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De Le Coultredreef, nu nog leeg, lang en lelijk moet aangekleed en verbindend worden.
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In hun nopjes toonden de Blaricumse raadsleden zich dat zij het nu toch
eindelijk voor elkaar hadden: er kan zonder allerlei voorwaarden vooraf
een plan worden gemaakt voor de herinrichting van de Le Coultredreef,
die in de volksmond niet voor niets de bijnaam ʼlandingsbaanʼ heeft. Waar
de weg nu nog leeg, lang en lelijk is, moet hij straks aangekleed en echt
verbindend worden tussen de verschillende dorpsdelen. Een plan waarop
de klankbordgroep Verbinding al jaren broedt, maar waarvoor het steeds
geen aandacht vond bij het college van burgemeester en wethouders.



Dat wilde eerst de plannen voor de aanpak van de kruispunten aan beide
uiteinden van de weg rond hebben. Iets dat inmiddels al enige tijd
geleden is gebeurd.

Aan het jarenlange wachten kwam dinsdagavond een einde. De
klankbordgroep kreeg een upgrade naar ʼdialooggroep met een
adviserende rol.̓ In die dialooggroep krijgen ook andere
belanghebbenden als de Agrarische Stichting Blaricum, het Goois
Natuurreservaat, de brandweer en de Historische Kring een plekje. Onder
leiding van een extern deskundige gaan al deze partijen vanaf begin
volgend jaar met elkaar aan de bak om een herinrichtingsplan voor de
weg te maken. De weg moet gaan uitnodigen tot gebruik voor álle
verkeersdeelnemers, dus ook wandelaars, fietsers en ruiters.

Druk

De raad heeft met name het laatste jaar flink wat druk op het college
moeten uitoefenen om de lichten op groen te krijgen. De kwestie bleef
gewoon te lang liggen. Saillant detail daarbij is dat verantwoordelijk
wethouder Liesbeth Boersen lid is van De Blaricumse Partij, een vanuit
historisch perspectief verklaard tegenstander van ʼaankledingʼ van de Le
Coultredreef. Met name een bomenzoom langs de oude melkweg vindt
DBP uit den boze. Inmiddels is de wethouder echter in actie gekomen en
dinsdagavond kon de raad beslissen over het voorstel. Een lange lijst
randvoorwaarden die in dat voorstel waren opgenomen, zijn er door de
raad via een wijzigingsvoorstel uitgehaald. Zo krijgt de dialooggroep
creatieve speelruimte. En nu ook de Historische Kring een plekje heeft
gekregen in de dialooggroep is het verzet van DBP gesmoord en stemde
een voltallige raad in met het voorstel om de dialooggroep aan het werk
te zetten.

Een motie van Hart voor Blaricum en de fractie Ramona Beemsterboer
om de dialooggroep te vragen in de plannen ook natuurlijke
schaduwplekken voor het vee in de weilanden langs de Le Coultredreef
op te nemen, kreeg eveneens een raadsmeerderheid. Dat voorstel ging



DBP echter te ver. En D66 stemde tegen omdat de dialooggroep zo toch
weer met randvoorwaarden wordt opgezadeld. Deze fractie wil die
schaduwplekken liever via het college regelen.

(Tekst gaat door onder de foto)

Bijvanck.
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Budget Bijvanck

De raad fiatteerde tevens het budget dat beschikbaar is voor de
renovatie van de Bijvanck. Eerder was al een voorkeur uitgesproken voor
een variant waarin alleen de woonbuurten worden opgeknapt. Daaraan
hing een prijskaartje van 32 miljoen. Maar een officieel besluit daarover
was niet genomen. Dat heeft de raad dinsdagavond alsnog gedaan.
Daarbij werd opgemerkt dat het beschikbare budget een richtbedrag is.
Een meer nauwkeurig kostenplaatje volgt pas bij de presentatie van het
voorontwerp voor de renovatie, komend voorjaar. Dan wil de raad ook
meteen duidelijkheid over de kosten van het grootonderhoud dat moet



worden uitgevoerd in de groengordel rond de wijk. Die kosten staan los
van het renovatiebudget.


