycling van afgedankte 
elektrische apparaten en energiezuinige 
lampen (e-waste) organiseert. 
Wecycle garandeert optimale recycling 
van alle e-waste. De stichting onder-
houdt een landelijk dekkend inzamel-
netwerk door samen te werken met 
gemeenten (GAD), winkels, kringloop-
bedrijven, installateurs en kinderboer-
derijen. Wecycle werkt in opdracht van 
ruim 1500 producenten en importeurs.

V.l.n.r.: Wethouder Kennis, gedeputeerde Geldhof en projectleider De Jong. 

V.l.n.r.: Lida Willard en Els Hartong (Oranjevereniging), Daniël Walkot (GAD) 
en Liesbeth Boersen (wethouder). 
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Donderdag 2 juni jl. onthulden wethou-
der Anne-Marie Kennis en wethouder 
Gerrit Pas (Huizen) een 100 jaar oude 
grenspaal die herplaatst is tussen Blari-
cum en Huizen. De grenspaal staat op de 
rotonde Aristoteleslaan/Floris V Dreef.

Achtergrond
Twee grenspalen hebben ruim 40 jaar 
geleden gestaan in de landerijen van de 
Meentzoom/Bijvanck. Door de ontwikke-
ling van dat gebied (Bijvanck en De Bla-
ricummermeent) zijn de palen destijds 
verwijderd. Uit historisch oogpunt vond 

de gemeenteraad het wenselijk de palen 
weer een nieuwe bestemming te geven. 
Eén paal is op 2 juni herplaatst. De 
tweede paal wordt later geplaatst, wan-
neer de renovatie van de kinderboerderij 
in het Stadspark is afgerond (planning 
voorjaar 2017). 
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Het college van burgemeester en wethouders van Blaricum maakt bekend dat het 
Milieujaarverslag 2015 en de jaarrapportage 2015 van de Omgevingsdienst Flevo-
land & Gooi en Vechtstreek (OFGV) op 17 mei 2016 zijn vastgesteld. 

In het milieujaarverslag en de jaarrapportage wordt gerapporteerd over de activitei-
ten en projecten die in 2015 zijn uitgevoerd. Beide stukken liggen ter inzage bij het 
loket Bouwen en Wonen in het BEL-kantoor in Eemnes. U kunt hier uitsluitend op 
afspraak terecht (tel. 14 035). Of kijk op www.blaricum.nl

De aangevraagde of verleende (om-
gevings)vergunningen worden niet 
meer in de hei & wei gepubliceerd. 
Deze (omgevings)vergunningen kunt 
u bekijken via de landelijke website 
www.overheid.nl of via www.blaricum.nl (Bekendmakingen).

Wilt u automatisch een melding ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan 
aan voor de e-mailservice bekendmakingen Overheid. U vindt de link op
www.blaricum.nl (Bekendmakingen).

Verordeningen
Verordeningen zijn wetten en regels die speciaal voor die gemeente gemaakt 
zijn. Deze gelden voor iedereen binnen de gemeente. De verordeningen worden 
ook bekend gemaakt via de landelijke website www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Milieujaarverslag en jaarrapportage 
OFGV 2015

De burgemeester heeft besloten om 
de heren E. Egirgen en G. Koster aan te 
wijzen als toezichthouder als bedoeld in 
artikel 41 eerste lid sub b van de Drank- 
en Horecawet en als zodanig te belasten 
met het toezicht en naleving van alle 
artikelen van deze wet. 
De aanwijzing treedt in werking de dag 
na bekendmaking hiervan op 
www.overheid.nl en geldt zolang de 
heren E. Egirgen en G. Koster werkzaam 
zijn voor de BEL Combinatie.

Aanwijzing 
toezichthouders 
Drank- en Horeca-
wet

Op verzoek kunnen inwoners een 
afschrift van de besluiten zoals gepubli-
ceerd in het elektronisch gemeenteblad 
per post ontvangen. Dit is een extra 
service van de gemeente Blaricum. 
Aan de toegezonden bekendmakingen 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
Het elektronisch gemeenteblad op 
www.overheid.nl is de enige formele 
rechtsgeldige versie. Om de bekendma-
kingen per post te ontvangen kunt u zich 
aanmelden bij het bestuurs-
secretariaat op: 035 – 751 32 25 of 
035 – 751 32 09. Of per mail: 
bestuurssecretariaat@blaricum.nl

Bekendmakingen 
per post 
ontvangen De agenda’s van de raadsvergaderingen 

en de rondetafelgesprekken kunt u inzien 
op www.blaricum.nl en bij de balie in het 
gemeentehuis.

Agenda’s raad en 
RTG-gesprekken

Tussen 18 juli en 22 augustus aan-
staande vervalt de avondopenstel-
ling op maandag van Burgerzaken, 
in het kantoor van de BEL Combi-
natie. 

Burgerzaken is in de genoemde peri-
ode geopend op maandag van 13.00 
tot 17.00 uur; dinsdag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 12.30 uur. De publieks-
balies werken op afspraak. Via 
www.blaricum.nl of telefonisch 
(14 035) kunt u een afspraak maken. 

Zomerperiode 
burgerzaken

Donderdagmiddag 9 juni jl. zijn de rijbanen van de Schapendrift, Anton Mauvelaan 
en Mauvezand weer vrijgegeven voor al het verkeer. In de afgelopen negen maan-
den zijn daar veel onderhoudswerkzaamheden verricht zoals:

• vervangen van de riolering
•  afkoppelen van de rijbanen van het 

vuilwaterriool
•  aanleggen van ondergrondse  

infiltratiebuizen
•  vervangen van asfalt voor gebakken 

klinkers
•  herstellen van de bermen
•  schoonmaken en waar nodig repareren 

van de lichtmasten
•  ophangen van verkeersborden
•  snoeien van de bomen door Goois 

Natuurreservaat 
•  vervangen van bijna alle boomstam-

men in de bermen
•  aanbrengen van verkeersdrempels.

De gemeente is tevreden over het resul-
taat en de samenwerking met omwo-
nenden en de exploitant van Rust Wat. 

Reconstructie Schapendrift - 
Mauvezand gereed

Op 23, 24 of 25 september kunt u Buren-
dag weer samen met uw buren vieren. 
Het Oranje Fonds stelt een bijdrage tot 
€ 450,- beschikbaar voor buurten/buurt-
organisaties met goede ideeën die ze 
met en voor de buurt willen oppakken. 
Informatie: www.burendag.nl

Idee voor 
Burendag?

Grenspaal tussen Blaricum en 
Huizen herplaatst
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25e Editie Goois Schaapscheerfeest
Het Goois Natuurreservaat vierde 6 juni jl. het zilveren jubileum van de 
schaapkooi en van het Schaapscheerfeest op de Blaricummerheide. 

De ruim 90 Drentse Heideschapen van het Goois Natuurreservaat werden weer uit 
hun dikke winterjas geholpen. 

Colofon
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Dorpsagenda
EXPOSITIES
Singer t/m 28 augustus 3 tentoonstellin-
gen: Franse modernisten, Zomer in Sin-
ger, YOU. Openingstijden: di t/m zon 
11.00-17.00 uur. 
Info: www.singerlaren.nl.
Historische Kring Blaricum t/m 17 
september 85 jaar voetbalvereniging 
BVV’31. Openingstijden don 20.00-
22.00 uur en zat 14.00-16.00 uur.
Rosa Spierhuis t/m 7 augustus Werk uit 
eigen Huis. Een bijzondere tentoonstel-
ling met het werk van de eigen bewo-
ners. Openingstijden: dagelijks tussen 
10.00-16.00 uur. 

WELZIJN/CULTUUR
Brinkhuis Periodieke PC keuring voor 
50+ door PC Helpdesk BEL. Iedere 
werkdag van 10.00-12.00 uur wordt er 
met u nagegaan of de wachtwoorden 
en gebruikersnamen van de diverse ac-
counts bekend zijn, een schijfopruiming 
met Windows verkenner en controle of 
automatische updates aanstaan en of 
alle updates geslaagd zijn.

BIBLIOTHEEK 
DigiTaalhuis Gooi in bibliotheek Hui-
zen op maandagen van 14.00-16.00 
uur. Onderstaande tekst kan door on-
geveer 14.000 mensen in het Gooi niet 

of nauwelijks gelezen worden: Heeft u 
vragen over taal? Heeft u moeite met 
het lezen van een brief of met het schrij-
ven van een kaartje? Wilt u uw (klein) 
kinderen kunnen voorlezen? Wilt u leren 
omgaan met een computer? Wilt u met 
de digitale overheid leren omgaan? Wilt 
u in uw werk beter omgaan met taal, le-
zen of schrijven? Kent u iemand in uw 
omgeving die ondersteuning nodig zou 
hebben bij lezen of schrijven? Wilt u als 
taalvrijwilliger aan de slag en mensen 
(individueel of in groepsverband) hel-
pen om beter te leren lezen en schrij-
ven?
Bibliotheek Huizen start met een in-

loopspreekuur waar u uw verhaal kunt 
vertellen en uw vragen stellen. De me-
dewerkers van het spreekuur luisteren 
naar uw vraag, brengen met uw hulp 
in kaart wat u nodig heeft en proberen 
daar een passend aanbod in uw omge-
ving bij te vinden. Bijvoorbeeld door u 
te koppelen aan een taalmaatje of een 
groep te vinden waar u wekelijks kunt 
oefenen door middel van het voeren van 
gesprekken over allerlei onderwerpen. 
We helpen u ook met het vinden van een 
passende cursus om te leren omgaan 
met de digitale overheid of u door te 
verwijzen naar een taalcursus met een 
landelijk erkend diploma.
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‘Uw Gemaks-
diensten’ 

U wilt zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen. Maar soms kunt u wel hulp ge-
bruiken. Onze nieuwe adverteerder in 
hei & wei ‘Uw Gemaksdiensten’ biedt 
deze hulp.

‘Uw Gemaksdiensten’ helpt klanten met 
praktische zaken, geeft aandacht en zorgt 
voor gezelligheid. Zo wordt onder ande-
re aangeboden: klusjes in huis of tuin, 
uitstapjes, een bezoek aan een arts, het 
doen van boodschappen of het samen be-
reiden van de maaltijd, het regelen van 
vervoer en het voeren van administratie. 
Ook voor als de mantelzorger b.v. met 
vakantie gaat. 

Samenwerking met Amaris Zorggroep
Vanaf 1 juli verwijst Amaris klanten die 
op zoek zijn naar diensten aan huis naar 
‘Uw Gemaksdiensten’. De samenwer-
king is een echte aanvulling op de zorg- 
en dienstverlening van Amaris. Anders-
om verwijst ‘Uw Gemaksdiensten’ ook 
door naar zorg van Amaris. Een prach-
tige combinatie waardoor ouderen nog 
meer mogelijkheden hebben om langer 
thuis te blijven wonen.

FO
TO

 H
IN

K
E

 T
O

U
W

E
N

Vernieuwende verloskundige zorg 

Verloskundige Praktijk Judith D. Govers biedt, naast de reguliere 1-op-1 
zwangerschapscontroles, een nieuwe vorm van zwangerschapsbegeleiding aan: 
Centering Pregnancy. 

Centering Pregnancy zorgt ervoor dat de 
zorg aan zwangeren uitgebreider en in-
teractiever aangeboden kan worden. In 
kleine groepen van vrouwen die onge-
veer in dezelfde periode zijn uitgerekend, 
worden de zwangerschapscontroles (zo-
als de bloeddruk, groei van de baby etc.) 
gecombineerd met voorlichting over vele 
onderwerpen én gesprekken over wat 
vrouwen bezig houdt tijdens hun zwan-
gerschap. Door met groepjes zwangeren 
te werken creëren de verloskundigen 
meer tijd voor de zwangere: zij kunnen 
rekenen op 17 uur meer voorlichting in 
de zwangerschap dan wanneer zij kiezen 
voor de reguliere zorg die 1-op-1 wordt 
gegeven. De zwangere kan rekenen op 

educatie, ondersteuning, het delen van 
kennis en ervaringen en vooral ook ple-
zier! Voor de echo’s en bijvoorbeeld de 
bloedafnames worden individuele con-
sulten afgesproken. 

Informatie
Sinds 1998 is Verloskundige Praktijk Ju-
dith D. Govers vertegenwoordigd in Bla-
ricum (praktijk de Lloods op woensdag 
van 09.00-12.30 uur) en zit daarnaast in 
Huizen, Laren en Eemnes. Voor meer 
informatie: www.baby2b.nl en 5268120. 

Informatie 
www.uwgemaksdiensten.nl, 
aanmelden via 8200320 of 

info@uwgemaksdiensten.nl.

Peter Post en zijn zoon Jeroen tijdens de 
de samengestelde menwedstrijd van Stad 
en Lande Ruiters juni jl.

Kopij
Heeft u iets te melden over uw ver-
eniging, evenement of iets anders in  
Blaricum? Laat het ons weten via  
redactie@heienwei.nl. 
Kopij voor het julinummer inleveren ui-
terlijk 14 juli en voor het augustusnum-
mer 11 augustus. 
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