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Voorwoord 
 

Hart voor Blaricum, De Blaricumse Partij en het CDA geloven in een goed bestuurde, zelfstandige 

gemeente Blaricum met een gezamenlijk ambtenarenapparaat met Laren en Eemnes.  

Waar nodig willen we intensief met anderen samenwerken en maken wij graag gebruik van elkaars 

expertise. Daarbij streven wij naar een zo breed mogelijk draagvlak op basis van consensus in de 

raad.  

Wij hebben als visie “Blaricum een zelfstandig, authentiek dorp in het Gooi”. Hieraan willen we de 

komende vier jaar werken met de voltallige raad en onze inwoners. Daarbij staat ons een 

transparante bestuursstijl voor ogen. 

Wij willen meer inspelen op maatschappelijke initiatieven; niet aangeven waarom dingen niet 

kunnen maar positief meedenken en waarderen.  

Uitgangspunt is wat wij als gemeente kunnen toevoegen aan wat de samenleving wil.  

Wij willen geen nieuwe regels opstellen die op voorhand niet of nauwelijks handhaafbaar zijn.  

De sociale cohesie in ons dorp is erg belangrijk. De sociale en culturele eigenheden en de fysieke 

kenmerken willen we behouden en versterken. Wij willen ons daar de komende 4 jaar voor inzetten.  

 

Ondertekening d.d. 23 april 2018 

Namens de fractie van Hart voor Blaricum, 

 

Willem Pel Anne-Marie Kennis  Han Landman Satyamo Uijldert 

 
 

 

Namens de fractie van De Blaricumse Partij, 

 

Bea Kukupessy - Rokebrand Liesbeth Boersen - de Jong Ineke Breet - Roestenburg 

 

 

 

Namens de fractie van CDA, 

 

Gerard Knoop 
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1. Blaricum behoudt bestuurskracht en blijft zelfstandig 

 

Blaricum vierde nog niet zo lang geleden haar 200-jarig bestaan als zelfstandige gemeente. Als het 

aan de Provincie Noord-Holland ligt, komt daar per 1 januari 2021 een einde aan en zal er gefuseerd 

moeten worden met Laren en Huizen. De redenen die de Provincie hiervoor aanvoert, zijn een 

kwetsbare ambtelijke organisatie, vergroting van de bestuurskracht op regionale dossiers en de 

toenemende taken die het Rijk bij de gemeente belegt.  

 

De bestuurskrachtmeting wijst echter uit dat de bestuurskracht voor Blaricum, Huizen en Laren 

voldoende op niveau is in de huidige situatie. Voor de diverse uitvoeringstaken hebben wij de BEL-

combinatie (ons gemeenschappelijke ambtenarenapparaat van Blaricum, Eemnes, Laren) de laatste 

twee jaar aanzienlijk versterkt. Verdere versterking daarvan (en dus investeren) is de komende jaren 

nodig om de uitvoering van de taken op adequaat niveau te houden. De coalitie wil deze 

investeringen doen. 

 

Behoud van onze kenmerkende kleinschaligheid, de identiteit van Blaricum, een eigen 

gemeentebestuur met lokaal bekende raadsleden in een eigen gemeentehuis met een loket voor 

burgerzaken in ons eigen dorp vinden wij van groot belang. Daarom houden wij vast aan de 

zelfstandigheid van Blaricum. Zelfstandigheid uit het oogpunt van het verleden, heden maar vooral 

voor de toekomst.  Wij willen samenwerken vanuit de zelfstandigheid die Blaricum al 200 jaar kent. 

In het verzet tegen de fusie zullen wij de samenwerking zoeken met de gelijkgestemde partijen in 

Laren en Huizen.  

 

Uiteraard vinden wij het heel belangrijk om te weten hoe onze inwoners erover denken. Delen zij 

onze visie en willen zij ook vasthouden aan een zelfstandig Blaricum? Wij vinden het van groot 

belang om hiernaar een representatief onderzoek uit te laten voeren door een onafhankelijk bureau, 

onder al onze inwoners, bij voorkeur samen met Laren, Eemnes en Huizen.  

 

De redenen die de Provincie aanvoert voor fusie zijn o.a. vergroting van de bestuurskracht op 

regionale dossiers. Wij zijn ons ervan bewust dat regionale samenwerking en bestuurskracht van 

belang is en blijft. Als kleine gemeente kunnen wij niet alles zelf, daarom hebben wij de 

samenwerking met Laren en Eemnes, en voor het sociaal domein ook nog met Huizen, gezocht en 

vormgegeven.  

Verder leveren wij ook actief een bijdrage aan de regionale samenwerkingsagenda binnen Gooi en 

Vechtstreek en, via die samenwerking, ook aan de samenwerking binnen de Metropool Regio 

Amsterdam (MRA). Dat vinden we belangrijk en zullen wij ook blijven doen. Belangrijke 

beleidsthema’s zijn daarbij onder meer: woningbouw, landschap en cultuur, mobiliteit, 

energietransitie, toerisme en recreatie, circulaire economie en arbeidsmarkt. De agenda en verslagen 

vanuit de regio en de MRA zullen wij dan ook op de gemeentelijke website gaan publiceren. 

 

De vorm en invulling van raads- en commissievergaderingen kan zeker aantrekkelijker en beter, 

gericht op kort, bondig en effectiever vergaderen. Ons doel is om inwoners te bewegen zich meer 

betrokken te gaan voelen bij de belangrijke zaken binnen de gemeente en hier actief in te 

participeren. Door de vergaderingen toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor inwoners kan 

de betrokkenheid ook toenemen. Hiertoe kan onderzocht worden of inwoners zelf ideeën hebben 

hoe zij beter betrokken kunnen worden bij de RTG-vergaderingen.   

 

Concrete actiepunten: 

- Alle bestuurlijke mogelijkheden gebruiken bij de ARHI-procedure, bij voorkeur samen met 

Laren en Huizen, om ons te verweren tegen een toekomstige herindeling. Hiertoe een 
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representatief onderzoek uit te laten voeren onder de inwoners m.b.t. het behoud van 

zelfstandigheid. 

- Proactief een bijdrage blijven leveren aan de regionale samenwerking binnen G&V en MRA. 

- De vorm en invulling van de raads- en commissievergaderingen nader bezien op verbetering 

qua effectiviteit. 

2. Blaricum behoudt zijn kernwaarden en kroonjuwelen 
 

Wij vinden het essentieel de karakteristieken van Blaricum zoals het cultureel erfgoed, het groene en 

agrarische karakter, de heide, de Enghen, de Kampen en de kenmerkende bebouwing te behouden. 

Deze zogenoemde kernwaarden moeten worden beschermd en nadrukkelijk worden vastgelegd in 

de strategische visie van Blaricum. Voorbeelden van onze kroonjuwelen zijn de Agrarische Stichting 

Blaricum (ASB) en Goois natuurreservaat (GNR). Ook hiervoor blijven wij ons inzetten. 

 

De Strategische visie “Blaricum, authentiek dorp in ‘t Gooi” uit 2010 wordt herijkt en waar nodig 

aangepast aan de huidige ideeën en situatie. Daarmee worden de karakteristieken en kernwaarden 

van Blaricum veiliggesteld, inclusief de ruimtelijke structuur en specifieke culturele aspecten. 

 

Wij zullen aandacht besteden aan de belangen vanuit economie, recreatie en de natuurwaarden van 

Blaricum in het programma Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe stijl. Daarbij willen wij streven naar 

een Nationaal park Gooi en Vechtstreek of tenminste een betere aansluiting bij het Nationaal park 

Utrechtse Heuvelrug. Ook het streven om een Geopark met Unescostatus te worden, zullen wij actief 

ondersteunen. 

 

Concrete actiepunten: 

- Herijken strategische visie Blaricum. 

- Actief deelnemen aan werkgroepen en samenwerkingsverbanden voor het toevoegen van 

natuurgebieden aan het Nationaal park.  

3. Wij communiceren goed en geven ruimte aan (burger)participatie 
 

Wij vinden het van groot belang om goed te communiceren met onze inwoners, meer ruimte te 

geven voor initiatieven en burgerparticipatie en onze dienstverlening op goed niveau en 

laagdrempelig te houden. De betrokkenheid van de inwoners willen wij maximaal organiseren in alle 

stadia van besluitvorming.  

 

Concrete actiepunten: 

- 1 à 2 keer per jaar vindt een multiplechoice raadpleging plaats via internet over specifieke 

thema’s/onderwerpen. In de Hei en Wei zullen we publiceren dat de raadpleging plaatsvindt, 

indien gewenst kan de raadpleging schriftelijk worden opgevraagd. 

- De inwoners worden proactief betrokken bij voorstellen en de besluitvorming. 

- Wij organiseren face-to-face bijeenkomsten (dialoogsessie dorpsdeel, dorpswandelingen met 

inwoners en raadsleden/wethouders). 

- De schriftelijke publicaties in de Hei en Wei worden in stand gehouden. 

- De loketten voor burgerzaken in Blaricum worden gehandhaafd ten behoeve van 

dienstverlening aan de inwoners. 

- We staan open voor particuliere initiatieven, zoals het in ere herstellen van het voormalig 

theater aan de Huizerweg. 
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- Burgerparticipatie willen wij verder bevorderen door het onder voorwaarden beschikbaar 

stellen van wijkbudgetten en/of het aanstellen van een buurtcoach.  

4. Extra aandacht voor de veiligheid van onze inwoners 
 

Onze inwoners moeten zich veilig voelen in Blaricum, zowel ten aanzien van het veilig wonen als een 

goede en tijdige bereikbaarheid in het geval van calamiteiten zoals brand. Dat betekent behoud van 

eigen wijkagenten, voldoende BOA-capaciteit, behoud van de eigen vrijwillige brandweer met een 

eigen brandweerkazerne en voldoende uitgerust om slagvaardig te opereren.  

 

Concrete actiepunten: 

- Buurtpreventie blijven ondersteunen, ook als WhatsApp groepen. 

- Onderzoek doen naar mogelijkheden voor het stimuleren van initiatieven gericht op het 

verkrijgen van het politiekeurmerk Veilig Wonen. 

- Behoud van voldoende wijkagenten en pop-up politiepost. 

- Opstellen nieuw integraal veiligheidsplan 2019 – 2022.  

5. Extra aandacht voor onderhoud van groen, wegen, water 
 

Het openbaar gebied van Blaricum verdient extra aandacht de komende jaren. Door vergaande 

bezuinigingen in de afgelopen tijd is er achterstallig onderhoud aan groen, wegen, water en 

speelplaatsen ontstaan.  Op onderdelen is daarvoor een inhaalslag nodig en op andere vlakken is 

extra investering en aandacht wenselijk. Het openbaar gebied bepaalt in belangrijke mate de 

kernwaarden van Blaricum, daar moeten we dan ook in blijven investeren. 

 

Concrete actiepunten: 

- Integrale aanpak bij het herstraten van de Bijvanck en Bouwvenen en delen van het oude 

dorp, in samenspraak met de bewoners. 

- Overhangend groen van heggen concreet handhaven, met name bij de kruispunten en 

bochten, ook extra aandacht voor de hoogtes en breedte i.v.m. overzichtelijkheid en 

verkeersveiligheid.  

- In alle dorpsdelen het onderhoudspeil van het openbaar groen verbeteren. Hiervoor meer 

geld beschikbaar stellen.  

- Na inventarisatie van het huidige groenonderhoud bij nieuwe aanbestedingen het 

onderhoudsniveau leidend te laten zijn. Daarbij ook nadrukkelijk de SW-bedrijven, zoals 

Tomingroep, mee te laten doen met de garantie dat ook mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt blijvend worden ingezet.  

- Stimuleren toename groene erfafscheidingen in de Bijvanck. 

- Extra beplanting (bomen en struiken) aanbrengen tussen de woonwijk en het bedrijvenpark 

Blaricummermeent aan de zijde van de woningen.  

- De bevaarbaarheid en bereikbaarheid van de meander in de Blaricummermeent verzekeren. 

- De kwaliteit van het recreatiegebied aan het Gooimeer verhogen. 

- Het probleem van de wateroverlast door te hoge grondwaterstand in de Bijvanck snel en 

structureel oplossen. 

- Een inhaalslag uitvoeren bij de renovatie van speelplaatsen in de Bijvanck en het oude dorp. 
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6. We geven prioriteit aan verkeersmaatregelen (veiligheid, 

knelpunten, busverbindingen) 
 

Verkeersveiligheid is erg belangrijk. Daarom is er recent een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 

(GVVP) vastgesteld. Wij willen extra geld uittrekken om de verkeersmaatregelen uit dit GVVP 

uiteraard in samenspraak met de inwoners versneld uit te voeren. Belangrijke speerpunten hierbij 

zijn: terugdringen onnodig lokaal autoverkeer, faciliteren veilige fiets- en voetgangersverbindingen, 

oplossen van verder door inwoners aangedragen knelpunten. Het nu realiseren van de lang 

gekoesterde wens tot een veilige oversteek op de randweg Oost en het realiseren van goede 

openbaar vervoersverbindingen.  

 

Concrete actiepunten: 

- Verkeersmaatregelen uit het vastgestelde GVVP versneld uitvoeren in samenspraak met de 

inwoners, zoals de schoolzones (voor schoolgaande kinderen bij de Maten en de Noord) 

- De Bergweg/Meentzoom en betere/veiligere fietsverbindingen dorp-Bijvanck-

Blaricummermeent.  De veilige fiets- en voetgangersverbindingen Bergweg/ Meentzoom en 

de veilige oversteek Randweg Oost hebben daarbij hoge prioriteit. 

- Constant monitoren van de lastige situatie bij de “gordiaanse knoop” aan de Stroomzijde is 

noodzakelijk en bezien of er in de toekomst andere doeltreffende maatregelen mogelijk zijn. 

- De gevaarlijke kruising Franse pad – Meentzoom – Le Coultredreef veiliger maken. 

- Een veilige oversteek maken van het fiets-/wandelpad bij de Meentstroom over de Floris V 

Dreef. 

- De gevaarlijke kruising Fransepad/Kerklaan veiliger maken.  

- Snelheid beperkende maatregelen treffen (waaronder het plaatsen van smileys en bij 

reconstructies in goed overleg met de bewoners. Daarbij ook kijken naar mogelijke drempels 

of wegversmallingen). 

- Betrokkenheid van alle aanwonenden organiseren bij de uitvoering en inpassing van de 

pijnpunten bij de HOV (samenstellen klankbordgroep). 

- Er naar streven een buurtbus te introduceren, o.a. voor ouderen en mogelijk ook ten 

behoeve van Ziekenhuis Tergooi. Onderzoeken op welke wijze samen met andere 

gemeenten het vervoer van ouderen beter geregeld kan worden (denk aan WMO-taxi en 

rollybus).  

- We willen ons inspannen om extra bushaltes in de Blaricummermeent te realiseren, bijv. bij 

restaurant Bruis en streven naar het terughalen van de spitsbus 150 naar de Uithof (voor 

jongeren en werkenden). Hiertoe treden we in overleg met provincie. 

- Wij willen overlast van vrachtverkeer in het dorp beperken, bijvoorbeeld door het vaststellen 

van beperkte tijdvakken voor laden en lossen.   

- Handhaven van de blauwe zone en daarbij kijken naar passende maatregelen voor 

parkeeroverlast aan de randen van de blauwe zone (bijv. parkeren op eigen terrein, parkeren 

aan 1 zijde van de weg, etc.). 

- Het parkeerterrein Bellevue, fase 2 en 3 zal worden gerealiseerd. 

7. We koesteren de Blaricumse evenementen, cultuur, recreatie en 

sportvoorzieningen 
 

In een dorp als Blaricum zijn Oranjefeesten, Kermisweek, Dag van het Werckpaert, Sinterklaasfeest 

en andere evenementen populaire ontmoetingsmomenten. Wel willen we waakzaam blijven om bij 

evenementen het authentieke dorpskarakter van weleer te laten behouden (denk aan de  

kermisweek). Daarbij hoort dat geluidsoverlast voor omwonenden en de aanzuigende werking op 
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bezoekers van buiten de regio door optredens van landelijke artiesten zo veel mogelijk beperkt moet 

blijven. 

 

De wens voor een hoogwaardige recreatie bij het Stichtse strandje heeft geleid tot een particulier 

initiatief. Het conceptplan “Blaricum aan Zee” om via een organische groei een hoogwaardige 

recreatie te realiseren op een nieuw aan te leggen schiereiland voor het Stichtse strand is ambitieus 

en aansprekend.  Ook het initiatief voor de terugkeer van een Gooise tram vinden wij een positieve 

ontwikkeling. Wij ondersteunen deze initiatieven volmondig. 

 

Verenigingen spelen een belangrijke rol in het bieden van mogelijkheden aan jongeren en 

volwassenen voor ontspanning, sport en cultuur. Wij willen het bloeiende verenigingsleven 

ondersteunen. Het bevordert de onderlinge band en de sfeer in ons dorp.  

Het teruglopend aantal leden bij sportverenigingen de afgelopen jaren heeft onze bijzondere 

aandacht. De financiële situatie van de verenigingen heeft al geleid tot een reductie van de 

huur/erfpacht tot € 1,- euro per jaar. Wij willen een sport- en accommodatiebeleid, waarin 

stimuleren van sport voor jong en oud centraal staat, ontwikkelen. Daarin worden ook de 

uitgangspunten voor een eenduidige subsidiebijdrage geformuleerd. Hierin zijn burgerparticipatie en 

zelfwerkzaamheid belangrijke ingrediënten. Sportverenigingen willen we zo gelijk mogelijk 

behandelen. 

De beschikbaarheid van buurthuizen als de Blaercom en de Malbak is van grote waarde voor het 

faciliteren van maatschappelijke activiteiten en willen wij voor de toekomst zeker op de huidige 

locatie behouden. 

 

Concrete actiepunten: 

- Bij evenementen het authentieke dorpskarakter van weleer behouden. 

- Culturele evenementen die in het teken staan van lokaal cultureel erfgoed stimuleren zodat 

oude en nieuwe inwoners verbinding vinden.  

- Het Blaricumse strand aantrekkelijker maken via verruiming van de recreatiemogelijkheden, 

het aanpakken van de parkeerterreinen en het in stand houden van natuurwaarden, 

verloedering tegengaan. 

- Stimuleren sport voor jong en oud met behulp van een buurtsportcoach. 

- Een Sportbeleid concretiseren en stimuleren dat er een sportraad wordt opricht.  

8. We brengen focus aan binnen het sociaal domein 
 

Kwetsbaren binnen onze samenleving verdienen extra aandacht. Ook de zorg voor de steeds groter 

worden groep ouderen. Maatwerk voor de mens is nodig om zo lang mogelijk iedereen mee te laten 

doen. Wij willen daarom passende zorg blijven bieden. De samenwerking binnen het sociaal domein 

met Huizen, Laren en Eemnes (HBEL) is zeer succesvol. De inwoners zijn het uitgangspunt en niet de 

regels en/of financiële middelen. Ook de uitvoering van het eigen beleid van Blaricum zullen wij 

hierop blijvend toetsen en zo nodig aanpassen. De beschikbaar gestelde financiële middelen zijn 

voldoende gebleken om aan de verplichtingen en ambities te voldoen.  

Met name in de jeugdzorg kan door toename van het aantal cliënten en verzwaring van bestaande 

gevallen een extra beroep op deze beschikbare middelen worden gedaan. Immers jeugdigen kunnen 

nu eenmaal vele jaren zorg behoeven. Het is juist om die reden dat wij willen inzetten op preventie 

en snelle hulp zonder wachtlijsten binnen de jeugdzorg met als doel deze groep zo goed mogelijk 

weer actief en zelfstandig te laten functioneren. Daarnaast is deskundige inzet nodig voor de groep 

jeugdigen met psychische en lichamelijke problematiek. 

 



9 

 

Een waardevol adviserend orgaan is de Sociaal Domein-raad Blaricum, bestaande uit betrokken 

inwoners met uiteenlopende ervaring in dit werkveld en bekend met de lokale situatie. Wij willen de 

Blaricumse Sociaal Domein-raad als zelfstandig lokaal adviesorgaan behouden. 

 

Ook in Blaricum wonen mensen met een verschillende geaardheid en/of etnische, culturele en 

religieuze achtergrond (diversiteit). Wij willen dat iedereen zich in onze gemeenschap thuis voelt, 

ongeacht achtergrond, leeftijd, geaardheid etc. Wij willen ons actief inzetten om dat te bevorderen.  

 

Blaricum heeft 4 basisscholen, 2 in het dorpscentrum en 2 in de Bijvanck. Voor Blaricumse kinderen 

moet er altijd een plek zijn op een school voor primair onderwijs in Blaricum. In samenspraak met de 

schoolbesturen wordt gekeken naar welke afspraken nodig zijn om dit te garanderen.  

 

Concrete actiepunten: 

- Voldoende financiële reserves sociaal domein aanhouden. 

- Inzetten op preventie jeugdzorg: ervoor zorgen dat samenwerkende partners in de regio 

ondersteuning niet alleen “achter de voordeur” bieden,  maar ook tijdig de signalen 

oppakken waaruit blijkt dat er hulp nodig is om te voorkomen dat er zware zorg ingezet moet 

worden. 

- Deskundige inzet voor jeugdigen met psychische en lichamelijke problematiek. 

- Beleid opstellen om eenzaamheid bij ouderen zoveel mogelijk te voorkomen. 

- Ondersteunen initiatieven tot taakverlichting voor mantelzorgers. Meer gebruik maken van 

maatschappelijk middenveld voor deze taakverlichting en andere soorten van sociale zorg. 

- Opstellen nieuwe regeling mantelzorgwaardering. 

- Inwoners in Blaricum mensgericht en op maatwerk zorg bieden. 

- Invoeren van het project Automaatjes in Blaricum. Vrijwilligers rijden minder-mobiele 

senioren rond voor een kop koffie en een goed gesprek.  

- Bij vertrek Tergooiziekenhuizen zullen wij ons tot het uiterste inspannen voor het handhaven 

van tenminste een buitenpolikliniek (zoals bijvoorbeeld in Weesp) en een ambulancepost in 

Blaricum. 

- We gaan bezien of ons eigen Blaricumse beleid binnen het sociaal domein (waaronder jeugd- 

en ouderenbeleid) nog voldoende aansluit op de behoeften. 

- We treden in overleg met de schoolbesturen.  

9. Milieu: duurzaamheidsbeleid concretiseren en uitvoeren 
 

Het duurzaamheidsbeleid is recent vastgesteld. Verduurzaming van onze gemeente vinden wij 

essentieel. Het beleid dat we hebben opgestart willen we intensiveren door de voordelen van het 

aanbrengen van zonnepanelen beter onder de aandacht te brengen. We willen het aanbrengen  

stimuleren en door duurzaamheidsleningen te verstrekken. Gezien het bijzondere karakter van 

Blaricum (rietgekapte en monumentale woningen enz.) willen wij bekijken of wij het plaatsen van 

zonnepanelen, ook buiten het beschermd dorpsgezicht, wel aan een ruimtelijke beoordeling kunnen 

onderwerpen (welstandscriteria).  

 

Woningbouwverenigingen zullen we blijven motiveren om de bestaande woningen te verduurzamen. 

Ons uitgangspunt bij nieuwbouw is energieneutraal en gasloos. De Blaricummermeent, en inmiddels 

ook de hele Bijvanck, is voorzien van nieuwe lantaarnpalen met LED-verlichting. Ook in het oude dorp 

willen we op LED-verlichting overgaan. 

 

De ligging van Blaricum, ingeklemd tussen A1 en A27 en de toenemende verkeersintensiteit, 

veroorzaakt al jaren toenemende geluidhinder met name vanaf de A27. Wij willen onverminderd 
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druk uit blijven oefenen op Rijkswaterstaat om geluidsbeperkende maatregelen te treffen, zoals een 

betere geluidwerende voorziening langs de snelwegen.  

Wij onderzoeken de mogelijkheid om op de bestaande geluidsvoorzieningen zonnepanelen aan te 

brengen. 

 

We nemen nu al waar dat als gevolg van klimaatverandering het aantal zware regenbuien in aantal 

en intensiteit toeneemt. Vlotte afwatering van het hemelwater is essentieel om droge voeten te 

houden. Daar wordt bij de renovatie van straten al rekening mee gehouden. Echter de toenemende 

verstening (lees bestrating) van particuliere percelen is een zorgpunt. Daarom willen wij 

voorlichtingscampagnes gaan opzetten voor bewoners om hemelwaterafvoer op natuurlijke wijze te 

regulieren om met elkaar de gevolgen van klimaatverandering te kunnen voorzien. 

 

Concrete actiepunten:  

- Stimuleren van de uitbreiding van zonnepanelen op woningen en openbare gebouwen en 

het verstrekken van duurzaamheidsleningen.  Het invoeren van een ruimtelijke toets voor 

zonnepanelen, ook buiten het beschermd dorpsgezicht.  

- Invoeren van “groene” leges. 

- Wij onderzoeken de mogelijkheid om op de bestaande geluidvoorzieningen zonnepanelen 

aan te brengen. 

- In het oude dorp overgaan op LED-verlichting voor de openbare verlichting. 

- Corporaties blijven motiveren om bestaande woningen te verduurzamen. 

- Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het oprichten van een energiecorporatie voor 

het terug leveren van energie aan het net.  

- Uitbreiden van openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s. 

- Onderzoek doen naar het vernieuwen c.q. plaatsen van betere geluidschermen ter hoogte 

van de Bijvanck bij de aansluiting met de Blaricummermeent. 

- Aandringen bij Rijkswaterstaat om de geluidwal langs de A27 volledig te laten doortrekken, 

zeker wanneer de A27 wordt verbreed. 

- Opstellen actieplan aanpak geluidknelpunten (met bepaling ambitie). 

- Voorlichtingscampagnes opzetten voor bewoners om hemelwaterafvoer op natuurlijke wijze 

te reguleren. 

10.   We voeren de woonvisie uit en voltooien de Blaricummermeent 

 

Voor de gehele regio en lokaal voor Blaricum is respectievelijk een regionale en lokale woonvisie 

vastgesteld. Wij willen de lokale woonvisie concreet invulling geven en toetsen. 

 

Bij nieuwe mogelijkheden voor woningbouw in Blaricum dient een derde van de te bouwen 

woningen tot de sociale sector te behoren. Ook bij alle herontwikkelingslocaties wordt deze 

beleidsregel toegepast. Verder moet aandacht worden besteed aan de doelgroep die teveel verdient 

voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning. Hiervoor moet in de middensector 

huur worden gebouwd. 

 

Ook minder draagkrachtigen moeten in ons dorp kunnen wonen. Daarom houden we de 

woningbouwverenigingen aan de gemaakte afspraken om minimaal het huidig aantal 

huurwoningen in alle dorpsdelen te behouden en dit aantal te verhogen met de nog te bouwen 

sociale woningen in de Blaricummermeent. Nieuwe huurwoningen moeten passend zijn in de 

omgeving. De Reserve Volkshuisvesting kan hierbij worden ingezet. Ook willen we de bouw van 

het middensegment huurwoningen stimuleren. 
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Uitgangspunt van het ruimtelijk ordeningsbeleid vormt het conserverende en groene karakter van de 

plannen, waaronder het beschermen van de vele monumentale en beeldbepalende panden in het 

dorp. Wij zullen er blijvend op toezien dat ongewenste ontwikkelingen zoals verdichting (niet 

bebouwen open plekken en groen) en hoogbouw in de dorpsdelen van Blaricum worden uitgesloten.  

 

Het groen rondom Blaricum bestaat voor een groot deel uit agrarische gronden. De agrarische 

Stichting Blaricum (ASB) die het beheer uitvoert, is eigenaar van deze gronden. Zoals overal staat de 

bedrijfsvoering van de agrariërs sterk onder druk. Er zijn binnen ons dorp gelukkig initiatieven om te 

komen tot milieu- en natuurvriendelijke vormen van bedrijvigheid. Wij steunen een recent initiatief 

aan de Eemnesserweg dat perspectief biedt voor grotere sociale dorpsbetrokkenheid bij een 

duurzame bedrijfsvoering door de twee ‘Oerboeren’. Al deze vormen van boerenbedrijven, zoals ook 

de zorgboerderij en aspergeboerderij, zullen de ruimte moeten krijgen om op een nieuwe manier te 

werken en grond te kunnen blijven pachten.  

 

De nieuwe Omgevingswet die ingevoerd gaat worden zal onze bijzondere aandacht krijgen. Groot 

verschil met de bestaande situatie is de grotere afstand van de vele aspecten die de raad heeft op 

bestemmen, verlenen vergunning en handhaven. Wel zal de gemeenteraad vooraf het kader voor de 

gebieden en beleid kunnen definiëren en bepalen. Voorafgaande voorlichting aan en inspraak door 

de inwoners is hierbij erg belangrijk.   

 

Concrete actiepunten: 

- Doorstroming bevorderen van laag naar middensegment huur. 

- Stimuleren bouw middensegment huurwoningen.  

- Bouw van seniorenwoningen bevordert de doorstroming van ouderen naar meer passende 

woningen. De vrijkomende woningen komen dan vrij voor starters en jonge gezinnen. 

- Startersleningen stimuleren. 

- Toewijzingsbeleid bij nieuwbouw sociale huurwoningen handhaven voor inwoners uit 

Blaricum. 

- Innovatief bouwen/ experimentele woonvormen onderzoeken (zoals zorg-aan-

huis/tinyhouses). 

- Splitsingsnota opstellen en uitvoering aan geven. 

- De Blaricummermeent voltooien voor 2022. 

- Combineren van agrarische gebieden en natuurwaarden stimuleren. 

- Nieuwe duurzame initiatieven van agrariërs de kans bieden zich te ontwikkelen. 

- Opstellen Beleidsplan Vergunningen en Handhaving 2018 – 2021. 

- Aandacht voor handhaving, gericht op het openhouden van het agrarisch gebied 

Schapendrift. 

- Voorbereidingen treffen ten behoeve van de invoering van de Omgevingswet, waaronder het 

opstellen van een omgevingsvisie. 

11.   Onze financiën zijn en blijven op orde, zonder lastenverzwaring 

 

De financiële vooruitzichten voor Blaricum zijn de laatste tijd sterk verbeterd. Door de realisatie van 

de Blaricummermeent zijn de inkomsten uit het gemeentefonds gestegen. Bovendien maakt het 

economisch herstel het mogelijk de oorspronkelijke opzet van deze nieuwe wijk volledig door te 

voeren en een financiële overwaarde te creëren voor de gemeente. Ook de algemene uitkering laat 

een positief beeld zien. Toch blijft een weloverwogen financieel beheer gewenst om te voorkomen 

dat de burgers in de toekomst met lastenverzwaring worden geconfronteerd. Voor de komende 

jaren is ons uitgangspunt dat de totale opbrengst uit de OZB gelijk blijft, met uitzondering van de 

areaaluitbreiding. Dit betekent dat bij waardestijging van de woning het tarief van de OZB daalt maar 
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bij daling van de woningwaarde het tarief zal stijgen. Dit voorkomt een schommeleffect.  De 

inwoners betalen de komende vier jaar ieder jaar een gelijk bedrag aan OZB en de 

meerjarenbegroting heeft een stabiele inkomstenpost.  

 

 

�� 


