
Golf & Country
Op zondag 17 september organiseert 
de Stichting Promotie Blaricum haar 
bekende Golf en Country. 

Het parcours van 16 holes leidt u langs 
engen, akkers en heide maar ook door 
het centrum van het dorp. Bij de holes 
treft u sponsors aan met leuke presen-
taties. En u kunt dit jaar kans maken 

op een auto t.w.v. € 15.000,- met 
de ‘Hole-in-One’ challenge. Er zal in 
fl ights van 4 personen gespeeld worden, 
kosten € 60,- p.p. inclusief hapjes en 
drankjes. Inschrijven en informatie:  
www.blaricumpromotie.nl.

Amnesty BEL-
groep
Na rijp beraad heeft de Amnesty BEL 
groep besloten haar activiteiten te be-
eindigen. De reden hiervan is dat de 
energie die ze in hun activiteiten heb-
ben gestoken, de laatste paar jaar te 
weinig belangstelling heeft opgeleverd. 

Ze hopen dat de bewoners van Blaricum, 
Eemnes en Laren Amnesty International 
wel zullen blijven steunen via de jaarlijk-
se collecte, e-mail, sms en andere media, 
want het blijft ongelofelijk belangrijk te 
strijden voor de rechten van de mens in 
de hele wereld. 
Amnesty BEL dankt al die mensen en 
scholen die ons hun interesse en tijd heb-
ben gegeven zeer hartelijk!

Dag van het 
Werkpaard 2017
De Dag van het Werkpaard zal plaats-
vinden op zondag 24 september. De 
voorbereidingen zijn inmiddels in vol-
le gang. 

Blaricum is van oorsprong een echt boe-
rendorp. Om deze geschiedenis levend 
te houden, wordt de Dag van het Werk-
paard georganiseerd. Tijdens dit terug-
kerend evenement wordt het boerenleven 
uit de eerste helft van de 20ste eeuw 
uitgebeeld. Elk jaar wordt hier door vele 
vrijwilligers aan gewerkt. Het evenement 
vindt plaats op de akkers aan de Nool-
seweg, ter hoogte van nummer 13. Het 
belooft ook dit jaar weer een mooie boe-
rendag te worden!
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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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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

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

Old Timer Festival 2017
Het Old Timer Festival wordt zondag 10 september a.s. voor de 18e maal 
georganiseerd door Lions Club Blaricum Laren. 

Deze editie wordt ook weer een sportie-
ve en uitdagende rally voor automobiel 
en equipe. Overdag zullen de equipes in 
de verschillende klassen een spannende 

strijd voeren om de juiste routes en con-
troles op tijd te vinden. De inschrijving 
is inmiddels geopend en u kunt zich nog 
tot 31 augustus inschrijven. 

Het vinden 
van de juiste 

werknemer is 
nog nooit zo 

simpel geweest

#1 Vacaturesite van Nederland

s inds 1936

Laren-Blaricum  Huizen-Naarden

www.voorma-walch.nl

Eemnesserweg 39, 1261 HH  Blaricum
mobiel 0031 6 516 117 18
  www.unadonna.world

Kunsthandel Studio 2000
Blaricum

Dorpsstraat 9 b-c  1261 ES  Blaricum
t: 035 - 640 94 32

Open: di t/m za.13:00 - 17:00 uur
e: blaricum@studio2000.nl - www.studio2000.nl

035-820 03 20
uwgemaksdiensten.nl
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In onze editie van 22 september volgt een uitgebreid fotoverslag van de feestweek 
2017 en de uitslagen van de diverse activiteiten.
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Feestweek 2017 
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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

Di. t/m vr. van 08.00 – 15.30 uur

Za. van 09.00 – 12.00 uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Gemeente Blaricum adopteert 
theaterstoelen nieuwe Singer Laren
EN VERLOOT KAARTEN VOOR DE FEESTELIJKE 
GALA-AVOND OP 19 OKTOBER!

ijdens het Dorpsfeest in Laren wordt op zondag 10 september 2017 de o ci le 
opening van Singer Laren gevierd. edereen kan dan komen kijken hoe het nieuwe 
theater en de nieuwe entree voor het museum, theater en beeldentuin zijn 
geworden. Om de laatste kosten van de nieuwbouw te dekken, is Singer Laren de 
bene etactie Adopteer een theaterstoel’ gestart. 

Gala-avond
Iedereen die een stoel adopteert, wordt 
door Singer Laren getrakteerd op een 
feestelijke gala-avond in het nieuwe 
theater op donderdag 19 oktober 2017. 
Gasten kunnen in hun eigen stoel genie-
ten van een optreden van de talentvolle 
pianisten Lucas & Arthur Jussen en van 
een verrassingsoptreden van een andere 
grote artiest. a a oop is er een feeste-
lijke borrel.

Kaart winnen?
De gemeente Blaricum steunt dit ini-
tiatief en hee  in totaal dertien stoe-
len geadopteerd. De kaarten voor de 
gala-avond verloten we onder inwoners 
van Blaricum. Wilt u kans maken op 
een kaart? Stuur dan een e-mail naar 
bestuurssecretariaat@Blaricum.nl o.v.v. 

heaterstoelactie’. De winnaars worden 
hiervan persoonlijk op de hoogte ge-
bracht.

De openbare straatverlichting in de Bijvanck wordt duurzamer gemaakt. Vanaf 
begin oktober 2017 worden de bestaande lichtmasten in de wijk grotendeels ver-
vangen door nieuwe masten met LED armaturen. Bewoners van de Bijvanck zijn op 
dinsdag 5 september aanstaande van harte welkom op een informatieavond over 
deze nieuwe vorm van verlichting. 

In ormatieavond  september
ijdens de informatieavond wordt toe-

gelicht wat, wanneer en hoe er wordt 
vervangen. Ook zijn er voorbeelden van 
de LED armaturen te zien. Alle ins en 
outs worden toegelicht door medewer-

kers van de gemeente en van de rma 
Ziut BV. Dit bedrijf zorgt in opdracht van 
de gemeente Blaricum niet alleen voor 
de vervanging van de lichtmasten, maar 
voert de komende jaren ook het beheer 
en onderhoud ervan uit. 

De bijeenkomst vindt plaats in het 
gemeentehuis (Kerklaan 16) en begint 
om 19.30 uur. Vooraf aanmelden is niet 
nodig.

eer in ormatie en contact
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer E. Zuuring van de 
BEL Combinatie. Hij is telefonisch bereik-
baar via 14 035.

INFORMATIEAVOND OVER LED VERLICHTING BIJVANCK

oe veilig is uw buurt? Bent u de a gelopen twaal  maanden slachto er geweest 
van een misdrij ? oe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen 
die in het kader van eiligheidsmonitor worden gesteld aan inwoners van de 
gemeente Blaricum. 

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek 
naar criminaliteit, onveiligheid, buurt-
problemen en het optreden van ge-
meente en politie. Dit onderzoek wordt 
op gemeentelijk en op landelijk niveau 
uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek 
begint rond 24 augustus 2017; de resul-

taten worden in maart 2018 verwacht.
De gemeente gebruikt de uitkomsten van 
dit jaarlijks, terugkerende onderzoek bij 
het vormgeven en evalueren van haar 
veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt 
in opdracht van de gemeente uitgevoerd 
door I&O Research.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen 
per post een uitnodiging om de vragen-
lijst van de Veiligheidsmonitor in te vul-
len. n de loop der jaren is het onderzoek 
al in meer dan driehonderd Nederlandse 
gemeenten uitgevoerd.

Meer informatie over de veiligheidsmo-
nitor vindt u op www.veiligheidsmonitor.nl 
Daarnaast kunt u contact opnemen 
met team Veiligheid via veiligheid@
belcombinatie.nl of 14 035.

Hoe veilig is onze gemeente? 
Veiligheidsmonitor 2017 gaat van start

Wilt u een bijdrage leveren aan de 
veiligheid in uw eigen wijk, maar weet u 
niet hoe u dit kunt doen? Doe mee aan 
de clinic Observeren en Signaleren

U leert onder andere een verdachte 
situatie te herkennen, en de politie en de 
gemeente geven u meer informatie over 
de middelen die zij inzetten om de crimi-
naliteit in uw wijk terug te dringen. 

De clinic is op 12 oktober 2017 van 
19.30 tot 21.30 uur in de raadzaal in het 
gemeentehuis van Eemnes. Wilt u deel-
nemen? Stuur dan vóór 9 oktober een 
e-mail naar veiligheid@belcombinatie.nl 
onder vermelding van Clinic Observeren 
en Signaleren’. Graag tot dan

Clinic Observeren 
en Signaleren

Benefietactie 
‘Adopteer een theaterstoel’ 
Wie Singer Laren wil steunen, kan dat 
doen door een theaterstoel te adopte-
ren. De kosten bedragen driehonderd 
euro en voor twee stoelen vij onderd 
euro. Naast kaarten voor de gala-
avond worden de namen van de gas-
ten vermeld op een zaalplattegrond 
in het nieuwe gebouw. Ook ontvangt 
iedereen een, speciaal voor deze ge-
legenheid ontworpen, reversspeldje. 
Evert van Os, algemeen directeur 
Singer Laren: “Het beloo  een mooie 
avond te worden. Iedereen die een 
stoel adopteert, treedt toe tot een 
bijzondere groep Singer supporters.” 
Hee  u interesse in het adopteren van 
een stoel dan kunt u contact opnemen 
met Singer Laren via theaterkassa@
singerlaren.nl of telefonisch: 
035 - 539 39 39.
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De agenda’s van de raadsvergaderingen en de rondetafelgesprekken worden niet 
meer in dit blad gepubliceerd. U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken - 
zodra deze bekend zijn - bekijken via www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen) en bij de balie in het gemeentehuis.

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

Iedere twee jaar neemt Blaricum, net als veel andere gemeenten, deel aan het 
onderzoek ‘Waar Staat Je Gemeente?’. Dit keer vulden circa zeshonderd inwoners 
een vragenlijst in die in kaart brengt hoe zij denken over het woon- en leefklimaat 
in hun buurt en de dienstverlening van de gemeente. 

In de enquête konden inwoners aange-
ven welke punten zij het meest belangrijk 
vonden in de beoordeling. Hun top drie:
1. Veiligheid
2. Leefbaarheid
3. Dienstverlening

Deze onderwerpen scoorden allen ruim 
voldoende tot zeer hoog. Zo kreeg de 
gemeentelijke dienstverlening een 6,7 en 
voelt 85 procent van deze inwoners zich 
veilig in zijn/haar buurt. 83 procent vindt 
dat er voldoende wordt gedaan aan de 
leefbaarheid of veiligheid of staat daar 
neutraal tegenover. 

Verkeersveiligheid
Uit het onderzoek bleek ook de zorg van 
deze inwoners over de verkeersveiligheid. 
Wij herkennen dit signaal en hebben 
hiervoor ook veel aandacht. In samen-
werking met inwoners wordt momenteel 
het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoers-
plan (GVVP) opgesteld. Bewoners hebben 
hiervoor hun wensen en knelpunten 
op het gebied van verkeer en vervoer 
aangegeven. 

Zorg voor elkaar
Burgemeester De Zwart: “Wij zijn uiter-

aard blij met mooie cijfers, maar het 
verhaal erachter vind ik minstens zo 
belangrijk. Zo doet het mij goed dat er 
weinig eenzaamheid wordt ervaren (84 
procent zelden of nooit) onder onze in-
woners en dat zij over het algemeen veel 
contact hebben met anderen. Een grote 
meerderheid van deze inwoners zorgt in 
zorgwekkende situaties voor zijn/haar 
buren. Laten we dit met z’n allen volhou-
den en waar mogelijk naast ons drukke 
bestaan wat extra aandacht geven aan zij 
die eenzaam of zorgbehoevend zijn.”

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat onze 
inwoners over het algemeen erg tevre-
den zijn: zo voelt 91 procent zich thuis in 
Blaricum, 76 procent ervaart nauwelijks 
tot geen overlast, 94 procent vindt dat 
er voldoende basisscholen zijn en 89 
procent vindt dat het voldoende groen is 
in het dorp. Dit zijn hoge percentages. De 
“weet niet/geen mening” zijn daarbij niet 
meegerekend. 
Uiteraard blijven wij hard werken om 
daar waar mogelijk te verbeteren. 

Het volledige rapport kunt u inzien op de 
website van Waar Staat je Gemeente.

Inwoners Blaricum zeer tevreden 
over hun dorp

Burgemeester en wethouders van Blari-
cum maken bekend dat zij voornemens 
zijn hogere grenswaarden vast te stellen 
voor het te realiseren woonzorgcomplex 
aan de Prins Hendriklaan 26 in Blaricum. 
Door wegverkeer komt het geluidniveau 
boven de voorkeursgrenswaarde uit.

Procedure
Het ontwerpbesluit, inclusief de bijbeho-

rende stukken, ligt tot en met 5 septem-
ber 2017 ter inzage bij het loket Bouwen 
en Wonen in het kantoor van de BEL 
Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes.

U kunt gedurende de termijn van ter-
inzagelegging een zienswijze indienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Blaricum, Postbus 71, 
3755 ZH Eemnes.

Ontwerpbesluit tot vaststelling van 
hogere grenswaarden wegverkeer 
voor woonzorgcomplex 

Aangevraagde en verleende (omgevings)vergunningen kunt u bekijken via de landelijke website www.overheid.nl Hier worden ook 
de verordeningen (gemeentelijke regels en wetten) bekendgemaakt. Wilt u bericht ontvangen van de bekendmakingen via e-mail of 
app? Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich hiervoor aanmelden.

Wilt u de aangevraagde en verleende (omgevings)vergunningen per post ontvangen? 
Meld u zich dan aan bij het bestuurssecretariaat op: 035 - 751 32 25. Of per mail: bestuurssecretariaat@blaricum.nl Het gaat om de besluiten zoals gepubliceerd in het 
elektronisch gemeenteblad op www.overheid.nl Aan deze toegezonden bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Op 27 juni 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van 
Blaricum de geluidsbelastingkaart 2016 vastgesteld. Op deze kaart is te zien bij 
welke woningen in de gemeente sprake is van geluidbelasting, geluidhinder en 
slaapverstoring door verkeerslawaai.

Met het vaststellen van de geluids-
belastingkaart wordt invulling gegeven 
aan de eisen uit de Wet geluidhinder. 
Deze eisen vloeien voort uit de Europese 
Richtlijn omgevingslawaai. 

U kunt de geluidsbelastingkaart bekijken 
via een interactieve website (zie 
www.blaricum.nl > Wegen en groen > 
Geluidskaart). Met navigatiemogelijkhe-

den zoals verplaatsen, in- en uitzoomen 
en zoeken op adresniveau ziet u per 
locatie de geluidsituatie.

Actieplan
Op basis van de geluidsbelastingkaart 
stelt de gemeente een actieplan op voor 
de aanpak van de geluidknelpunten. 
Dit plan wordt in 2018 door het college 
vastgesteld.

Geluidsbelastingkaart 2016  
vastgesteld

Donderdag 3 augustus 2017 opende wet-
houder Anne-Marie Kennis met een start-
schot het tijdelijke speelveldje achter het 
projectbureau Blaricummermeent. Daarna 
speelden kinderen uit de buurt meteen een 
wedstrijdje.

Speelveld in De Blaricummermeent 
feestelijk in gebruik genomen
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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

Di. t/m vr. van 08.00 – 15.30 uur

Za. van 09.00 – 12.00 uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Gemeente Blaricum adopteert 
theaterstoelen nieuwe Singer Laren
EN VERLOOT KAARTEN VOOR DE FEESTELIJKE 
GALA-AVOND OP 19 OKTOBER!

ijdens het Dorpsfeest in Laren wordt op zondag 10 september 2017 de o ci le 
opening van Singer Laren gevierd. edereen kan dan komen kijken hoe het nieuwe 
theater en de nieuwe entree voor het museum, theater en beeldentuin zijn 
geworden. Om de laatste kosten van de nieuwbouw te dekken, is Singer Laren de 
bene etactie Adopteer een theaterstoel’ gestart. 

Gala-avond
Iedereen die een stoel adopteert, wordt 
door Singer Laren getrakteerd op een 
feestelijke gala-avond in het nieuwe 
theater op donderdag 19 oktober 2017. 
Gasten kunnen in hun eigen stoel genie-
ten van een optreden van de talentvolle 
pianisten Lucas & Arthur Jussen en van 
een verrassingsoptreden van een andere 
grote artiest. a a oop is er een feeste-
lijke borrel.

Kaart winnen?
De gemeente Blaricum steunt dit ini-
tiatief en hee  in totaal dertien stoe-
len geadopteerd. De kaarten voor de 
gala-avond verloten we onder inwoners 
van Blaricum. Wilt u kans maken op 
een kaart? Stuur dan een e-mail naar 
bestuurssecretariaat@Blaricum.nl o.v.v. 

heaterstoelactie’. De winnaars worden 
hiervan persoonlijk op de hoogte ge-
bracht.

De openbare straatverlichting in de Bijvanck wordt duurzamer gemaakt. Vanaf 
begin oktober 2017 worden de bestaande lichtmasten in de wijk grotendeels ver-
vangen door nieuwe masten met LED armaturen. Bewoners van de Bijvanck zijn op 
dinsdag 5 september aanstaande van harte welkom op een informatieavond over 
deze nieuwe vorm van verlichting. 

In ormatieavond  september
ijdens de informatieavond wordt toe-

gelicht wat, wanneer en hoe er wordt 
vervangen. Ook zijn er voorbeelden van 
de LED armaturen te zien. Alle ins en 
outs worden toegelicht door medewer-

kers van de gemeente en van de rma 
Ziut BV. Dit bedrijf zorgt in opdracht van 
de gemeente Blaricum niet alleen voor 
de vervanging van de lichtmasten, maar 
voert de komende jaren ook het beheer 
en onderhoud ervan uit. 

De bijeenkomst vindt plaats in het 
gemeentehuis (Kerklaan 16) en begint 
om 19.30 uur. Vooraf aanmelden is niet 
nodig.

eer in ormatie en contact
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer E. Zuuring van de 
BEL Combinatie. Hij is telefonisch bereik-
baar via 14 035.

INFORMATIEAVOND OVER LED VERLICHTING BIJVANCK

oe veilig is uw buurt? Bent u de a gelopen twaal  maanden slachto er geweest 
van een misdrij ? oe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen 
die in het kader van eiligheidsmonitor worden gesteld aan inwoners van de 
gemeente Blaricum. 

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek 
naar criminaliteit, onveiligheid, buurt-
problemen en het optreden van ge-
meente en politie. Dit onderzoek wordt 
op gemeentelijk en op landelijk niveau 
uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek 
begint rond 24 augustus 2017; de resul-

taten worden in maart 2018 verwacht.
De gemeente gebruikt de uitkomsten van 
dit jaarlijks, terugkerende onderzoek bij 
het vormgeven en evalueren van haar 
veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt 
in opdracht van de gemeente uitgevoerd 
door I&O Research.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen 
per post een uitnodiging om de vragen-
lijst van de Veiligheidsmonitor in te vul-
len. n de loop der jaren is het onderzoek 
al in meer dan driehonderd Nederlandse 
gemeenten uitgevoerd.

Meer informatie over de veiligheidsmo-
nitor vindt u op www.veiligheidsmonitor.nl 
Daarnaast kunt u contact opnemen 
met team Veiligheid via veiligheid@
belcombinatie.nl of 14 035.

Hoe veilig is onze gemeente? 
Veiligheidsmonitor 2017 gaat van start

Wilt u een bijdrage leveren aan de 
veiligheid in uw eigen wijk, maar weet u 
niet hoe u dit kunt doen? Doe mee aan 
de clinic Observeren en Signaleren

U leert onder andere een verdachte 
situatie te herkennen, en de politie en de 
gemeente geven u meer informatie over 
de middelen die zij inzetten om de crimi-
naliteit in uw wijk terug te dringen. 

De clinic is op 12 oktober 2017 van 
19.30 tot 21.30 uur in de raadzaal in het 
gemeentehuis van Eemnes. Wilt u deel-
nemen? Stuur dan vóór 9 oktober een 
e-mail naar veiligheid@belcombinatie.nl 
onder vermelding van Clinic Observeren 
en Signaleren’. Graag tot dan

Clinic Observeren 
en Signaleren

Benefietactie 
‘Adopteer een theaterstoel’ 
Wie Singer Laren wil steunen, kan dat 
doen door een theaterstoel te adopte-
ren. De kosten bedragen driehonderd 
euro en voor twee stoelen vij onderd 
euro. Naast kaarten voor de gala-
avond worden de namen van de gas-
ten vermeld op een zaalplattegrond 
in het nieuwe gebouw. Ook ontvangt 
iedereen een, speciaal voor deze ge-
legenheid ontworpen, reversspeldje. 
Evert van Os, algemeen directeur 
Singer Laren: “Het beloo  een mooie 
avond te worden. Iedereen die een 
stoel adopteert, treedt toe tot een 
bijzondere groep Singer supporters.” 
Hee  u interesse in het adopteren van 
een stoel dan kunt u contact opnemen 
met Singer Laren via theaterkassa@
singerlaren.nl of telefonisch: 
035 - 539 39 39.
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De agenda’s van de raadsvergaderingen en de rondetafelgesprekken worden niet 
meer in dit blad gepubliceerd. U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken - 
zodra deze bekend zijn - bekijken via www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen) en bij de balie in het gemeentehuis.

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

Iedere twee jaar neemt Blaricum, net als veel andere gemeenten, deel aan het 
onderzoek ‘Waar Staat Je Gemeente?’. Dit keer vulden circa zeshonderd inwoners 
een vragenlijst in die in kaart brengt hoe zij denken over het woon- en leefklimaat 
in hun buurt en de dienstverlening van de gemeente. 

In de enquête konden inwoners aange-
ven welke punten zij het meest belangrijk 
vonden in de beoordeling. Hun top drie:
1. Veiligheid
2. Leefbaarheid
3. Dienstverlening

Deze onderwerpen scoorden allen ruim 
voldoende tot zeer hoog. Zo kreeg de 
gemeentelijke dienstverlening een 6,7 en 
voelt 85 procent van deze inwoners zich 
veilig in zijn/haar buurt. 83 procent vindt 
dat er voldoende wordt gedaan aan de 
leefbaarheid of veiligheid of staat daar 
neutraal tegenover. 

Verkeersveiligheid
Uit het onderzoek bleek ook de zorg van 
deze inwoners over de verkeersveiligheid. 
Wij herkennen dit signaal en hebben 
hiervoor ook veel aandacht. In samen-
werking met inwoners wordt momenteel 
het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoers-
plan (GVVP) opgesteld. Bewoners hebben 
hiervoor hun wensen en knelpunten 
op het gebied van verkeer en vervoer 
aangegeven. 

Zorg voor elkaar
Burgemeester De Zwart: “Wij zijn uiter-

aard blij met mooie cijfers, maar het 
verhaal erachter vind ik minstens zo 
belangrijk. Zo doet het mij goed dat er 
weinig eenzaamheid wordt ervaren (84 
procent zelden of nooit) onder onze in-
woners en dat zij over het algemeen veel 
contact hebben met anderen. Een grote 
meerderheid van deze inwoners zorgt in 
zorgwekkende situaties voor zijn/haar 
buren. Laten we dit met z’n allen volhou-
den en waar mogelijk naast ons drukke 
bestaan wat extra aandacht geven aan zij 
die eenzaam of zorgbehoevend zijn.”

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat onze 
inwoners over het algemeen erg tevre-
den zijn: zo voelt 91 procent zich thuis in 
Blaricum, 76 procent ervaart nauwelijks 
tot geen overlast, 94 procent vindt dat 
er voldoende basisscholen zijn en 89 
procent vindt dat het voldoende groen is 
in het dorp. Dit zijn hoge percentages. De 
“weet niet/geen mening” zijn daarbij niet 
meegerekend. 
Uiteraard blijven wij hard werken om 
daar waar mogelijk te verbeteren. 

Het volledige rapport kunt u inzien op de 
website van Waar Staat je Gemeente.

Inwoners Blaricum zeer tevreden 
over hun dorp

Burgemeester en wethouders van Blari-
cum maken bekend dat zij voornemens 
zijn hogere grenswaarden vast te stellen 
voor het te realiseren woonzorgcomplex 
aan de Prins Hendriklaan 26 in Blaricum. 
Door wegverkeer komt het geluidniveau 
boven de voorkeursgrenswaarde uit.

Procedure
Het ontwerpbesluit, inclusief de bijbeho-

rende stukken, ligt tot en met 5 septem-
ber 2017 ter inzage bij het loket Bouwen 
en Wonen in het kantoor van de BEL 
Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes.

U kunt gedurende de termijn van ter-
inzagelegging een zienswijze indienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Blaricum, Postbus 71, 
3755 ZH Eemnes.

Ontwerpbesluit tot vaststelling van 
hogere grenswaarden wegverkeer 
voor woonzorgcomplex 

Aangevraagde en verleende (omgevings)vergunningen kunt u bekijken via de landelijke website www.overheid.nl Hier worden ook 
de verordeningen (gemeentelijke regels en wetten) bekendgemaakt. Wilt u bericht ontvangen van de bekendmakingen via e-mail of 
app? Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich hiervoor aanmelden.

Wilt u de aangevraagde en verleende (omgevings)vergunningen per post ontvangen? 
Meld u zich dan aan bij het bestuurssecretariaat op: 035 - 751 32 25. Of per mail: bestuurssecretariaat@blaricum.nl Het gaat om de besluiten zoals gepubliceerd in het 
elektronisch gemeenteblad op www.overheid.nl Aan deze toegezonden bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Op 27 juni 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van 
Blaricum de geluidsbelastingkaart 2016 vastgesteld. Op deze kaart is te zien bij 
welke woningen in de gemeente sprake is van geluidbelasting, geluidhinder en 
slaapverstoring door verkeerslawaai.

Met het vaststellen van de geluids-
belastingkaart wordt invulling gegeven 
aan de eisen uit de Wet geluidhinder. 
Deze eisen vloeien voort uit de Europese 
Richtlijn omgevingslawaai. 

U kunt de geluidsbelastingkaart bekijken 
via een interactieve website (zie 
www.blaricum.nl > Wegen en groen > 
Geluidskaart). Met navigatiemogelijkhe-

den zoals verplaatsen, in- en uitzoomen 
en zoeken op adresniveau ziet u per 
locatie de geluidsituatie.

Actieplan
Op basis van de geluidsbelastingkaart 
stelt de gemeente een actieplan op voor 
de aanpak van de geluidknelpunten. 
Dit plan wordt in 2018 door het college 
vastgesteld.

Geluidsbelastingkaart 2016  
vastgesteld

Donderdag 3 augustus 2017 opende wet-
houder Anne-Marie Kennis met een start-
schot het tijdelijke speelveldje achter het 
projectbureau Blaricummermeent. Daarna 
speelden kinderen uit de buurt meteen een 
wedstrijdje.

Speelveld in De Blaricummermeent 
feestelijk in gebruik genomen
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Biologische 
winkel

In het najaar zal in de voormalige be-
heerderswoning van dorpshuis Blaer-
com, Dorpsstraat 2, een biologische win-
kel met een kleine lunchroom geopend 
worden. Het team v.l.n.r.: Jari, Livia, 
Carmen en Margriet

Boeren, Burgers en Buitenlui
De Open Monumentendag 2017 kent 
als thema ‘Boeren, Burgers en Bui-
tenlui’, van oudsher de uitroep waar-
mee de stadsomroeper de aandacht 
van het publiek trok. Het is een thema 
met talloze aanknopingspunten en een 
rijk assortiment aan bijzondere mo-
numenten en verhalen die tijdens de 
Open Monumentendag kunnen wor-
den beleefd.

Reden waarom de Historische Kringen 
in de BEL-gemeenten op zaterdag 9 
september a.s. gezamenlijk een fietsrou-
te door hun gemeenten organiseren. De 
fietstocht voert langs diverse boerderijen, 
monumenten en bezienswaardigheden. 
Blaricum neemt de ‘buitenlui’ voor haar 
rekening, Eemnes de ‘boeren’ en Laren 
de ‘burgers’. De gratis fietsroute kan op 
zaterdag 9 september van 10.00-16.00 
uur worden afgehaald bij de diverse on-
derkomens van de Historische Kringen: 
HK Blaricum Brinklaan 4a, HK Eemnes 

Raadhuisstraat 2 en HK Laren Burg. van 
Nispenstraat 27.  www.historischekring 
blaricum.nl

Colofon
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Hei & wei niet ontvangen?

Of heeft u een vraag over de bezorging, of 

een beschadigd exemplaar ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar heienwei@jm2.

nl o.v.v. ‘hei & wei bezorging’. U kunt op 

werkdagen ook bellen met 5316520

Oplage: 4800

www.heienwei.nl

hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Het goede doel
‘Dankzij onze trouwe deelnemers, spon-
soren en bezoekers zijn wij al jaren in 
staat dit evenement voor het goede doel 
te organiseren’, laat Michel Coenen na-
mens de organisatie weten. De opbrengst 
gaat dit jaar naar de Linda.foundation 
en de Benjamin Foundation. De Linda.
foundation zet zich in voor (alleenstaan-
de) ouders met kinderen die in financi-
ele nood verkeren. De Benjamin Foun- 
dation zamelt geld in om kinderen met 

een (meervoudige) handicap in ontwik-
kelingslanden persoonsgericht te steu-
nen zodat zij zich volwaardiger kunnen 
ontplooien. 

Informatie
De Lions Club Blaricum Laren verheugt 
zich erop weer veel deelnemers en na-
tuurlijk de bezoekers te mogen ontvan-
gen. Voor inschrijvingen, het programma 
en nadere informatie over de goede doe-
len: www.lions-otf.nl.

Dorpsagenda
EXPOSITIES
Singer t/m 17 sept De bouw in beeld 
door Henni Haselaar, t/m 24 sept Cuban 
Art, 10 okt t/m 7 jan 2018 De mooiste 
modernisten. www.singerlaren.nl.
HKB t/m 17 sept werk van Eppo Doeve. 
www.historischekringblaricum.nl.  
Blarickhof, t/m sept werk van Annabelle 
Six, ‘realist in olieverf’. Blarickhof, Ker-
klaan 18. 

WELZIJN/ CULTUUR
Rouwcafé Gooi en Eemland zondag  
17 sept van 13.30-16.00 uur. Te gast is 
Maria de Greef, professional in de rouw-
zorg, adviseur, opleider, tekstenmaker en 
schrijfster. Rouwcafé Gooi en Eemland 
is een ontmoetingsplaats met de onge-
dwongen sfeer van een café waar praten 
over de dood geen taboe is. Na afloop 
van de lezing is er gelegenheid om na 

te praten. Toegang gratis, een financiële 
bijdrage wordt op prijs gesteld en ieder-
een is van harte welkom. Voelt u zich vrij 
om iemand mee te brengen. Locatie: De 
Schoter, Wakkerendijk 66a, Eemnes. 
Het Theosofisch Genootschap studie-
bijeenkomsten najaar – De Planeetke-
ten- Rassen en Ronden; dinsdag 26 sept, 
10 okt, 14 nov en 28 nov. Lezingen en 
thema’s najaar: 31 okt Orgaandonatie, 
euthanasie, zelfmoord – wat gebeurt er, 
aan het menselijk oog onttrokken, rond-
om deze handelingen? 12 dec Esoterisch 
Kerstverhaal ‘Het formulier’. 
Toegang gratis, 20.00 uur Blaercom.  
Info: 06-12025743, houthuijzen1954@
kpnmail.nl en www.theosofie.net. 
Volksuniversiteit het Gooi het nieuwe 
programmaboekje is uit. Nieuw is de 
cursus ‘schaken voor beginners’, waarbij 
u kennis maakt met deze boeiende denk-

sport en stap voor stap het spel leert be-
heersen. Ook kunt u starten met het leren 
van Italiaans of Portugees of meedoen 
aan de leesgroep ‘moderne literatuur’. 
Verder staan er diverse interessante le-
zingen op het programma. 
Kijk op www.volksuniversiteithetgooi.nl 
wat er allemaal te doen is in het nieuwe 
seizoen. 
Goylants Kamerkoor 23 sep 20.15 uur 
jubileumconcert in de St. Vituskerk, 
thema: Traditie en Vernieuwing, met de 
favoriete werken van de koorleden. Met 
twee speciaal voor het jubilerende koor 
gecomponeerde werken, van Dirk van 
der Niet en van Anneke Wittop Koning. 
Blaaskwintet Dwarl speelt mee. Kosten 
€ 12,50, inclusief jubileumprogramma-
boekje en koffie/thee met verrassing in de 
pauze. Informatie en andere concerten zie  
www.goylantskamerkoor.nl. 

Prinsjesdagontbijt 2017 19 sep 07.00 
in het Brinkhuis uur met gastspreker 
de schrijver, wetenschapper, theoloog,  
De Wereld Draait Door-commenta-
tor Paul van Geest. Dagvoorzitter Jan  
Rinzema. Muziek van het duo Amanda 
Spoel (accordeon) en Ernö Olah (viool). 
Onderwerp: ‘Het begrip AGAPÈ (liefde) 
in het Nieuw Economische Denken’:  
Er waait een nieuwe economische geest 
door Europa. Naast de geest van geld 
verdienen zijn grote bedrijven als TES-
LA, C&A, Randstad e.v.a. bezig om zich  
als maatschappelijk relevant, eco en 
als duurzaam te profileren. Is dit alleen 
buitenkant, een modegril, ingegeven  
door commercie? Of is er echt iets on-
omkeerbaar nieuws aan de hand? Kaar-
ten bestellen via http://bijeenkomst.preek 
vandeweek.com of 06-54963464. Kosten 
€ 19, 50.

De Legende van 
Toran 
De auteur Joshua J.B. Telkamp, gebo-
ren Blaricummer en thans woonachtig 
in Eemnes, heeft zijn debuutserie uit-
gebreid met een derde boek. Hiermee 
komt de trilogie De Legende van Toran 
voorlopig tot een einde. 

Dit boek 
geeft hij uit 
via zijn een-
manszaak: 
Uitgever i j 
E m e r a l d . 
Nadat er 
aanvanke-
lijk dyslexie 
bij hem was 
g e c o n s t a -
teerd, heeft 
hij het lezen 
o p g e p a k t . 
Op zijn ne-
gentiende is Joshua begonnen met schrij-
ven. De hobby, die begon met een paar 
woorden op papier, is uitgegroeid tot 
volledige boeken. Het zijn young-adult 
boeken van het genre fantasy. Het nieu-
we deel ligt op voorraad in de Blarcium-
se boekhandel en is ook te bestellen via 
www.uitgeverij-emerald.nl.

Uitnodiging voor debat over 
lokale duurzaamheid
Op donderdagavond 14 september a.s. wordt in ‘De Blokhut’, Smeekweg 104 
in Laren een open debat gehouden over duurzaamheid, voor de inwoners en de 
politiek van Laren, Blaricum en Eemnes. 

Sprekers zijn o.a. Elbert Roest (bur-
gemeester Laren/Bloemendaal), Niels 
Rood (wethouder Eemnes), en Nicolien 
van Vroonhoven (wethouder Hilver-
sum), die allen duurzaamheid in hun 
portefeuille hebben. De avond wordt ge-
opend door Stientje van Veldhoven (D66 
fractie Tweede Kamer) met een beschou-

wing over de mogelijkheden van lo-
kaal duurzaamheidsbeleid. Organisatie:  
D66 Laren. Aanvang 20.00 uur, inloop 
vanaf 19.30 uur. Na afloop (ca. 21.45 
uur) is er gelegenheid tot napraten.  
Tijdig opgeven (op 06-81654086 of 
yberghorst@me.com) wordt aanbevolen 
i.v.m. beperkte zaalcapaciteit.
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