
 

BEL Blaricum Eemnes Laren 

Nieuwsbrief 01-16 

Beste PvdA leden, 

Met veel plezier presenteren wij jullie de eerste nieuwsbrief van de PvdA BEL. Met deze nieuwsbrief willen wij 
jullie op de hoogte houden van de politieke actualiteit en informeren over interessante rode zaken. Elke fractie 
geeft in de nieuwsbrief haar eigen kijk op de politiek in onze dorpen en we kunnen lezen hoe het ons 
succesvolle Ombudsteam vergaat. Met deze nieuwsbrief wil het nieuwe bestuur alle leden binnen de BEL 
gemeenten betrekken en informeren over rode acties en onze fractievoorzitters Wilma, Marcus en Daphne. 

Blaricum 
In Blaricum maakt de PvdA helaas geen deel uit van de raad maar we zorgen wel dat we op de hoogte blijven 
van de actualiteit. We hebben al diverse pogingen ondernomen om samenwerkingsverbanden aan te gaan met 
partijen die wel in de raad vertegenwoordigd zijn. Op dit moment schrapen wij nog zelf de informatie bij elkaar. 
De Items die spelen binnen de raad zijn vooral de mogelijke herindeling en de, hoe kan het ook anders, HOV. 
Met het oog op de gemeentelijke herindeling spelen er 4 toekomstscenario's voor Blaricum. De volgende 
scenario's worden voorgesteld: 1. Blaricum met Eemnes en Laren die samen een gefuseerde gemeente vormt 
en die samenwerkt met Huizen. 2. Blaricum met Eemnes en Laren die met elkaar samenwerken net zoals nu en 
dan een gefuseerde samenwerking maar met elk zijn eigen bestuur en samenwerkend met Huizen. 3. Blaricum 
met een gefuseerde gemeentelijke en bestuurlijke samenwerking. Deze HBEL gemeente die sterk genoeg is om 
alle taken aan te kunnen en daarnaast alle waarden van Blaricum blijvend laat behouden. 4. De 4 HBEL 
gemeentelijk in een ambtelijke gefuseerde samenwerking en bestuurlijk gescheiden De PvdA vindt dat de 
inwoners op korte termijn geraadpleegd moeten worden om te onderzoeken wat zij willen voordat er voor 1 
van de scenario's gekozen gaat worden. De PvdA denkt dat een BEL fusie de meeste voordelen voor de 
afzonderlijke dorpen met zich mee zal brengen. 
 
Binnenkort wordt er in de raad van Blaricum een definitief besluit genomen over het Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer (HOV). Uit alle onderzoeken blijkt dat het meerijdtracé over Merk/Randweg niet snel genoeg is. Het 
meerijdtracé Meent/ Stichtseweg voldoet wel aan de gestelde R-net criteria. Als Huizen en Blaricum afzien van 
hun eerste keus ‘Meerijden via Merk/Randweg’ en ‘Meerijden via Meent/Stichtseweg’, kan de aanleg van een 
vrije busbaan jaren lang voorkomen worden. De provincie heeft laten weten, dat als er geen medewerking 
komt voor het ‘Meerijden van het HOV via Meent/Stichtseweg’, bus 320, die een voorloper van het HOV is, zal 
gaan verdwijnen. Wij zullen de beraadslagingen op de voet volgen. 
 
Eemnes 
De coalitie in Eemnes is rond en bestaat naast de partijen CDA en D66, die al vanaf 2014 deel uitmaken van 
de coalitie, uit de PvdA. Sven Lankreijer wordt als parttime wethouder namens de PvdA voorgedragen aan 
de Gemeenteraad op 13 juni a.s. 
 
Samen in beweging 
De onderhandelingen hebben niet lang geduurd. Alle drie de partijen zien de noodzaak om nu een bestendige 
coalitie in Eemnes te vormen, met een stabiel dagelijks bestuur dat in een constructieve dialoog met de raad en 
de inwoners werkt aan de toekomst van Eemnes. Het coalitieakkoord met de titel ‘Samen in beweging’ is 
aangepast en daardoor socialer geworden. Zo worden er regelingen toegevoegd om de meest kwetsbaren in 
Eemnes te beschermen en wordt het accent in de woningbouw verlegd van marktwerking naar een 
evenwichtige sociale opbouw in de wijken. 
 
 
 
 



Wethouder 
Beoogd wethouder Sven Lankreijer zal de portefeuilles Wonen en Verkeer en vervoer voor zijn 
rekening gaan nemen. Binnen het dossier Wonen zal hij zich daarbij vooral richten op de sociale 
huisvesting en daarmee de afspraken met de woningbouwcorporatie. Eemnes heeft meer sociale en 
betaalbare huurwoningen nodig en er is  een oplopend tekort aan woningen voor één- en 

tweepersoonshuishoudens. Daarnaast moet er een gebiedsvisie voor de Noordbuurt worden ontwikkeld, van 
de Hilt tot en met het voormalige Hink Stap Sprong-gebouw en alles wat daar tussen ligt.  
Voor het dossier Verkeer en vervoer staat het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersprogramma op het 
programma en moeten o.a. knelpunten op fiets- en voetpaden, Laarderweg en Wakkerendijk worden opgelost.  
 
Laren 
De politieke actualiteit in Laren wordt voor de PvdA overheerst door twee thema’s; 
Het bestuurskrachtonderzoek en het vluchtelingenprobleem. 
  
Als PvdA zien we noodzaak van gemeentelijke opschaling, maar dan wel van onderaf. Als er moet worden 
gefuseerd bestaat er in de BEL een duidelijke voorkeur voor een BEL-fusie. De provincie grens is daar echter 
een hindernis in. Op zich hebben we in  Laren geen bezwaar tegen een bestuurskrachtonderzoek, maar dan wel 
eerlijk en open en met daarnaast ook een dialoog met de bevolking om te horen hoe zij tegen hun gemeente 
aankijken. Daarom hebben we als PvdA via een motie afgedwongen dat ook Laren een dialoog met de 
bevolking organiseert. Het college wilde dat eerst pas doen als de resultaten van het provinciaal onderzoek 
bekend zijn. Wederom op aandringen van de PvdA heet men inmiddels toch besloten z.s.m. aan de gang te 
gaan. Er is nu een bureau geselecteerd en rond de zomer zullen gesprekken met de bevolking worden 
georganiseerd. 
  
Als PvdA hebben we gepleit voor een ruimhartige en kleinschalige opvang van vluchtelingen. Onder leiding van 
het Leger des Heils is dat gedurende een half jaar op Crailo op uitstekende wijze georganiseerd. Inmiddels heeft 
het COA het weer overgenomen. Daarvoor moet de provincie Noord-Holland een exorbitante huur worden 
betaald. Iets waar we stevig tegen ageren. Deze week stellen we schriftelijke vragen in de raad en afhankelijk 
van de antwoorden zullen we niet schromen het ook hoger op te zoeken. Verder blijven we aandringen op 
meer opvangplekken in het Gooi. 
 
Ombudsteam 
Het Ombudsteam beleeft een hele drukke maar succesvolle periode. Het team,  bestaande uit Leon, Ine, Marja, 
Aukje Daphne en Erick heeft een enorme verscheidenheid aan onderwerpen voorgeschoteld gekregen. Zo 
hebben we cliënten gehad met WMO vragen, geschillen met buren, geschillen met woningcorporaties van riool 
problemen tot aan huis uitzettingen. We hebben de meeste mensen kunnen helpen maar moeten in bepaalde 
gevallen ook aangeven dat we onze grens qua advies hebben bereikt. Gelukkig kunnen we door het aanbod ook 
onze eigen kennis verbreden waardoor we onze cliënten in de toekomst nog beter kunnen adviseren. We 
stappen vol goede moed de toekomst in en inmiddels heeft Het Ombudsteam uit Huizen al contact gezocht om 
in bepaalde gevallen samen te werken. 
 
Voor meer informatie over het nieuwe bestuur en de idealen van de PvdA BEL zie www.pvdabel.nl 
 
Voor meer informatie over deze nieuwsbrief; 
Erick van de Wouw 
Mobiel; 06-46 14 35 49 
Mail;  erick.pvda@gmail.com 
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