
Verslag en actiepunten van de CDA Blaricum Algemene Ledenvergadering van 4 maart 2023

Aanwezig: Jantien Oldenziel (voorzitter) , Marten, Meijer (secretaris ad interim), Martijn Knevel 
(penningmeester), Ellewies Claushuis (raadslid), Sylvi Roest (bestuurslid)  Paul Janssen (bestuurslid in 
anno), Els Poolman Simons-Vos, Geran Pierik (bestuurslid).

Bericht van verhindering: Florent Vlak, Nico de Jong, Jacques Walch, Gerard Knoop

1. Opening en Welkom

De voorzitter opent de vergadering om 13.01 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom, in het 
bijzonder de heer Paul Janssen, die voor het eerst aanwezig is en wellicht wil toetreden tot het CDA 
Blaricum bestuur.  Paul stelt zichzelf voor, hij komt oorspronkelijk uit  Roermond, was  meelevend 
katholiek en las de Volkskrant. Hij heeft in Utrecht psychologie gestudeerd en voornamelijk gewerkt 
als bedrijfspsycholoog. Hij heeft een organisatie opdracht van zijn Utrechtse golfclub net afgerond 
en wil zich nu graag voor het CDA Blaricum bestuur gaan inzetten.

2. Verslag van de CDA Blaricum ALV van 2 juli 2022.

Sylvie vraagt waarom we geen giften krijgen en wat de materiële steun van Jacques is. Opgemerkt 
wordt dat we giften aan de CDA Blaricum partij boven de 1.000 euro moeten melden , net als de 
landelijke partijen. Jacques heeft onlangs aan Jantien gezegd dat hij het CDA Blaricum niet meer 
financieel wil steunen wegens zijn werk als makelaar, waarin partijsteun mogelijk nadelig kan 
werken. Marten vraagt waarom Jacques een correctie wilde op het verslag van de ALV van 2021 
aangaande de toen al lopende Albert Heijn discussie, maar aangezien Jacques er niet was kwam er op
deze vraag geen antwoord.

3. Bestuursmutaties:

Nikiforos Panorios heeft vorig jaar zijn CDA  lidmaatschap opgezegd wegens de anti Rusland 
opstelling van het landelijke CDA, terwijl hij met een Russische vrouw is getrouwd en vorig jaar met
haar en hun dochters op vakantie is geweest naar Moskou. Hij wilde niet langer lid blijven en kon 
dus ook zijn werk als secretaris niet langer doen. Wel helpt hij Marten met het opladen van nieuwtjes
op de CDA Blaricum website, waarvoor allen hem zeer erkentelijk zijn. Marten merkt op dat hij op 
plaats vier staat voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en dat daar wellicht wat commissie werk
uit voor kan komen in de komende vier jaar. Vandaar dat hij zijn secretariaat ad interim graag wil 
overdragen aan een ander bestuurslid.

4. Kas controle commissie:

Martijn licht toe dat hij sinds kort banktransacties kan doen. Zowel voor 2021 als voor en 2022 is er 
bijna evenveel binnen gekomen als uitgegeven en beschikken we nog steeds over een redelijke 
reserve. Sylvie en Geran zullen bij Martijn langs gaan om de kas te controleren. Hun bevindingen 
zullen zij bij het verslag van deze ALV voegen. Voor de saamhorigheid en zichtbaarheid zal het CDA
Blaricum deelnemen aan het asperge diner in juni, zonder partner, met het eten voor rekening van de 
CDA Blaricum kas en de drank voor eigen rekening.

5. Stand van zaken Blaricumse politiek:

De gemeentelijke verklaring van geen bedenkingen voor de uitbreiding van de Albert Heijn in het 
centrum van Blaricum dorp vraagt veel aandacht, maar de nieuwe burgemeester mevrouw Barbara de
Reijke is zich ook nog aan het inwerken. 

Ze zal zich hier vestigen en haar kinderen van 11 en 14 gaan na de zomervakantie in het Gooi naar 
school. Ook bezoekt ze binnenkort de Sint Vitus kerk in Blaricum, waar Ellewies al vele jaren 
vrijwilligerswerk doet. De AH uitbreiding was 31 januari 2023 in het BEL kantoor het onderwerp  



van een inspraak avond tussen de initiatiefnemer en de circa 25 mensen een zienswijze hadden 
ingediend. Deze inspraakavond had een nogal vervelend verloop, mede omdat de indieners niet tijdig
aan het woord konden komen in het aanvankelijke programma. Na een schorsing voorzag de 
verantwoordelijk wethouder Annemarie Kennis hen alsnog van deze gelegenheid.

De gemeenteraadsleden waren bij deze avond  toehoorder en hoorden bijvoorbeeld van de architect 
van AH dat het Bruto Vloeroppervlak in de aanvraag door AH 300 vierkante meter te laag is 
berekend, alhoewel de maatvoering van zijn tekeningen wel juist is. Door deze rekenfout zijn er 
waarschijnlijk ook meer parkeerplaatsen nodig dan nu is voorzien. Ook is er vanuit de gemeente 
inmiddels een dwangsom opgelegd aan AH voor het opslaan van AH goederen op de openbare weg 
en het laden en lossen voor 07.00 uur, terwijl AH zelf bij de aanvraag een onderzoeksverslag heeft 
gevoegd dat er geen overlast is.

Inmiddels is er een nota van 32 pagina’s van de ingediende zienswijzen gemaakt. Daaruit is gebleken
dat het groenplan moet worden uitgebreid en dat de geluidsoverlast voor 07.00 uur moet stoppen. Op
28 maart komt er wel een extra RTG over deze AH uitbreiding. Het CDA Blaricum kan als oppositie 
partij tegen stemmen, zonder dat het besluit verandert, want Hart voor Blaricum en VVD zijn voor 
en daarmee hebben ze een meerderheid. Els wil waarschuwen voor het groenbeleid dat overgelaten 
wordt aan de buurt, want dat kan fricties in de buurt geven. Het accepteren dat 20 jaar een criterium 
is voor het eigendom verkrijgen van grond die illegaal in gebruik is genomen is lang landelijk beleid 
van de Nederlandse gemeenten geweest, maar dit criterium zal waarschijnlijk binnenkort vervallen.

6. Budget verkiezingsprogramma's Verkiezingen 15 maart 2023.

Marten licht toe dat er voor de kas van het CDA Blaricum vrijwel geen kosten zijn omdat het maken 
van de 1.000 flyers voor Blaricum voor rekening van  de CDA waterschapscampagne is gekomen, 
net als de helft van de kosten van de 15 nieuwe CDA Blaricum beachflags, waarvoor dank aan Robin
Claushuis, die de PR doet voor de AGV waterschapscampagne. Marten heeft de 1.000 flyers zelf 
huis aan huis verspreid, tezamen met de CDA Provinciale Staten Noord-Holland flyers, waar Dennis 
Heijnen uit Huizen prominent op staat, onder het motto 'samen kunnen we meer'. Onder datzelfde 
motto zal hij met samen met Jantien en de CDA fotograaf Gerrit Roodhart op zaterdagmorgen 11 
maart vanaf 08.00 tot 12.00 uur een prikactie houden tegen zwerfplastic met de gemeentelijke afval-
aanhanger, die wordt versierd met de CDA beachflags. De route wordt Muziektent Blaricum Dorp, 
Bouwvenen, Gooiergracht, Parkeerplaats langs Le Coultre Dreef, Winkelcentrum Bijvanck, Oprit 35 
A-27 richting Almere, Blaricumse strand, KNRM Blaricum.

7. Rondvraag:

Geran vraagt wat er gebeurt met ons Blaricumse strandje. Ellewies meldt daarop dat daar geen 
horeca gelegenheid komt, ook niet tijdelijk, wegens bezwaren van de Vrienden van het Gooi, die een 
Milieu Effect Rapportage willen afwachten, voordat de gemeente Blaricum toestemming mag geven 
voor deze horeca voorziening. 

Geran geeft aan dat ze dit jaar wil stoppen met haar CDA bestuurswerk. Jantien dankt haar hartelijk 
voor haar inbreng in het CDA van de afgelopen jaren, zowel voor Laren als voor Blaricum.

8. Actiepunten en Afsluiting:

- Geran en Sylvie sturen het verslag van de kascommissie naar Marten.

- Jantien en Marten gaan zwerfplastic prikken op zaterdagmorgen 11 maart van 08.00-12.00 uur met 
de gemeentelijke Afval opruim-aanhanger.

De voorzitter dankt allen voor aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 15.24 uur.


