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Larens Behoud
De politiek gaat dikwijls in de fout
Door de vernieuwing heilig te verklaren
Maar wij willen het goede juist bewaren
Al is het dan wellicht ook eeuwen oud
Dus stem op ons en stem voor het behoud
Aan al wat er zo eigen is aan Laren
Driek van Wissen,
Dichter des Vaderlands 1943-2010
febr. 2006
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Van... en voor
het dorp
Eerlijk gezegd ken ik niemand in Laren die hier met
tegenzin woont. Iedereen is niet alleen onder de
indruk van ons groene en charmante dorp, maar
ook zijn velen geraakt door de sociale cohesie, de
onderlinge verbondenheid, van de vele bijzondere
karakters die hier wonen. Die zich inzetten - van Sint
Janstraditie tot SV Laren’99 en van Papegaai tot
speeltuinvereniging Ons Genoegen - om die rijkdom
aan inzichten, geschiedenis en traditie, die door
Larense families is verworven te behouden. Daarom
heet onze vereniging zo. Niet voor niets zijn we de
grootste partij in de gemeenteraad. Dat klinkt
misschien niet echt bescheiden, maar het onderstreept waar we als Larens Behoud voor staan.
We koesteren ons dorp qua beeld maar ook qua
mentaliteit: een veilig en toegankelijk dorp met zorg
voor onze ouderen en mensen, die het wat minder
hebben. Dat wij die meer dan netjes behandelen. We
vragen meer invulling voor onze jeugd en voor de
jongeren die in ons dorp willen blijven wonen. De
afgelopen twee jaar kon Larens Behoud door de
scherpe coronamaatregelen niet altijd zichtbaar zijn.
Toch hebben we - of we nou in de raad zaten of daar
buiten - ons zoveel mogelijk ingezet om die sociale
cohesie in stand te houden: van Dorpsradio Laren
tot ‘het Laren van weleer’. Ook richten we ons tot de
nieuwe inwoners om te laten zien waar Larens
Behoud voor staat. Daar vertelt dit magazine over op
een trotse en eerlijke manier. Hoe we ons hebben
ingezet en dat straks met uw vertrouwen weer hopen
te doen. We doen ons niet beter voor dan we zijn.
We hebben er ook wel eens naast gezeten, maar we
hebben dat kunnen corrigeren. Ook daar zijn we
trots op. Kortom, voor u ligt een magazine waarin
we de ideeën van Larens Behoud Lijst 1 ontvouwen.
Veilig, vitaal & vertrouwd.
We hopen dat u er met
plezier over leest en zich
erin herkent. Larens Behoud
is tenslotte; Van... en voor
het dorp.
Dus van U!
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Voorwoord
Top 10 Kernwaarden
Larens Behoud, de grootste politieke vereniging van ons dorp, is met haar achterban van
bijna tweehonderd leden een goede afspiegeling van alle inwoners en neemt al 30 jaar
verantwoordelijkheid voor een goede leefomgeving.

TOP

10

1

Larens Behoud staat voor behoud van de kwaliteiten van en in ons dorp.

2

Larens Behoud staat voor een zelfstandig bestuur én samenwerking in de regio.

3

Larens Behoud staat voor betaalbare woningen voor alle doelgroepen.

4

Larens Behoud staat voor een veilig en toegankelijk dorp. De auto is te gast!

5

Larens Behoud gaat voor een gezond leefklimaat. Duurzaam en veilig.

6

Larens Behoud gaat voor een sociaal dorp: zorg voor zwakkeren én voor elkaar!

7

Larens Behoud heeft visie: de A1 moet uiteindelijk ondertunneld worden.

8

Larens Behoud gaat voor de toekomst: meer inzet op activiteiten voor onze jeugd.

9

Larens Behoud heeft kennis en ervaring in het besturen van ons dorp.

10

Larens Behoud luistert naar wat inwoners willen.

Beste inwoners van Laren,
In een veranderende wereld heeft
Laren altijd het eigen karakter weten
te behouden. Een uniek, groen dorp
met een prachtig centrum gevormd
door de Brink met zijn Coeswaerde en de eromheen
gelegen terrassen. Dankzij Singer Laren, het aantrekkelijke winkelaanbod en de horeca, trekken we
vele bezoekers van buiten.
Bestuurspartij Larens Behoud strijdt al meer dan
dertig jaar met succes voor het behoud ervan. Met een
ervaren ploeg willen we ons opnieuw inzetten voor u.
Nu de zelfstandigheid van ons dorp is gegarandeerd,
kunnen we verder kijken. Onze visie is verwoord in
10 kernwaarden, die u in compacte vorm kunt
terugvinden hiernaast, op onze website
www.larensbehoud.nl alsmede in dit magazine dat
gratis huis-aan-huis wordt verspreid en door onze
leden is betaald.
Een belangrijk verkiezingspunt is de veiligheid voor
voetgangers en fietsers. Stap voor stap willen we
het centrum visueel veranderen in een voetgangersgebied waar de auto een welkome gast is. Dat
betekent dat de maximum snelheid beter zal worden
nageleefd en lukraak parkeren tot het verleden
zal behoren. Een eerste aanzet hiertoe is de
Naarderstraat, die al op de nominatie stond om
aangepakt te worden.

6

Leefbaarheid staat hoog in ons
programma. Sinds de beginjaren
van Larens Behoud is gesproken
over de ondertunneling van
de A1. Samen met andere
aanliggende gemeenten willen
we ons sterk maken om dat concreet te maken.
Larens Behoud is een vereniging die luistert naar
de inwoners. Maandelijks organiseert de Larens
Behoud fractie een koffieochtend in het Brinkhuis
om te horen welke wensen en ideeën u heeft. Ook
op de sociale media waar de toon soms onnodig
polariserend is, willen wij de verbondenheid met
de inwoners benadrukken.
We leven, wonen en werken in een sociale, hechte
gemeenschap. Ook buiten de politieke arena zijn tal
van belangrijke initiatieven op persoonlijke titel
gerealiseerd door leden van Larens Behoud. De
komende vier jaar wil Larens Behoud zijn verantwoordelijkheid opnieuw nemen.
We hopen dat uw stem naar ons gaat, de grootste
lokale politieke partij van Laren, Lijst 1.
Ineke Hilhorst
Voorzitter Larens Behoud

www.larensbehoud.nl
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Laren
blijft zelfstandig

8

21 november 2018 stonden we als dorp op de banken
toen de Commissaris van de Koning, Johan Remkes,
namens de provincie Noord-Holland mededeelde te
zullen stoppen met de herindelingsplannen voor een
grootschalige fusie in het Gooi. Laren behield na een
lange strijd van Larens Behoud zijn zelfstandigheid.

belangrijk de komende vier jaar deze MRA op
gepaste afstand te houden om onze eigen visie op
het dorp te kunnen blijven ontwikkelen. Tegelijkertijd kijken we in de regio hoe we efficiënt kunnen
samenwerken en meedoen. Het ouderenvervoer is
daar een goed voorbeeld van. Larens Behoud wil dat

Daartoe aangezet door een luisterend oor naar de
bevolking. 79% van de Larense inwoners vond het
belangrijk dat Laren een eigen gemeentebestuur
heeft en 88% dat Laren samenwerkt met andere
gemeenten. In de BEL combinatie, een ambtelijke
samenwerking van Blaricum, Eemnes en Laren doen
we dat met onze buurgemeenten. En bijvoorbeeld
bij het Sociaal Domein en de belastingen met de
gemeente Huizen. Laren kan dus heel goed zijn
eigen boontjes doppen. Toch moet Laren op zijn
tellen passen want de Metropool Regio Amsterdam
ligt op de loer. De MRA is het samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de provincies NoordHolland en Flevoland en de Vervoerregio
Amsterdam. De Amsterdamse burgemeester Femke
Halsema wil deze lobbyclub voor grootschaligheid
veel meer macht geven, ten koste van de wél
democratisch gekozen (gemeente)besturen in onder
meer het Gooi en de Vechtstreek. Uiteindelijk doel is
de regio uit te laten groeien tot een échte metropool,
vergelijkbaar met Londen of Parijs. Het is dus

het bestuur van het dorp dicht bij haar inwoners
staat en en wil daarom dat het College de komende
jaren gaat zetelen midden in het dorp, in het
Brinkhuis.
Larens Behoud Lijst 1 blijft dus vechten voor het
behoud van de zelfstandigheid van Laren, is voor
samenwerking met gemeenten op individueel
niveau en staat kritisch ten opzichte van de grootschaligheid van de MRA. Larens Behoud is tenslotte...
Van... en voor het dorp...

Larens Behoud Lijst 1 staat voor:
• Behoud van zelfstandigheid
• Geen overheersing door regio of de
Metropool Regio Amsterdam (MRA)
• Zoeken per thema naar samenwerking
• Gemeentebestuur in Brinkhuis dicht bij de
bevolking
• Lobby voor ondertunneling A1
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Betaalbaar wonen

Larens Behoud
luistert…

In Laren is niet meer zoveel ruimte om nog te bouwen. Daarom moeten we met de spaarzame grond die
er nog is verstandig omgaan. Het is dan ook belangrijk dat een nieuwe coalitie goed onderzoekt welke
plekken in Laren nog beschikbaar zijn voor woningbouw en welke plekken, die nu nog in handen zijn van
particulieren, ervoor kunnen worden ingezet.

‘Gebrek aan eigen bouwgrond maakt dat de gemeente
Laren creatief moet zijn met het bouwen van betaalbare
woningen. Al veel vaker wordt dan gesproken en
nagedacht over zogenaamde tiny houses. Betaalbare
woningen, die betrekkelijk goedkoop zijn en zeker
sfeervol in te richten.
Een mooie locatie zou kunnen zijn het braakliggend stuk
grond tussen de St Jansstraat en de Eemnesserweg, schuin
achter ICI Paris.’
Ik ben geen architect, maar volgens mij kunnen daar
zeker zes van die woningen gebouwd worden. En zes
van die tiny houses betekent zes blije mensen.
Bettie Bruin, kunstenares

Om de vereenzaming te bestrijden
wil de diaconie woningen voor
kwetsbare oudere alleenstaanden
in het centrum van Laren realiseren. Het uiteindelijke plan bevat
7 kleine woningen. Dat plan
geniet de steun van Larens
Behoud, vooral omdat er sociale
huurwoningen komen voor
oudere Laarders. Daarmee toont
de dorpspartij haar sociale
gezicht. Larens Behoud vindt
wel dat de woningen moeten
worden omgeven door heel veel
groen zodat het karakter van de
omgeving niet wordt aangetast.
De kleine woningen zullen ook
bijdragen aan de doorstroming
zodat gezinnen de grotere sociale
woningen kunnen betrekken die
door de bejaarden worden
achtergelaten.

Voor een senior dorp als Laren is het belangrijk dat
we bouwen voor starters en jonge gezinnen. Larens
Behoud is dan ook voorstander van experimentele,
kleinschalige woningbouw met betaalbare en
duurzame tiny houses. Om dit soort bouw mogelijk
te maken zullen bestemmingsplannen moeten
worden aangepast. Laren is een schitterend dorp en
heeft een rijke traditie waar het gaat om het beschermen van haar beeldkwaliteit. Larens Behoud zal er
nauwkeurig op toezien dat dit beeld niet
wordt aangetast. Dat geldt voor het beschermd
dorpsgezicht in het centrum, de engen en ook
voor onze (gemeentelijke) monumenten.
Larens Behoud is er voorstander van dat deze lijst
wordt uitgebreid. Door het gebrek aan woonruimte
is er druk ontstaan op de Erfgooierswoningen met
grote tuinen aan de ‘rafelrand’ van ons dorp.
Fractievoorzitter Karel Loeff heeft zich er persoonlijk
voor ingezet dat deze ‘historische’ woningen – de
sociale woningbouw is destijds hier begonnen – niet
worden verkocht door de woningbouwvereniging
waardoor ze aan de sociale woningbouwvoorraad
worden onttrokken. Larens Behoud is groot voorstander van het verduurzamen van deze woningen.

Heel belangrijk in de besluitvorming rond woningbouw is ook dat de gemeenteraad eerst de bestemming bepaalt van een bouwlocatie en daarna pas de
ontwikkelaar. Te veel en te vaak komt het nog voor
dat, wanneer deze regel niet wordt toegepast, er
alleen maar miljoenen kostende appartementen
worden gebouwd voor mensen van buiten het dorp.

Larens Behoud Lijst 1 staat voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociale woningbouw heeft hoogste prioriteit
Experimentele kleinschalige woningbouw
Ruimte voor tiny houses
Erfgooierswoningen blijven sociaal
Verduurzaming woningbestand
Bescherming van enggronden
Blijvend Beschermd Dorpsgezicht
Conserverende woning(nieuw)bouw
Uitbreiding (gemeentelijke) monumentenlijst
• Meer diversiteit in architectuur nieuwe
villabouw

Diaconie Laren
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De dames Le Buhan
Annemarie le Buhan (39) - ’ Ik heb destijds voor de
zorg gekozen toen daar meer werk in was’ - kent alle
dieren van het Geitenweitje aan de Harmen Vosweg
bij naam. Het zijn er tientallen. Van de geiten Truus
en Bruno tot de Vlaamse reuzen Ko en Nijn. Om de
28 kippen, eenden, pony’s en fazant maar niet te
vergeten. Een vrolijke beestenboel waar jong en oud
in Laren graag op afstapt. Bij het hek zijn de eitjes te
koop. Al 23 jaar voorziet Annemarie alle dagen, bij
tijd en wijle geholpen door haar jongere zus, de
dieren van voer en medische zorg. Ze heeft voor
de opvang van deze dieren waar elders geen plek
voor was – gedumpt -, 10 november een stichting
opgericht.
Rozenn (31) is net zo gek op beesten. Ze heeft er op
de Westerheide wel drie honderd ‘De Larense
schaapskudde’, haar ’dames’ samen met de honden
Mies, Moos en Muts. Thuis in Driemond op een
gehuurd stukje grond aan de dijk heeft de Larense
herderin er privé nog tien. ‘Ik hoop een keer terug te
12

aandacht voor grootschalige bouwprojecten. Je kan
beter kijken naar wat we nog hebben in ons dorp.
Bijvoorbeeld het Akkerhof. Ga dat ontwikkelen. Ik
vind het erg jammer dat de mooie stukjes groen
allemaal worden volgebouwd voor mensen met heel
veel geld. Er zijn in de woonvisie duidelijk afspraken
gemaakt dat een derde voor sociale woningbouw is
bestemd. Dat gebeurt bij de Hertenkamp nu ook
niet. Ga eerst eens zorgen voor rust. Larens Behoud
moet zich nog meer inzetten voor het behoud van
Laren. Veel te veel groen wordt opgeofferd.
Rozenn heeft in Driemond heimwee naar ons dorp.
Ze mist de schoonheid, het knusse. ‘Ik voel me nog
steeds een Larense. Vooral omdat ik met de Larense
kudde loop. Het ‘s ochtends weglopen met de
schapen en de honden. Super vet! Eenzaam is het
nooit op de heide. Soms is het stervensdruk. Ik word
vaak aangesproken en dan vind ik het leuk iets over
mijn vak te vertellen. Ouderen zijn altijd geroerd.
Jonge kinderen vragen waar de herder is. In hun
verbeelding is dat een oude man met baard
en stok. We moeten trots zijn op het Goois Natuurreservaat en het blijvend ondersteunen. En ook wat
netter omgaan met onze heides. Het is geweldig
dat mensen de natuur in de coronatijd hebben
ontdekt, maar let op loslopende honden, blijf
binnen de paden en gooi het afval in de bakken die

er voor bestemd zijn. Het kan echt allemaal beter.
Waar staan de zussen over 5 jaar? Annemarie die als
zorgmedewerker de laatste twee jaar een pittige
coronatijd heeft meegemaakt. ‘Ik heb veel geleerd en
heb mensen mogen helpen’. Ik hoop dat ik mogelijk
een sociale huurwoning aan het Geitenweitje naast
mijn dieren kan krijgen. Ik voldoe aan alle eisen. En
met de Stichting? Misschien dat ik op het Hertenkamp mag passen en dat mag onderhouden.’ En
Rozenn? Het zou geweldig zijn als de Larense
herderin in eigen dorp kon wonen.

mogen komen naar mijn geboortedorp. Ik vond het
wel zonde dat ik als Larense geen woning kon
krijgen.’ Annemarie - ‘Rozenn heeft veel meer geduld
dan ik ’ - onderbreekt haar jongere zus ‘Er is teveel
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‘Meer dan netjes’
Een brief van LB- wethouder sociaal domein Jan den Dunnen

Beste dorpsgenoten,
enleving een belangrijke plaats in. Bij de
sam
e
ens
Lar
de
in
mt
nee
in
me
Do
l
iaa
Het Soc
financiën.
en de uitvoering hiervan, alsook voor de
gemeente geldt dit zowel voor het beleid
goede sociale verbondenheid met inzet van
een
op
in
oud
Beh
ens
Lar
zet
,
aar
elk
r
voo
In de zorg
werk
om samen een goed sluitend en hecht net
als
ion
fess
pro
en
s
ger
lzor
nte
ma
rs,
lige
vrijwil
met als
ke kracht en waardigheid van mensen,
te vormen. Uitgangspunt is de persoonlij
rekening met hetgeen ze niet kunnen en
den
hou
We
.
nen
kun
l
wé
nog
n
nse
me
t
vertrekpunt wa
regel
ondersteuning. LB hanteert hierbij de stel
ijke
kel
dza
noo
bij
erk
atw
ma
r
voo
j
rbi
zorgen daa
‘meer dan netjes’ geleverd wordt.
id
rhe
ove
de
ge
we
van
of
r
doo
g
zor
de
dat
n betrokken bij het oordeel hoeveel zorg
rde
wo
ger
lzor
nte
ma
de
en
e
dig
kun
eeg
De wijkverpl
egewogen.
agkracht van de betrokken inwoner me
dra
de
rdt
wo
ieel
anc
Fin
ft.
hee
ig
nod
iemand
kelijke
g geeft aan wanneer en wie, welke noodza
De wet maatschappelijke ondersteunin
n rechten worden ontleend.
ondersteuning krijgt. Hieraan kunnen gee
zolang
er verschuiven, de wijk in. Mensen blijven
me
ds
stee
g
zor
de
we
zien
n
jare
e
end
De kom
rd.
de zorg dicht bij huis moet worden geleve
mogelijk zelfstandig wonen, waardoor ook
de regie over hun eigen leven moeten
zelf
ijk
gel
mo
ng
zola
n
nse
me
dat
dt
vin
Larens Behoud
n worden.
e medische inzichten gestimuleerd moete
uw
nie
en
tie
ova
inn
ij
arb
wa
,
den
hou
kunnen
e
n budgetten en zorg in natura, belangrijk
nde
ebo
nsg
soo
per
dat
dt
vin
oud
Beh
ens
Lar
ns in te vullen.
elementen zijn om die zorg naar eigen we
r in alle
oud een prioriteit. Eenzaamheid komt voo
Beh
ens
Lar
r
voo
is
g
jdin
stri
sbe
eid
mh
Eenzaa
rbij willen wij
l de meest kwetsbare groep vormen. Hie
leeftijdscategorieën, waarbij ouderen we
lijke en sociale verbanden en willen we
ppe
cha
ats
ma
nde
taa
bes
van
ken
ster
inzetten op het ver
r die contacten. Larens Behoud vindt het
naa
n
gaa
te
k
zoe
op
zelf
ook
om
ren
ule
ouderen stim
ing van
en naar activiteiten, ook de verantwoord
van
te,
een
gem
de
nen
bin
n
ere
oud
van
r
vervoe
de organisatoren van die activiteiten.

Larens Behoud Lijst 1 staat voor:
•
•
•
•

•
•
•
•

Jan den Dunnen,
wethouder sociaal domein
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•

Mensen houden regie over hun eigen leven
Integrale aanpak van zorg
Afweging gebruik hulpmiddelen
LB ziet het Brinkhuis naast bestuurscentrum
als de meest geschikte plaats voor maatschappelijke organisaties om hun cliënten te
ontvangen en verder te helpen.
Hand op de schouder van de zwaksten
Niemand staat er alleen voor: sociale zorg
‘meer dan netjes’
Larens Behoud stimuleert actief armoede
beleid
LB zet zich in voor betaald werk voor mensen
die dit kunnen en willen
Wally Moesprijs voor ‘Vrijwilliger van het
jaar’
15
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volleybal, touwtrekken, tafeltennis en Old Stars niet
te vergeten. Larens Behoud vindt het daarom belangrijk daarin te blijven investeren.

Vitaliteit van het
dorpsleven
Eén van Larens Behouds belangrijkste kernpunten in
deze tijd van toenemend individualisme is het
bevorderen van de sociale cohesie in ons dorp.
Sociale cohesie staat voor deelnemen aan de maatschappij, hoe we met elkaar omgaan en onze onderlinge verbondenheid. Een goede sociale cohesie
maakt het dorp, waarin we wonen en elkaar ontmoeten,
veel krachtiger. Het deelnemen aan sport en cultuur
is hiervoor wezenlijk belangrijk. Of bijvoorbeeld aan

18

de georganiseerde bijeenkomsten - voor veiligheidsinformatie of buurtborrel - van onze 16 Buurt
Preventie Verenigingen (BPV’s). Laren kent een hoog
voorzieningenniveau dat te vergelijken is met dat
van een grote stad. Waar heb je twee musea,
vijf basisscholen en twee middelbare scholen, een
bibliotheek/gemeenschapshuis, een zwembad,
drie tennisclubs en twee grote sportverenigingen
voor hockey en voetbal? Om de kleineren zoals

Onze vereniging staat ook voor vitaliteit van het
dorpsleven. Regelmatig ontstaan er uit de bevolking
nieuwe initiatieven. Larens Behoud weegt af waar die
kleinschalige evenementen plaatsvinden, maar
ondersteunt ze om juist die onderlinge verbondenheid te bevorderen. Laren ontleent niet voor niets zijn
identiteit aan de hoge organisatiegraad uit het
verleden die ons dorp zo kenmerkt en door Larense
families is opgebouwd. Denkt u maar eens aan
tradities als de Sint Jansprocessie en dorpsevenementen als Dorpsradio, Koningsdag, Kunst op de Brink,
de jaarlijkse herdenking bij het Monument voor de
Joodse kinderen, de feesten van Le Bocque, de
Atelierroute, Open Monumentendag, 4 en 5 mei en de
onlangs georganiseerde kunstmanifestaties in de
voormalige Rabobank. Dit soort activiteiten - veelal
particulier opgezet - zal Larens Behoud Lijst 1
blijvend stimuleren en enthousiasmeren, want het
bepaalt niet alleen de identiteit van ons dorp, maar
vormt op deze manier ook een bijzonder sociaal
kapitaal: een rijkdom waar het prettig toeven is
binnen netwerken die toegang geven tot gezelligheid,
hulp, informatie en zorg voor elkaar.

Larens Behoud Lijst 1 staat voor:
• Blijvend investeren in het hoge
voorzieningenniveau
• Flitssubsidie voor particuliere initiatieven
• Stimuleren kleinschalige activiteiten op de
Brink
• Ondersteunen verenigingsleven (ook de
kleintjes)
• Bevorderen oprichten van meer BPV’s
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‘Ik ben erg van Laren
gaan houden’
Kunstenaars die naar
Laren komen. Het is
niet van vandaag.
Allemaal kennen we
de geschiedenis en
verhalen van Anton
Mauve, Jozef Israëls en
Mondriaan. Maar ook
nu is het dorp een grote
inspiratiebron voor
hen, die de geschiedenis van morgen maken.
Tim Dekkers uit Lichtenvoorde bijvoorbeeld.
Tim, afgestudeerd als Fashion Designer op de Hogeschool
voor de Kunsten in Utrecht (HKU), mocht zijn werk via
Galerie Pouloeuff presenteren bij Does interieurs aan het
Zevenend. Daarnaast is hij in 2019 voorgedragen om mee
te doen met tien lokale kunstenaars aan een expositie in
het voormalige Rabobankgebouw.
‘Laren is een zeer inspirerend en interessant dorp om te
mogen wonen en werken. Ik begrijp wel waarom kunstenaars zich hier een eeuw geleden zijn gaan vestigen. Ook
het ondernemende karakter van de inwoners is erg
aanstekelijk. Door de ligging in het westen van het land
maakt het een ideale locatie om vanuit te werken. Ik ben
dan ook van Laren gaan houden en zou hier graag willen
blijven.’
‘Ik streef ernaar om van mijn eigen onderneming een
succes te maken, mensen te inspireren en te verwonderen.
Voor mij is kunst en
design op vele manieren
te interpreteren. Ik doe
dat dan ook door mode,
design en kunst te laten
overlappen. Mijn mode
creaties zijn sculpturen
die gedragen kunnen
worden en gaan vaak
over de relatie van de
mens tegenover die van
de natuur.’
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Cultuur

Als iets het belang van cultuur heeft aangetoond, is
het wel de afwezigheid de afgelopen twee jaar van
culturele evenementen door de harde coronamaatregelen die zijn genomen.
Ook Laren heeft daar de gevolgen van ondervonden.
Zo was Singer Laren lang gesloten en ging een aantal
exposities maar mondjesmaat door. Tentoonstellingen
in de voormalige Rabobank waren eenzelfde lot
beschoren en de klassieke muziek recitals in het
Papageno Huis en de uitvoering van de Matthäus
Passion in de Sint Jansbasiliek gingen de afgelopen
twee jaar niet door. Hetzelfde gold in mindere mate
voor de lezingen en voorstellingen in het Brinkhuis.
Cultuur wordt weleens het cement van de samenleving genoemd. Het verbindt en stelt ons in staat
elkaar te ontmoeten: in het theater (Singer Laren,
Dickenstheater, Bibliotheek, Johanneskerk) of bij
het culturele verenigingsleven (de drum- en
showband MCC, de muziekvereniging Sint Jan,
toneelgezelschap De Papegaai, de Kunstacademie,
de Volksuniversiteit of de koren van onze kerken).
Daarom vindt Larens Behoud het belangrijk hierin
te investeren. Vooral bij de jeugd.
Een goed voorbeeld is het scholenproject KKIDS
waar Larense kunstenaars basisschool leerlingen op
een speelse manier kennis laten maken met de
(moderne) kunst en het Laren van weleer. Het
overgrote deel van het subsidiebudget gaat naar de
twee belangrijkste culturele pijlers van ons dorp:
Singer Laren en de Bibliotheek. Larens Behoud
ondersteunt een klimaat waarin het particulier
initiatief alle ruimte krijgt en prijst zich dan ook
gelukkig dat dorpsgenoot Els Blokker met een

miljoenendonatie Singer Laren een Nardincvleugel
heeft geschonken om de samen met haar man Jaap
Blokker opgebouwde schilderijencollectie in onder te
brengen. Dit grootse gebaar maakt Singer Laren tot
hét centrum van het Nederlands modernisme en zet
mede daardoor Laren op de kaart. Larens Behoud
richt zich de komende jaren op de cultuur dicht bij
huis zoals het versterken van onze muziekverenigingen, harmonie Sint Jan en de drum- en showband
MCC en het kunstonderwijs voor de jeugd.
Daarnaast vindt Larens Behoud het belangrijk het
cultureel erfgoed te borgen en uit te dragen. Ze wil
daarom het werk van de Historische Kring Laren
ondersteunen evenals andere kleinschalige culturele
evenementen zoals Art Laren, de Larense zomerkermis (kleiner, maar iets langer) en lokale initiatieven.
Tot slot staat Larens Behoud voor het oprichten van
een culturele raad die als adviescommissie van
gemeenteraad en College initiatieven wil bevorderen

en toetsen op het gebied van creativiteit en kunst,
culturele activiteiten beter op elkaar wil laten
afstemmen en adviseert op het gebied van kunst in
de openbare ruimte en het toekennen van de Jan
Hamdorff prijs.
Larens Behoud lijst 1 staat voor een levendig en
vitaal dorp en draagt de cultuur een warm hart toe.

Larens Behoud Lijst 1 staat voor:
•
•
•
•
•
•
•

Ondersteunen muziekverenigingsleven
Bevorderen kunstonderwijs voor de jeugd
Gerichte samenwerking met Singer Laren
Oprichten Culturele Raad
Meer ondersteuning Historische Kring Laren
Opnieuw instellen van Jan Hamdorffprijs
Ondersteunen lokale initiatieven
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‘Het houdt me van
de straat’

Menig ‘buitenlander’ - zoals een niet ingezetene van
Laren door Laarders wordt genoemd - kijkt zijn ogen
uit en geniet als hij of zij langs heggen en hagen

rouwproces, je wordt afhankelijk, ik liep met een
stok in een scheef dorp.’ Irmy is een bijzondere
Larense, een positief ingesteld mens en ze heeft
inmiddels een groot netwerk opgebouwd van
dorpsbewoners die haar informeren over allerlei
problemen die de toegankelijkheid in ons dorp
belemmeren: van overhangend groen tot verkeerd
geparkeerde auto’s op smalle stoepen. Ze heeft er
een eigen registratiesysteem voor ontworpen en
houdt vanuit huis hiermee direct contact met de
ambtenaren en zet hen aan er iets tegen te doen.
Ze kent de collegeleden en raadsleden persoonlijk
en dat helpt. Vaak trekt ze er met haar drie leden
tellend team of haar man Jacques op uit om de
klachten persoonlijk door haar handicap te ervaren.
’Vergis je niet dat er vele ouderen zijn die de straat
niet meer op durven.’ Het contact met de gemeente
is goed. Zij kunnen er ook niets aan doen dat de
wortels hier en daar boven de stenen uit groeien. In
afwachting van definitieve reparatie gooien ze er
leem overheen zodat je er toch met een rollator overheen kunt. Irmy heeft al veel voor elkaar gebokst,
maar een verlanglijstje is er nog steeds. Meer Boa’s
om te handhaven, want die mensen hebben een te
groot takenpakket. En graag dat de nieuwe wethouder zich er net zo voor inzet als in de afgelopen
periode.
Irmy kunt u overigens altijd te hulp roepen.
Via toegankelijkheidsteamlaren@gmail.com
Oh ja, en Irmy, Laren? ‘Gezellig, romantisch,
paradijsje, nog lekker dorps!’

wandelt in ons lommerrijke en charmante dorp.
Over smalle weggetjes en stoepen, eigenlijk aangelegd toen paard en wagen nog hier de dienst
uitmaakten. Wie niet goed ziet of gebruik moet
maken van rolstoel of rollator komt erachter dat het
met die charme op dit gebied nog wel meevalt. Voor
een goede begaanbaarheid zijn er nog vele hobbels
letterlijk en figuurlijk te nemen. Alle reden voor
Irmy Vos van ’t Paadje om het initiatief te nemen tot
de oprichting van het Toegankelijkheidsteam Laren.
Een geweldig idee en een goed voorbeeld hoe de
gemeente samenwerkt met en luistert naar haar
inwoners.
Irmy (64) werd binnen een paar weken nagenoeg
blind. Ze heeft de ziekte van Leber met als resultaat
dat ze slechts een paar procent ziet. ‘Je komt in een
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Een veilig en
vertrouwd dorp

Larens Behoud is voor een veilig en vertrouwd dorp.
De afgelopen vier jaar zijn er veel initiatieven
geweest om dit waar te maken, maar eerlijk is
eerlijk, niet alles is gelukt.
Of het nou gaat over het voorkomen en handhaven
van hufterig té hard en té luid rijgedrag (in Rotterdam gaan ze experimenteren met geluidspalen), de
inzet van Boa’s, (buitengewoon opsporingsambtenaren), de ontoegankelijkheid van sommige stoepen of
het voorkomen van inbraken en andere criminele
activiteiten. Er is ook veel goed gegaan. Feit is dat
door de inzet van de inmiddels 16 buurtpreventieverenigingen in samenwerking met de politie, het
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aantal inbraken in Laren de laatste jaren structureel
naar beneden is gegaan. In 2021 van 43 naar 37. Ook
heeft het College er de afgelopen zomer alles aan
gedaan (in november was de regionale inzet van
politie voor Laren op) om de plotseling door het
Jeugdjournaal ontstane hype ‘Laren is de beste
autospotplek van Nederland’, hinderlijke autospottertjes en vooral de patserige en knetterende voorbij
scheurende bolides te stoppen.
Daarnaast is er door het zittende College gevolg
gegeven aan ’Toegankelijk Laren’, het particuliere
initiatief van de visueel gehandicapte Irmy Vos ( zie
ook blz. 22 van dit magazine) om een groot aantal

stoepen toegankelijker te maken en eigenaren van
hinderlijk geparkeerde auto’s op de stoep erop te
wijzen dit foute parkeergedrag te corrigeren. Dat
doet ze samen met haar team van drie personen en
incidentele inzet van Boa’s. Ze heeft al veel bereikt,
toch neemt het niet weg dat Larens Behoud Boa’s te
weinig zichtbaar acht. Dat aantal moet omhoog.
Belangrijk is ook dat Larens Behoud het parkeerbeleid in het centrum opnieuw onder de loep wil
nemen. Het aantal parkeerplaatsen is de afgelopen
vier jaar te sterk gestegen. In de toekomstvisie van
Larens Behoud krijgen fietser en voetganger prioriteit in het centrum en is de automobilist te gast.
Daarnaast willen we het vracht- en busverkeer (in
overleg met de provincie Noord-Holland, die erover
gaat) terugdringen. Ook uit milieu oogpunt.
Een veilig en vertrouwd dorp is niet alleen de taak

van de overheid ook als inwoners van Laren hebben
we hierin onze eigen verantwoordelijkheid. Dat
betekent dat Larens Behoud Lijst 1 meer wil inzetten
op communicatie en preventie.

Larens Behoud Lijst 1 staat voor:
• Meer Boa’s: strengere handhaving
• Centrum autoluw voetgangersgebied waar
auto te gast is
• Onderzoek inzet geluidspalen
• Voortgang begaanbaar maken van stoepen
• Terugdringen vracht- en busverkeer
(kleinere bussen en vrachtauto’s)
• Onderzoek parkeeroplossingen rond Singer
• In regioverband organiseren meer elektrisch
vervoer
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moest melken bij de boerderij van Willem de Jong
en de broer van mijn opa (Hendrik Smit, 01-05-1903
is de Laarder doodgeschoten tijdens de opstand van
de Erfgooiers, nu nog bekend van het schilderij van
Ferdinand Hart Nibbrig). Die geschiedenis zit in
mijn bloed.’
Tijmen: ‘Ook ik ben hier weer komen wonen. Ik
woonde destijds in Amsterdam en had in principe
overal ter wereld kunnen gaan wonen. Maar het
werd toch weer Laren. Tja … wat is dat? De basis was
altijd hier. Mijn beide grootouders woonden hier al.
Elk weekend waren we hier. Hier, Laren is thuis.’
En dan halverwege het gesprek, feilloos in de juiste
woorden, is er die legitimiteit voor alles:
‘Een dorp als Laren verdient het om doorgegeven te
worden.’ Was getekend, Timo Smit.

‘Een dorp als Laren verdient het
om doorgegeven te worden.’
Timo Smit, makelaar, oud-voorzitter van de NVM,
oprichter van Funda, oud-bestuurslid van de
Historische Kring Laren, Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau en voormalig voorzitter van Larens
Behoud. Maar vooral Laarder, erfgooier tot in zijn
genen.

‘Hier zit Tijmen van Tijmen van Gijs van Chris van
Stijn en Zwaan en daar zit Tijmen van Tijmen van
Tijmen van Gijs van Chris van Stijn en Zwaan. Dan
ben je zo op en top erfgooier en Laarder. Mijn
voorgeslacht!
Allemaal boeren. Larense boeren. Het is genetisch
bepaald. Ik moet die kerktoren van de Basiliek zien!’
Zoon Tijmen, bestuurslid van de Gooise Scholen
Federatie en voormalig wethouder in Laren herkent,
hoe kan het ook, de woorden van zijn vader.
‘Ik kan niet zeggen dat ik dat niet heb. Maar het is
anders. Ik lees er graag over, ben trots op mijn
afkomst. Het is mooi om onderdeel te zijn van
de geschiedenis van Laren. Maar of ik mij nou
erfgooier voel?’ Twee generaties bevlogen Laarders.

‘Ik heb het er wel eens met mensen over. Het meest
opvallende is namelijk dat er in die dorpskernen
boerderijen staan. Over de hele wereld staan
boerderijen op het land, op weilanden en in polders.
In Laren staan ze in de kern van het dorp, rond de
kerk. Dat is uniek! De geschiedenis van deze streek
staat in de dorpen.’
Tijmen: ‘Natuurlijk is het doorgeven van die kennis,
die geschiedenis erg belangrijk. Hoe meer mensen
er zich van bewust zijn, hoe meer zij het dorp gaan
waarderen. Daar zit ook het belang van Larens
Behoud. Iedereen die hier komt wonen en zich gaat
interesseren voor het dorp zal overal mensen
tegenkomen die zich inzetten voor wat Laren maakt,
met liefde voor Laren. En tussen die mensen zitten
bovengemiddeld veel mensen van Larens Behoud.
Dat is geen toeval, denk ik.’ Meer nog misschien.
Timo: ‘Larens Behoud draagt nu inmiddels al zestien
jaar bestuursverantwoordelijkheid voor het dorp. En

dat koppel ik aan de tevredenheid van de mensen
die in het dorp wonen en aan de honorering in de
enquêtes over de mooiste gemeenten van het land.
Dat is niet om arrogant te doen, zeker niet! In dat
bestuur hebben decennia mensen gezeten die deze
binding met het dorp hebben, die liefde. Daarom
sprak en spreekt Larens Behoud mij aan. We staan
soms lijnrecht tegenover elkaar. Maar het gaat
uiteindelijk in alles om het houden van het dorp.
Daarom is dat dorp ook zo mooi gebleven. Laten we
onze zegeningen eens tellen.’
Tijmen: ‘Precies. Niet mopperen maar doen wat we
kunnen doen. Er zijn geen simpele oplossingen
voor ingewikkelde problemen. We kiezen voor
de beste oplossing, nadat we er met elkaar over
gesproken hebben en ook dat kan weer nieuwe
problemen geven. En dan zoeken we weer naar de
beste oplossing.’

Timo: ‘Bij ons eindigde de lagere scholen altijd om
vier uur, maar ik mocht om half vier weg. Omdat ik
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en ontwikkelen. Gaat u maar eens langs op de
Kerklaan; de vindingrijkheid en het plezier spatten
ervan af.

Louise Babel (19) studeert in Utrecht en woont in Laren.
Sinds vorig jaar mei is ze landelijk ambassadeur voor het
MBO. ‘Het Openbaar Vervoer voor jongeren zou beter op
elkaar afgestemd moeten zijn. Als je nu de bus mist, moet
je al gauw een half uur wachten. Het zou mooi zijn als
jongeren meer betrokken zouden worden bij evenementen
die meestal voor de ouderen worden georganiseerd. Dat we
er een onderdeel van worden.
Neem bijvoorbeeld zo’n Art op
de Brink. Ik zie daar mijn
generatie niet echt exposeren.
Daarom vind ik het een goed
idee dat er een Jongerenraad
komt. Dat er meer naar ons
geluisterd wordt.’

Sean is een geweldig talent met
een groot inlevingsvermogen en
grote deskundigheid voor wat
er speelt bij onze jeugd.

De afgelopen twee jaar heeft het jeugdbeleid door
Corona al genoeg tegenslagen gekend. Het College,
waar Larens Behoud deel van uitmaakt, heeft zich
dan ook hard gemaakt voor het instellen van een
Jongerenraad in Laren. Jongeren tussen de 14 en 23
jaar zullen vier keer per jaar samenkomen om de
onderwerpen uit het dorp te bespreken. Aan het
eind van het jaar vertelt de Jongerenraad haar
ideeën aan de ‘echte’ gemeenteraad die zal bespreken welke ideeën verder uitgewerkt kunnen worden.

‘Ik denk dat er weinig dorpen zijn, die
zoveel te bieden hebben als Laren’
Valentijn Hoogwerf

Op 24 november van het vorig jaar, schreef hij: ‘Wakker
worden met een Grammy nominatie, de muzikale Oscar.
Can life get any crazier? Thanks ILLENIUM for having me
involved.’ Valentijn Hoogwerf, kind van het dorp, zoon
van Sonny Hoogwerf en Marleen Hoogwerf-Vanlaer.
Voor de echte volgers en kenners misschien niet eens
zo’n grote verrassing. Want de carrière van Valentijn
bestaat inmiddels uit samenwerking met Afrojack, Armin
van Buuren, het Amsterdam Dance Event en Vrienden
van Amstel Live. Een grote meneer inmiddels in zijn
eigen wereld. Maar opgegroeid in het mooiste dorp van
Nederland. Of zoals hij het zelf zegt:
‘Laren was voor mij de perfecte plek om op te groeien.
Het is namelijk een dorp met altijd reuring en gezelligheid. Ik denk dat er weinig dorpen zijn, die zoveel te
bieden hebben als Laren.’

Jeugd
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zegt het
cliché. Dat geldt zeker voor de visie die Larens
Behoud heeft op onze jongeren. Larens Behoud
wil leuke, creatieve en positieve activiteiten van
jongeren volop ondersteunen. Het doel is naar
jongeren te luisteren en ze met hun wensen in hun
kracht te zetten.
De afgelopen jaren is dat beleid al op diverse terreinen
zichtbaar geweest. Zo werd door wethouder Peter
Calis een finaal beleid ingezet voor een nieuw
clubhuis van scouting Maggie Lekeux aan de Veerweg en kreeg in samenwerking met coalitie wethouder Ton Stam de sportvereniging SV Laren ’99 - met
inzet van vele leden - een nieuw clubhuis. waar
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Jammer genoeg was het gemeenteraadswerk voor
Sean, genomineerd als politicus van het jaar - niet
meer te combineren. Sean is vader geworden en
door de Coronacrisis kwamen er steeds meer
hulpvragen vanuit de jeugd. Hier wilde Sean ‘hands
on’ mee aan de slag, om jongeren zoveel mogelijk
direct te ondersteunen. Vandaar dat hij definitief
gekozen heeft om richting te blijven geven aan
zorgvuldig jeugdbeleid. Larens Behoud steunt hem
daar ten volle in. Het beleid van Larens Behoud
moet echter breed worden doorgezet. De jeugd
vraagt erom.

onder andere kinderactiviteiten plaatsvinden van
Humankind. Daar wordt nu onderzocht of er een
mooi openbaar buitensportveld, een soort Cruijf
Court voor de Larense jeugd kan komen, waar ze
kunnen voetballen, basketballen, calisthenics
of skaten.
Andere jeugd - hoe divers is niet deze leeftijdsgroep
- heeft onderdak in jongerencentrum Dynamic Arts,
in het gebouw van de voormalige basisschool de
Scheper aan de Kerklaan. Verantwoordelijk hiervoor
was het onlangs teruggetreden LB-gemeenteraadslid
Sean Bogaers. Sean is een geweldig talent met een
groot inlevingsvermogen en grote deskundigheid
voor wat er speelt bij onze jeugd. Hij is jongerenwerker bij de brede welzijnsorganisatie in de Gooi- en
Vechtstreek, Versa Welzijn. Daarnaast is hij aanjager
van menig jongerenproject met zijn Stichting
Dynamic Arts waarin jongeren plekken worden
aangeboden waar zij zichzelf creatief kunnen uiten

Daarnaast moet het toch mogelijk zijn – zeker voor
jongeren uit het dorp - om te beginnen in tiny
houses of andere betaalbare volumes waarin Larens
Behoud speciaal voor hen wil investeren. Met een
beetje goede wil en creativiteit is veel mogelijk.
Daarvoor zal een herijking plaatsvinden van bestemmingsplannen. Kortom Larens Behoud kiest voor
een vitale jeugd die in ons dorp in een veilige
omgeving vol activiteiten kan opgroeien. Investeren
in jongeren is preventief werk waarmee problemen
op latere leeftijd kunnen worden voorkomen.

Larens Behoud Lijst 1 staat voor:
• Ondersteuning activiteiten voor Larense
jeugd
• Volle ondersteuning Jongerenraad
• Investeren in het jongerenwerk
• Meer sociaal veilige ontmoetingsplekken
voor jongeren
• Kleinere, betaalbare woonvolumes voor
jongeren en jonge gezinnen
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Altijd stond hij daar. Hij leek op mij te wachten, te
wachten op het zesjarige meisje bij opa achter op de
Solex, voetjes in de fietstassen. Opa werkte bij Hamdorff
en ik mocht ’s middags wel eens mee als hij dingen ging
klaarzetten. Als de Solex door opa op de standaard werd
gezet, zei ik in gedachten de boom even gedag. Ik wist
nog niet dat het een kastanje was, maar dat hij groot en
sterk en trouw was, was voor mij een zekerheid.
Ik raapte de kastanjes en verwonderde me over de
vijfvingerige bladeren.
Ruim vijftig jaar later werd ‘mijn’ boom ziek.

Er werd nog geprobeerd zijn last lichter te maken door
de kroon wat uit te dunnen, maar de boom was niet
meer te redden. Hij werd gekapt en een nieuwe,
piepkleine kastanje kwam ervoor in de plaats. Een nieuw
Hamdorff en een nieuwe kastanje. Dat deze twee ankers
uit mijn jeugd verdwenen, is niet zonder slag of stoot
gegaan. Ook ik was groot gegroeid en wist dat veel
betrokkenen alles uit de kast hadden gehaald om deze te
behouden voor het dorp. We zijn niet voor niets een dorp
met inwoners waar nog steeds veel erfgooiersbloed
doorheen stroomt. En, een erfgooier is als een kastanje:
ruwe bolster blanke pit. Dus já, we kunnen vechten voor
waar we voor staan en laten dan onze stekels zien, zeker
als het om behoud van de Larense waarden gaat. ‘Zonder
wrijving geen glans’ … Maar we zoeken ook naar mogelijkheden om de pijn te verzachten. Larens Behoud weet
als geen ander dat er nooit één optie is. Het is rekening
houden met belangen van veel mensen en dáár keuzes in
maken. Níet in de eerste plaats wat voor die mensen
belangrijk zou zijn, maar wat voor het dorp Laren
belangrijk is. In het begin zijn intenties vaak nog niet
zichtbaar, maar uit één kleine vrucht kan iets groots
groeien! Larens Behoud is meer dan politiek, het is
DIEPGEWORTELD staan waar je voor gaat - zoals
een erfgooier betaamt - en daar je hart bij betrekken.
Antoinetty van den Brink
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Natuur

Wie echt wil weten hoe groen en charmant ons dorp
is, zou een afspraak moeten maken met de beheerder
van de (rijks)monumentale watertoren, ontworpen
door architect Wouter Hamdorff en om toestemming
vragen de 35 meter hoge trap te mogen beklimmen.
Hem of haar wacht als beloning op het bordes hét
uitzicht over ons dorp. Boven het groene dekbed
prijken slechts twee 50 meter hoge torens van de
basiliek en een goud-bronzen eekhoorn, de windwijzer van landgoed Steenbergen. Niet voor niets
siert dit groene uitzicht het logo van Larens Behoud.
Het lommerrijke lover van de vele bomen en het
beschermen van de rondom ons liggende natuur ligt
Larens Behoud zeer na aan het hart. In de eerste
plaats willen wij als grootste politieke vereniging van
Laren de Enggronden behouden. Gelukkig zijn
deze gronden in het beheer van de S.O.L.L., de
particuliere Stichting Oude Landbouwgewassen
Laren, die eind augustus aan de Drift altijd het
drukbezochte Oogstfeest organiseert. Die Engen zijn
dus voor ons ‘heilig’. Dat geldt ook voor de Westeren Zuiderheide, prachtige natuurgebieden waar
twee schaapskuddes van het Goois Natuurreservaat
grazen. Wethouder Peter Calis mocht samen met
burgemeester Nanning Mol ‘de Larense kudde’ een
thuis aanbieden, de schaapskooi bij la Place. Het

PWN, maar door inzet van Larens Behoud is dat
voorkomen zodat we als Gooise gemeenten
weer zeggenschap houden over dit belangrijke
natuurhistorisch erfgoed van de erfgooiers.
De gemeente Amsterdam en de provincie
Noord-Holland zijn eind 2021 uit het bestuur van
het GNR gestapt. Dat levert voor nu een fikse som
geld op, maar we zullen rekening moeten houden
met een wat hogere financiële bijdrage van alle
Gooise gemeenten om onze steeds drukker bezochte
natuur in stand te houden.
In het dorp moeten we zuinig zijn op onze bomen.
Goed luisterend naar de bevolking heeft het College
uiteindelijk ingezien, ondanks de noodzaak het
centrum ‘regenklaar te maken’, dat het beter is de uit
te dunnen bomen op de Brink te sparen. Binnen
Larens Behoud was er ook stevige verdeeldheid het
Brinkplan door te zetten. Larens Behoud vindt dat

het huidige groenplan moet worden bijgesteld
zowel op het gebied van behoud, bijvoorbeeld
door meer verplichte vervanging na verleende
kapvergunning alsook met het oog op de komende
klimaat problematiek. Handhaving op het illegaal
kappen van bomen en het vervangen van die bomen
moet steviger aangepakt worden.

Larens Behoud Lijst 1 staat voor:
• Actief beleid op duurzaamheid
• Behoud van openbaar en particulier groen
• Strengere handhaving op illegaal kappen van
bomen
• Handen af van Engen en Hertenkamp
• Behoud Mauvevijver
• Behoud moestuintjes
• Meer ondersteuning voor het Goois
Natuurreservaat

Goois Natuurreservaat heeft de afgelopen jaren
stevig ter discussie gestaan. Het was bijna ingelijfd
door het provinciale waterleidingsbedrijf, de
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12

4

Marius van Stempvoort

Eric Hurink

5
Wim van der Zwaan

7
Nicole van Oort

2

3

Hans van Goozen

Thijmen Jacobse

1
Karel Loeff

13
Daphne Geerts

6

11
Bettie Bruin

Mariëlle Bax

Penningmeester Frank Wegman overhandigt
de Kandidatenlijst aan de gemeente.

Onze kandidatenlijst
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1. Karel Loeff 2. Hans van Goozen 3. Thijmen Jacobse 4. Eric Hurink

19. Marjolein Schiffers 20. Mathilde van der Hoeven 21. Teun Koetsier

5. Wim van der Zwaan 6. Mariëlle Bax 7. Nicole van Oort 8. Marina Ferrante

22. Bas Holshuijsen 23. Frank van den Wall Bake 24. Frank Hessing

9. Gerard Westenburg 10. Antoinetty van den Brink 11. Bettie Bruin

25. Sean Bogaers 26. Ria Calis-Vos 27. Wiet de Boer 28. Henk Wikkerman

12. Marius van Stempvoort 13. Daphne Geerts 14. Vincent Hilhorst

29. Leon Schouten 30. Frank Wegman 31. Ineke Hilhorst 32. Timo Smit

15. Jan Peter Hofstee 16. Hans Houtkamp 17. Eva Müller 18. Clare Farwick

33. Leo Janssen 34. Peter Calis
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We doen het samen!
Laren is een van de fijnste dorpen van Nederland om
in te leven. Dat wordt niet alleen bevestigd door tests
in allerlei tijdschriften, maar u als inwoner van
Laren moet dat kunnen voelen. Met de prachtige
omgeving waarin we fijn kunnen wandelen of
fietsen. Met een gezellig centrum waar gewone én
bijzondere winkels te vinden zijn, met veel sportaccommodaties, een toonaangevend museum en
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vele stichtingen en verenigingen. Maar bovenal: met
een bruisend dorpsleven. Want een dorp bestaat niet
alleen bij de gratie van een fijne woonomgeving,
maar vooral door wat wij, inwoners, samen met
elkaar organiseren en doen. Met en voor elkaar.
Dat doen, dat doen we vanuit onze betrokkenheid.
Of het nu gaat om onze kinderen, waarbij we helpen

als ijsmeester op de ijsbaan, de organisatie van de
traditionele kermis, of het dirigeren bij jubilea en
festiviteiten van het mannenkoor. De kandidaten
voor de lijst van Larens Behoud doen mee. Ze
draaien bardiensten in de kantine van de tennisvereniging en zetten een eigen radiostation op:
dorpsradio Laren. Ze zijn actief in de Historische
Kring, om zo de historie van ons dorp levend te
houden, ze publiceren boeken over ons dorp of
dragen met acties bij aan een gezonde leefstijl voor
ons allemaal. Laren kunstenaarsdorp: we zetten de
traditie voort met exposities en geven les aan
kinderen op onze basisscholen. En we zijn actief
voor onze ouderen als ze een extra handje of zorg en
aandacht nodig hebben.

Dat is ook Larens Behoud!
Ja, ik ben er trots op wat onze mensen op onze
kandidatenlijst allemaal doen in en voor Laren.
Vrijwillig. Omdat ze passie hebben voor ons dorp.
Omdat ze gedreven zijn in wat zij belangrijk vinden
om te behouden en om door te geven aan een
volgende generatie. Larens Behoud is meer dan
politiek. Ook in de gemeenteraad: met elkaar willen
wij de kwaliteiten van ons dorp behouden. Zodat we
allemaal kunnen blijven zeggen: ik woon in het
fijnste dorp van Nederland!
Karel Loeff
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Karel Loeff
Lijsttrekker

Ergens in 1992, bijna dertig geleden, kregen
Margreet Bruijn en Meta Loeff een telefoontje van de
politie. Agent Van Brakel. Of de dames zich er wel
van bewust waren dat het voor hem lastig was dat zij
heel Laren hadden volgehangen met ‘opruiende’
affiches. Alles voor hun actie ‘Laat Laren leefbaar
blijven.’ Twee Larense dames in hun strijd tegen het
plan van supermarkt Unigro om op de plek, waar
voorheen het legendarische hotel Hamdorff had
gestaan, een winkelcentrum met stadse allure te

een van de oudste particuliere verenigingen voor
bescherming van cultuurmonumenten. Zijn grote
passie.
Maar daarnaast is Karel, als secretaris, nauw
betrokken als kermisintendant bij de jaarlijkse
kermis in ons dorp. Karel Loeff, trotse lijsttrekker
van een partij, waarin het om meer gaat dan politiek
alleen. Zonder altijd op de voorgrond te staan, maar
in alles wat hij doet ‘Van en voor het dorp’. Zijn dorp.

verwezenlijken. Het winkelcentrum kwam er niet.
Vorig jaar overleed Meta Loeff op 90-jarige leeftijd.
Maar de liefde voor het dorp, de passie voor behoud
is er met de paplepel ingegoten bij Karel Loeff.
Inderdaad, de zoon van.
Sinds enige jaren is Karel de fractievoorzitter en
politiek leider van Larens Behoud. Karel Loeff,
zoon van het dorp. Architectuur historicus en
oud-voorzitter van de Historische Kring Laren
waarvoor hij als dank de erepenning van de
gemeente Laren mocht ontvangen. In het dagelijks
leven directeur van Erfgoedvereniging Heemschut,

Larens Behoud Lijst 1 staat voor:
• Betaalbare woningbouw voor alle
doelgroepen
• Geen natuurbrug Hilversumseweg, maar
natuurtunnel
• Heronderhandeling bijdragen Eemnes en
Blaricum aan zwembadvoorziening
• Ontwikkeling integrale visie op de sport.
Dit om voor de toekomst verenigingen en
voorzieningen veilig te stellen. Ook in
relatie tot BEL-clubs en -voorzieningen.

‘In alles wat hij
doet: van… en
voor het dorp.’
Margreet Bruijn en Meta Loeff in hun strijd in de jaren
negentig voor behoud Hotel Hamdorff.
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Hans van Goozen
Hans van Goozen, geboren in Bussum maar
definitief vastgehecht in en aan het dorp, waar
hij nu alweer bijna dertig jaar woont. ‘En dan te
bedenken dat mijn vrouw Petra en ik de eerste
maanden gewoon teruggingen naar Bussum om
boodschappen te doen. Ik kan mij er niks meer bij
voorstellen.’
En dat gevoel zal wederzijds zijn.
Want Hans is een bekende ‘Laarder’. Zijn vormgeving, drukwerk, het drukke leven als vrijwilliger
voor de ijsbaan (als ijsmeester) en de tennisvereniging ‘T Laer hebben daarvoor gezorgd.

Het grote woord:
hufterigheid.

‘De maatschappij verruwt en dat zie je ook
in Laren terug. Als raadslid maar zeker
ook als inwoner wil ik mij hard maken om
iets te doen aan dit gedrag. Keihard rijden
door het dorp, dubbel parkeren; het is een
mentaliteit die we moeten veranderen.
Een vriendin van mij moest haar moeder
met een rolstoel door de straten rijden.
Het was stoepje op, stoepje af. Iedereen
gooit de auto zomaar neer. Dat moet
veranderen en daar ga ik mij nog harder
voor inzetten.’

Het dorp kent Hans.
De laatste jaren ook als lid van de LB-fractie in de
gemeenteraad.
‘Ik kende niemand in het begin. Tot ik voorzitter
werd van de ouderraad van De Binckhorst, waar
mijn dochters naar school gingen. Dan bouw je al
snel een sociaal netwerk op. De politiek is pas later
gekomen. Ik ben er trots op dat ik raadslid ben.
Beslissingen die wij daar nemen zijn vaak gezichtsbepalend voor het dorp. Een grote verantwoordelijkheid.’ De liberale ondernemer heeft weinig woorden
nodig om zijn keuze voor Larens Behoud duidelijk te
maken.
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‘Landelijk stem je landelijk. Maar plaatselijk
vind ik dat je een lokale partij moet stemmen
en in Laren kan dat niet anders zijn dan Larens
Behoud.’

Larens Behoud Lijst 1 staat voor:
• Verkeersveiligheid
• Snelheid van auto’s en geluidsoverlast
terugdringen
• Centrum autoluw. De Nieuweweg wandelgebied maken waar de auto te gast is
• Betere toegankelijkheid
• Met Boa’s kijken hoe we de verhuftering en dus
ook ‘parkeer maar raak’ kunnen aanpakken
zodat ouderen, gehandicapten en rollator
gebruikers beter, makkelijker en veiliger door
ons dorp kunnen bewegen
• Sociale huurwoningen bouwen in Laren, te
beginnen bij de Kweek, maar er zijn meer
plekjes waar een kleinschalig project
gerealiseerd kan worden, ook het hockeyveldje
is nog steeds een optie!

‘Laren is mijn thuis.
Het zit in mijn hart.’
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Thijmen Jacobse
Naast de reguliere taken en verantwoordelijkheden
die het raadslidmaatschap met zich mee brengt, gaat
mijn betrokkenheid uit naar de cultureel-maatschappelijke activiteiten in ons dorp.
Instandhouding en stimulering van onze koren en
muziekkorpsen (ook bijzondere gelegenheden), onze
theater- en toneelcultuur, het bekend maken van
onze dorpshistorie en monumenten bij de jeugd,
educatieve programma’s op school over kunst(enaars), onze cultuur en geschiedenis: goed voor de
vitaliteit van ons dorp!
Cohesie tussen oud en jong in onze samenleving,
uitrol van de Cultuurnota en oprichting van de
Culturele Raad zijn van belang.
Ik geloof in transparantie en samenwerking tussen
jeugd-, zorg- en ouderenorganisaties in ons dorp en
in de regio.
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Ons Brinkhuis, als echt ‘dorpshuis’, waar, naast
B&W/bestuur, ook met theater en muziek, lees- en
koffietafel, kranten en boeken, de sociale verbinding
in ons dorp bevorderd wordt ... ruime kansen en
inspiratie voor en met elkaar!

Larens Behoud Lijst 1 staat voor:
• Stimuleren en ondersteunen koor- en
orkestcultuur
• Aandacht voor onze lokale historie en
monumenten
• Educatieve programma’s Larense cultuur op
scholen
• Brinkhuis ontmoetingsplek voor jong en oud
• Culturele activiteiten in gerestaureerde
Johanneskerk
• Oprichting Culturele Raad

‘Laren met elkaar!’
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Eric Hurink

4

‘Bezig zijn met politiek in Laren is voor mij persoonlijk permanente aandacht voor de mensen die het
echt nodig hebben. Ouderen, eenzame mensen en
de nog steeds groeiende groep van sociaal zwakkeren, mensen van wie het netwerk misschien niet zo
groot is. Daar wil ik mij hard voor maken.’ Eric
Hurink (60) is een bekend gezicht in het dorp. Meer
dan bekend. En toch woont hij nog maar relatief
kort in Laren.

dankzij de medewerking en steun van velen een
groot succes is. Maar ook van de lichtjesavond en de
bijbehorende parade door het dorp.

‘Ik heb, zoals ze dat zeggen, een ‘andere’ jeugd
gehad. Ik ben geboren in Ommen, maar mijn
moeder overleed toen ik 14 jaar was. Even nog in
Zwolle gewoond en daarna bij mijn broer in Renkum. Pas veel later ben ik in het Gooi beland en
door mijn vrouw, een geboren Larense, uiteindelijk
in Laren.’

Eric: ‘Een initiatief om als dorp trots op te zijn. Want
het gaat niet alleen om het vervoer, maar ook om het
sociaal aandacht moment. Zowel voor de passagier
als voor de vrijwilliger. Het is echt ‘voor en door
Laren.’

Recent stal de sociaalliberaal, zoals hij zichzelf
noemt, de harten van velen met zijn idee voor de
Buurtbus. Gratis vervoer voor ouderen en minder
mobiele inwoners, van deur tot deur. Een initaitief
dat dit voorjaar ook echt werkelijkheid wordt.

Na de gemeenteraadsverkiezingen kwam Eric voor
Larens Behoud in de gemeenteraad. Een atypische
politicus. Maar een volksvertegenwoordiger in hart
en nieren. ‘Natuurlijk, het is een verantwoordelijkheid, want de raad is het hoogste orgaan. Maar meer
nog dan in de raad wil ik mij hard maken voor dit
prachtige dorp. De echte politiek ligt op straat en
achter de voordeur.’
In korte tijd werd Eric het gezicht van Dorpsradio
Laren. Zijn eigen idee en initiatief, dat inmiddels

‘Die andere kant van
Laren heeft vooral
mijn aandacht.’
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Wim van der Zwaan
Op 8 november 1891 werd de eerste penalty ooit in
Nederland genomen.
Tijdens de wedstrijd tussen de Haagsche Voetbal
Vereniging (HVV) en Haarlemse Football Club
(HFC).
Een historisch moment.
Pim Mulier, de legendarische sportpionier, eiste de
bal op en schoot …
Mis.
HFC (Koninklijke) was de club van Wim van der
Zwaan. Hij voetbalde er zelf tot zijn 62ste, was jaren
bestuurslid en ontving in 1994 de Gouden Speld voor
verdiensten.
Wim van der Zwaan uit Heemstede.
Maar alweer sinds eind jaren zestig wonend in
Laren.
Inmiddels de nestor van de gemeenteraad, zoals
dat zo mooi heet. Maar ook een laatbloeier in de
politiek.
‘Ik werkte, reed dagelijks op en neer tussen Laren en
Rotterdam en later Utrecht. Dan ben je met heel
andere dingen bezig dan politiek.’
Tot het moment dat hij benaderd werd voor een
functie in het bestuur, gevolgd door het lidmaatschap van de raad en zelfs het wethouderschap. De
afgelopen jaren maakte Wim weer deel uit van de
fractie en staat hij opnieuw op een verkiesbare
plaats.
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‘Zonder al die bagage, alle bestuurlijke ervaring van
HFC en mijn lange periode in het bedrijfsleven, had
ik het niet gekund.’
De politiek veranderde, werd moeilijker en ingewikkelder. Een uitdaging, nog steeds, voor de ervaren
Wim van der Zwaan.
‘Wij heten Larens Behoud. En die naam is natuurlijk
niet zomaar gekozen. Maar wat betekent dat behoud
nou precies? Mensen, de inwoners, wonen hier met
groot plezier. De tevredenheid over het leefklimaat
is groot. In de geest en het gevoel van die gedachte
moeten we veranderingen toestaan. Het moet wel
levendig blijven. Anders wordt Laren een soort
Orvelte.’
En dan de zwaarbevochten zelfstandigheid.
‘Het is belangrijk om kritisch en oplettend te blijven
als lid van het grote logge MRA-apparaat (Metropoolregio Amsterdam). In de regio zie ik een positieve
verandering. Burgemeester Nanning Mol heeft al
een mooie aanzet gegeven, met een werkgroep, om
de onvrede van de gemeenten weg te nemen. Het
wordt anders en beter georganiseerd.’ Nog vier jaar.
‘Ik heb er zin in. Er ligt veel op ons pad. De nieuwe
Omgevingswet en het Sociaal Domein. Met een
hecht en goed team moeten we daar aan werken.’

‘Laren mag geen
Orvelte worden.’
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Mariëlle Bax

De oudste afbeelding van Laren (ca. 1670) door Jacob van Ruisdael.
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Het dorp, de molen, de Brink, de straatjes en de
omliggende natuur.

De liefde voor Laren deed haar bij Larens Behoud
belanden.

Toen Mariëlle Bax na een avontuur van 21 jaar in het
buitenland weer terugkeerde in Laren met haar
gezin, bleek de nieuwe kennismaking even logisch
als makkelijk.

‘Ik heb voor Larens Behoud gekozen omdat ik bij de
gemeenteraadsverkiezingen het belangrijk vind om
een lokale politieke partij te ondersteunen. Larens
Behoud staat dicht bij zijn bewoners, vele leden van
Larens Behoud zijn Laarders en voor Larens Behoud
is de prioriteit het belang van de Larense burger en
het behoud en de historie van een van de mooiste
dorpen van Nederland. Een ander belangrijk punt
vind ik dat Larens Behoud politiek onafhankelijk is.

‘Het voelde direct weer vertrouwd. Direct kwam ik
weer veel bekende gezichten tegen.’ Al veel eerder,
in 1970, was zij hier met haar ouders en twee zussen
komen wonen.
‘Ik heb een heel fijne jeugd gehad in dit mooie en
rustige dorp. Fanatiek gehockeyd en getennist en
ook toen ik in Amsterdam ging studeren, reed ik nog
drie keer in de week terug naar Laren om te trainen
en spelen in Dames 1.’
Met de terugkeer bleek de onvermijdelijk sterke
band met Laren nog volledig intact.

Als lid van Larens Behoud wil ik me de komende
vier jaar gaan richten op kunst, cultuur en ruimtelijke
ordening en leefomgeving. Het is van groot belang
dat er een goed evenwicht bestaat tussen de individuele en gemeenschappelijke belangen van Laren.
En ik ben zeer gemotiveerd om ertoe bij te dragen
dat Laren mooi behouden blijft!’

‘Ik heb me toen aangesloten bij de Historische Kring
Laren en leerde het dorp op een andere wijze
kennen. Ging me meer verdiepen in de geschiedenis
van het dorp en kwam erachter hoezeer het dorp me
aan het hart gaat. Ik ben daar nu verantwoordelijk
voor het archief en zit in het bestuur.’

‘Larens Behoud
is politiek
onafhankelijk.
Dat spreekt mij aan.’
Het kunstproject KKIDS op de basisschool
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Nicole van Oort
‘Hallo, ik ben Nicole en ik ben vandaag meegevraagd
door Marjolein (Schiffers).’
Het waren de eerste en direct duidelijke woorden
van Nicole van Oort bij een van de druk bezochte
steunfractie-vergaderingen van Larens Behoud.
De introductie paste naadloos in de inmiddels lange
geschiedenis van Larens Behoud.
‘Ik woon nu al meer dan tien jaar in het mooie
Laren, ben moeder van een dochter van 9 en zij zit
uiteraard op een Larense school. Ik ben actief in
onze buurt: leuke activiteiten voor de kinderen in de
straat, of een buurtfeest. Het siert de buurt dat we
zorgzaam zijn voor elkaar.’
Het verhaal van Nicole is het verhaal van de grootste
dorpspartij.
‘Ik ben opgeleid als bouwkundige. Ik ben acht jaar
werkzaam geweest in de bouw, in het bijzonder met
innovatieve en alternatieve woonvormen en heb
ook 2 jaar bij de gemeente Laren op de afdeling
vergunningen gewerkt. Later heb ik een tweede
professie ontwikkeld, te weten kindertherapeut.
Daarbinnen combineer ik mijn liefde voor kinderen,
kunst en muziek in mijn praktijk voor kunstzinnige
speltherapie. Momenteel volg ik de kunstacademie
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tot beeldend therapeut en schrijf ik mijn eerste
therapeutische kinderboek. In de cursus en via mijn
boek leer ik kinderen, die in hun omgeving te
maken hebben met autisme of een andere beperking, om te gaan met hun situatie.’
Nicole is ook nog werkzaam als vrijwilliger bij het
Papagenohuis, als begeleider van de muziekochtend.
Een etmaal heeft tenslotte vierentwintig uur en een
week zeven dagen.
‘Ik houd erg van wandelen met mijn hond over de
mooie heide van Laren en ik ga graag golfen, zeilen
of naar fitness. En ik teken en schilder graag,’
Passie verdient een mooie plek. Dat werd Larens
Behoud.
‘Ik voel mij thuis bij de partij Larens Behoud, omdat
we met elkaar een veelvoud aan kennis en creativiteit hebben, en we delen onze liefde voor dit unieke
dorp. We zijn open en positief betrokken bij het
behoud en de ontwikkeling van het unieke Laren.
We denken mee met oplossingen voor complexe
vraagstukken en werken aan het welzijn van de
inwoners van Laren.
Een andere grote passie van mij is kunst en ik wil
mij dan ook inzetten om de belangen van de lokale
kunstenaars en hun kunstuitingen te stimuleren.’

‘Bij Larens Behoud
delen we onze liefde
voor dit unieke dorp.’
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Marina Ferrante
Ze is dol op haar tweede ‘thuisland.’ Vijf talen
vloeiend, academisch gevormd in Siena en Amsterdam. Marina Ferrante, geboren in Hilversum als
kind van een Nederlandse moeder en een Italiaanse
vader. Met korte tussenstops in Baarn en Italië
verhuisde Marina in 2003 naar Laren. De nieuwe
aanwinst op de kandidatenlijst van Laren is sportief.
Behoorlijk sportief: tennis, wandelen en fietsen.
Maar ook muziek en dans staan hoog op het lijstje.
En Italiaanser kan het bijna niet: ‘Ik wil vooral
genieten van het leven.’
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het televisiebedrijf Endemol en de AVRO. Nu werkt
ze bij museum Beeld en Geluid op de afdeling die
gaat over de licenties.
Als vrijwilliger zet ze zich in voor tennisclub ’t Laer
bij de jeugdcommissie sponsoring.

‘Bij Larens Behoud wil ik mijn steentje bijdragen om
het mooie en authentieke Laren te behouden met
extra aandacht voor de natuur. Verder vind ik het
erg belangrijk dat de jeugd zich thuis voelt in het
dorp en zich kan ontwikkelen.’ Grote belangstelling
heeft ze voor communicatie en organiseren. Wat dat
betreft heeft ze ervaring opgedaan als producer bij

‘De jeugd moet zich
goed kunnen
ontwikkelen hier.’
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Gerard Westenburg
Ernst Wortel, de in 2017 overleden mede-oprichter
van Larens Behoud, lijkt in de foto hiernaast iets uit
te leggen aan de VVD-raadsleden Mei Polano en
Gerard Westenburg. En dan ook nog pal voor de
poffertjeskraam van Marcel Hilhorst.
Toeval? Of Bredero’s “t kan Verkeren.’
Maar inmiddels, jaren later, staat Gerard Westenburg,
actief betrokken bij het G-Hockey van de LMHC,
de Larense Mixed Hockey Club, prominent op de
kandidatenlijst van Larens Behoud.

Ernst Wortel, Mei Polano en Gerard Westenburg.

‘Van 2010 tot 2014 heb ik al eens al in de gemeenteraad gezeten. Ik vind niets leuker dan om in de raad
de eigen gemeente te dienen. Ik stel mij weer
beschikbaar omdat ik mij zorgen maak over het
tanende democratiebesef in ons land. Het lijkt wel
of het in de politiek alleen nog maar gaat om de
eigen ervaring, het eigen onrecht, het eigenbelang
en dat de ruimte voor andere opvattingen, andere
minderheden en andere belangen verdwenen is. Er
wordt veel gepraat, maar weinig geluisterd.
Het verhaal van Gerard is het zorgvuldig gekozen
evenwicht tussen ervaring en ambitie voor het dorp.
‘Ik wil mij, namens Larens Behoud, inzetten om
wel goed naar onze bewoners te luisteren. De
zelfstandigheid van Laren moet gewaarborgd
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blijven. Als vader van twee zoons van 11 en 13 maak
ik mij zorgen over hun veiligheid. Onze kinderen
fietsen tussen Hilversum, Huizen of Bussum en
Laren en die route moet veilig zijn. Niet alleen
moeten zij veilig zijn onderweg naar hun scholen,
maar ook op sportclubs en (later) ook in uitgaansgelegenheden! In de periode dat ik in de gemeenteraad
zat, hebben wij met collega’s gezorgd dat het onkruidverdelgersmiddel ‘Roundup’ werd verboden in
Laren. Helaas wordt het nog steeds verkocht. Ik vind
dat dit bestrijdingsmiddel moet worden verbannen
uit de BEL gemeenten. Daarnaast moeten wij zorgen
dat plastic verpakkingen verdwijnen uit de supermarkten, maar zeker ook uit ons straatbeeld. Als wij
Laren mooi en groen willen houden, zullen wij met
alle bewoners daar iets voor moeten doen en ook
iets voor moeten laten.
Wij kunnen als kleine gemeente het verschil maken!
Wij hebben gelukkig veel jonge gezinnen erbij
gekregen de afgelopen jaren. Jonge mensen met
nieuwe duurzame, innovatieve ideeën, waar we
gebruik van moeten maken. Laten we goed zorgen
voor onze sportclubs en verenigingen en het zou
voor veel sporters een uitkomst zijn als er in onze
gemeente een Padellocatie komt!
Tot slot: de A1 moet, tussen Bussum en Eemnes,
uiteindelijk ondergronds worden. Als het bij de A9
kan, kan het bij ons ook!’

‘Wij kunnen als
kleine gemeente het
verschil maken!’
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Antoinetty
van den Brink
‘Waarom weer op de lijst bij Larens Behoud?
Moet je dat nog wel willen op mijn leeftijd?’
‘Voor de derde keer zal mijn naam op de kandidatenlijst staan van Larens Behoud. Ruim tien jaar zit ik
in de steunfractie en mag van de zijlijn meedenken.
Meedenken, hardop denken of bedenken wat het
beste voor Laren zou zijn, voor het mooie dorp waar
op het tuinpad van mijn opa zoveel voetstapjes van
mij liggen. Het dorp waar alle vier mijn grootouders
woonden, waar mijn moeder erfgooier zou zijn
geweest als ze als jongetje was geboren, waar ik op
school ging, waar ik mijn eerste koffie (verboden
door mijn ouders) dronk in t’ Bonte Paard, zittend
op het grote biljart. Ook dát mocht eigenlijk niet …
t’ Bonte Paard, stel je voor!
En, ik leerde in Laren mijn grote liefde kennen.
Erfgooier en stammend uit een weversfamilie, de
zevende (en laatste) generatie. We trouwden in dé
basiliek (en natuurlijk ook in gemeentehuis, maar
dat was voor katholieken bijzaak). Kortom: voor
iemand die van geschiedenis houdt, is het een
voorrecht ondergedompeld te zijn in het oudste dorp
van het Gooi met zo een rijke historie.’
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‘Ik was voorzitter van de Historische Kring Laren,
was betrokken bij het schrijven van het boek over de
textielgeschiedenis van Laren Door de wol geverfd!,
schreef het boek Wortels in Laren, bomen van een
schildersdorp.
Geschiedenis, achterom kijken, is vooral van belang
als je er mee vóóruit kunt. Wat hebben we geleerd?
Wat zou er anders kunnen?
Tuurlijk ben ik voor het groen, wind ik me op over
het niet of nauwelijks naleven van de herplantplicht,
over het onnodig kappen van bomen of, ze zó
terugsnoeien dat er van een mooie boom geen
sprake meer is. Maar bovenal zou ik willen pleiten
voor meer respect: respect in ons gedrag naar elkaar
toe, respect voor de natuur, voor onze woonomgeving, respect voor andersdenkenden.
En klink ik nou oubollig?
Dat is dan jammer. Ik ga er wel voor!’

‘Ben ik te oud voor Behoud?
Mijns inziens ben je daar nooit te oud voor. Soms
helpt het zelfs een beetje als je wat wijzer bent
geworden ;-)’

‘Ik doe wat voor
Laren omdat Laren
wat met mij doet.’
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‘Laren is een
fantastische plek
om onze kinderen
op te laten
groeien.’

‘Parijs is mooi, Maastricht is
mooi, maar het mooist is de
weg terug naar Laren.’
Marcel en Wilma Hilhorst van de poffertjeskraam
zijn zeer betrokken bij het dorp. Marcel formuleert
het zo: ‘Parijs is mooi, Maastricht is mooi, maar het
mooist is de weg terug naar Laren.’ Marcel: ‘Larens
Behoud is een dorpspartij en moet oppassen voor
grootschaligheid. Wel goed opletten met wie je
samenwerkt en daar zelfstandig keuzes in maken.
Met grootschaligheid wordt het er niet beter op. Ik
zeg maar zo, vroeger als er iets was bij de Hut van
Mie dan ging die agent er meteen naar toe.
Tegenwoordig typen ze op de laptop waar het ligt.’

Wilma is als bestuurslid nauw betrokken bij stichting ‘Samen Varen’ waar ze met andere vrijwilligers
een verwenweek op de MS Willem Alexander
organiseert voor vrouwen met borstkanker. Vrouwen
die ook nog eens in een zorgelijke financiële situatie
zitten. ‘Ze vragen me wel eens: ‘Waar kom je vandaan?’ ‘En als ik dan zeg uit Laren denken ze dat ik
een oprijlaan heb van 75 meter. We hebben een
gewoon huis. Ik moet er ook hard voor werken.
Maar ik geloof dat er in ons dorp ook zulke mensen
zijn die eenzaam zijn. Ik hoop dat Larens Behoud
zich daarvoor blijft inzetten.’
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Een goede start is altijd het halve werk. Marius van
Stempvoort (42) besloot ooit zijn toenmalige vriendin op
date mee te nemen naar Laren. Diverse keren zelfs.
Inmiddels getrouwd wonen ze, samen met dochter Lieve,
in het dorp waar het allemaal begon. Een zoontje wordt
in februari verwacht. ‘Het dorp trok toen al. De gezelligheid, de interessante mensen die er wonen en niet in de
laatste plaats de boeiende geschiedenis van Laren.’
Het verhaal van Marius lijkt in zekere zin op het verhaal
van veel actieve en gemotiveerde LB-leden. Want hoe
kom je nou precies in contact met de grootste dorpspartij?
Het antwoord is even mooi als logisch. ‘Op straat. In het
openbare leven. Want daar is de partij altijd te vinden.
We woonden hier nog niet zo lang en ik zag een groep
mensen op de markt. We raakten aan de praat. Een paar
maanden later heb ik de stoute schoenen aangetrokken
en een brief gestuurd
naar het bestuur.
Gewoon, om iets te
kunnen en mogen
betekenen voor de
maatschappij en in
het bijzonder ons
Laren. Ik wil me
inzetten voor Larens
Behoud Lijst 1.’

Sluit je aan en word nu
lid van Larens Behoud
voor € 20,- per jaar.
In dit magazine heeft u kunnen lezen waar Larens
Behoud voor staat, wat we tot nu toe bereikt hebben
en wat we nog willen doen om Laren veilig,
vertrouwd en vooral vitaal te houden. Larens
Behoud is de enige echte dorpspartij van Laren
en wordt gesteund door een zeer gevarieerde
achterban. De mannen en vrouwen die op onze
kieslijst staan, stemmen landelijk op een veelheid
van partijen, maar zijn één als het om ons dorp gaat.
Larens Behoud wordt al gesteund door bijna
tweehonderd leden. Zij maakten het met hun
contributies en inzet ook mogelijk deze uitgave
gratis huis-aan-huis te verspreiden.

Sluit je aan en word nu lid van Larens Behoud
voor € 20,- per jaar
Larens Behoud is een vereniging die houdt van
Laren, haar ’traditie’ en trots is op het dorp. Larens
Behoud vertaalt die ’traditie’ naar het leven van
alledag. Met passie. Want passie is iets waar je voor
gaat. Bij ons is dat de versterking en vooral het
behoud van ons dorp en zijn dorpse karakter. Een
politiek met visie, durf, zorg en cultuur. Als lid kunt
u actief meedoen om Larens Behoud sterker te
maken. Ga ook voor ons dorp en geef u op als lid.
U kunt u aanmelden via info@larensbehoud.nl

Word lid van Larens Behoud Lijst 1
van ... en voor het dorp.

Colofon
Deze speciale uitgave van Larens Behoud is gemaakt voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022.
Vormgeving: Mathilde van der Hoeven. Redactie: Leo Janssen en Wim Jordaan met bijdragen van Ineke Hilhorst en Antoinetty
van den Brink. Corrector: Saskia Vos. Fotografie (*) Ineke Vaasen, Leo Janssen, Wim Jordaan, Karen Platje, Hans van Goozen
Druk: Wilco Amersfoort. Oplage: 6.000 exemplaren.
(*) we hebben ons best gedaan alle makers van de gebruikte foto’s te achterhalen. Excuses als dat niet gelukt is. Voor eventuele rechten kunt u contact
opnemen met info@larensbehoud.nl
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maar ook veel gevoel, emotie en liefde voor het
dorp. Larens Behoud is de enige echte dorpspartij,
die pal staat voor de belangen van Laarders. Er is
geen activiteit of evenement in Laren waar niet een
lid van Larens Behoud bij betrokken is.’

5 vragen aan lijstduwer
en vertrekkend wethouder
Peter Calis
1. Wethouder van Financiën is een even belangrijke
als lastige functie. Hoe kijk je terug op deze periode?
‘Wethouder Financiën was een flinke uitdaging.
Waaraan ik zeer veel te danken heb, is de ondersteuning door de ambtelijke staf met name controler
Theo de Haar en gemeentesecretaris Sander van
Waveren. Met z’n drieën hebben we het voor elkaar
gekregen om de begroting op orde te krijgen door
slim te bezuinigen zonder het niveau van de voorzieningen van de inwoners te korten.
In mijn portefeuille zijn Laren Regenklaar, GNR,
Algemeen Bestuur van de Regio ook belangrijke
verantwoordelijkheden.
Laren Regenklaar is goed van start gekomen, de
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3. Wat is voor jou de grootste politieke uitdaging?
‘De klimaatcrisis, overschakelen op duurzame
energie, isoleren, CO2 beperken en de biodiversiteit
herstellen.
Het frustrerende is - ook op nationale schaal - dat
wij daarvoor geen financiële middelen vrijmaken,
maar alleen kleine stappen kunnen maken met
zonnepanelen, afval scheiden, Laren Regenklaar...’

voorkeurstemzetel in zicht zou kunnen komen?
Ik zal mij zeker nog stevig met de politiek van
Laren bemoeien en mij blijven inzetten voor
Larens Behoud. Het lijkt mij ook mooi om tijd te
krijgen voor vrijwilligerswerk zoals rijden met
de buurtbus en de formulierenhelpdesk in het
Brinkhuis.’

4. Je staat op de lijst als lijstduwer. Heb je ergens nog
drijfveren en ambities om actief te zijn?
‘In mijn hart zou ik het liefste doorgaan, maar je
moet op tijd het stokje overdragen.
5. De stiekeme ambitie van een lijstduwer is
toch om zoveel stemmen te trekken, zodat een

structurele aanpak van de wateroverlast ligt op
schema. Bij het GNR was zeer te betreuren dat
Amsterdam en de Provincie uit het bestuur zijn
gestapt, maar de (lange) onderhandelingen daarover
zijn goed afgerond.’
2. Kan jij aangeven wat voor jou het belang is van
Larens Behoud binnen het dorp?
‘Politiek is een zaak van afwegen van belangen:
algemeen tegenover individueel, korte termijn
versus lange termijn, groen tegenover sociale
woningbouw, het belang van een zelfstandig Laren
in de Regio en in andere samenwerkingsverbanden.
Daar is niet alleen een breed draagvlak voor nodig,
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De zaken financieel
op orde
Larens Behoud heeft de afgelopen vier jaar met
wethouder financiën en loco-burgemeester Peter
Calis aan het stuur een gedegen en solide financieel
beleid gevoerd dat kan rekenen op instemming van
de provincie als toezichthouder.
Om de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk te
houden maakte Laren een zo zuinig mogelijke
jaarplanning, maar elk jaar werd de begroting fors
overschreden door de almaar stijgende kosten van
de jeugdzorg. De laatste jaren werden daarom steeds
met een fors verlies afgesloten.
De oorzaak van dat tekort ligt niet bij onze gemeente.
Het rijk verdeelt een landelijk budget, maar gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle kosten en overschrijdingen, terwijl ze daar nauwelijks zelf invloed
op hebben.
Door gezamenlijke actie van de Gooise gemeenten,
is er uitgebreid geprotesteerd en gelobbyd bij de
ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën.
Uiteindelijk met resultaat. Dit jaar zijn er aanzienlijke
verhogingen voor de jeugdzorg en van de Algemene
Uitkering van het Rijk aan de gemeenten toegekend.
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Daarom zijn we blij met de betere prognoses. Larens
Behoud wethouder Jan den Dunnen heeft ervoor
gezorgd dat er nu een beter inzicht is in de kosten
van het sociaal domein en de stijging daarvan.
Verkoop van het huidige Raadhuis en de ontwikkeling van het plan ‘de Ligweide’ zullen de Algemene
Reserve, de spaarpot van de gemeente, aanzienlijk
versterken. Daardoor zal het totale financiële beeld
van Laren weer ruim voldoende worden.
In de afgelopen jaren hebben we € 1 miljoen extra
ingezet om de effecten van Corona op te vangen
voor Singer, het Brinkhuis en zwembad de Biezem
en 10-15 instellingen en ondernemers, die een
tegemoetkoming in de kosten of een betalingsregeling hebben ontvangen.

tien jaar, kan de subsidie aan Singer met € 50.000
verlaagd worden.
Larens Behoud lijst 1 staat voor een levendig en
gedifferentieerd winkelbestand en een professioneel
geleide marketing strategie.

Larens Behoud Lijst 1 staat voor:
Ondanks de lockdown weten de Larense winkels
en horeca zich gelukkig nog te handhaven. De
gemeente zet zich in om de detailhandel vooral nu
alle steun te kunnen verlenen.
Laren heeft op 30 november een nieuwe overeenkomst met Singer getekend. Over de komende

• Een structureel evenwichtige begroting
• Lastenstijging voorkomen door extra inzet
efficiëntie gemeente-uitgaven
• Versterking marketing beleid
• Diversiteit winkelbestand
• Heroriëntering ‘Bijzonder Laren’
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Laren van weleer
(Nieuw Larens Dorpslied)

‘We willen Laren
behouden’

Al mijmerend over ’t dorp van toen,
de boeren, burgers, ’t bier…
De tijd vervliegt; we dromen door
over ’t Laren van weleer
De dorpse kinderen in de klas,
de schapen op de Brink …
De bijen, zoemend op de hei:
’t is het Laren van weleer
De oude molen, fier en rank,
maalde ’t koren, eeuwen lang;
voor vriend en vijand; brood en bier
voor ’t Laren van weleer

zes dagen hard aan ’t werk
We dronken wat in t’ Bonte Paard,
na afloop van de kerk

De kermis kwam, we waren jong
en dansten in de nacht…
Daar vond ik jou; mijn liefdes vlam
’t was in ’t Laren van weleer!

Zo was het ooit, de tijd van toen;
Johannes zag het aan …
En schilders legden ’t alles vast:
zo liepen de eeuwen aan

Bridge I:
Dorp van mijn ouders, Laren van weleer,
Lang vervlogen tijden … Laren breng ik d’eer!
Land van verlangen, Laren van weleer …
In m’n hart gevangen:
naar jou keer ik altijd weer!

Bridge II:
Land van verlangen… een dorp van goud,
samen zijn we sterk en samen worden we oud
Laren … we verlangen naar ’t Laren van weleer:
In m’n hart gevangen …
Naar jou keer ik altijd weer
Altijd weer!

De wilde zwanen bouwden ’n nest,
De Singer zingt zijn lied!
Getrouwd, gerouwd; we leefden saam
in het Laren van weleer
Wat was het simpel, arm en rijk;
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(als refrein, 2x)
Melodie: ‘Auld Lang Syne’/Robert Burns/trad.
Tekst: © Thijmen Jacobse

Op een van de mooiste plekken van
Laren, aan de Brink, in het oude
huis van Jan Hamdorff, de hotelier
die Laren eind negentiende begin
twintigste eeuw tot grote bloei
bracht, woont ruim 17 jaar Frank van den Wall Bake
samen met zijn vrouw Barbara en de hond Boef. De
geboren en getogen Laarder - in zijn latere jeugd
‘grote donateur’ van t’ Bonte Paard - heeft een
dochter Emma en twee kleinkinderen Mila en Evi.
Frank is één van die bijzondere karakters waar
Laren zo rijk aan is. Hij heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in het leven als sport marketeer
en sponsor adviseur. Hij bedacht en stond aan de
wieg van het Holland Heineken Huis en het Rabo
Wielerplan tot de PTT Telecompetitie, de latere KPN
Eredivisie en het ABN Amro tennistoernooi. Samen
met 24 medewerkers gaf hij vorm en inhoud aan vele
belangrijke zo niet de belangrijkste nationale en
internationale sportevenementen. Onlangs wist hij
nog een acht-jarige sponsordeal te ‘regelen’ voor de
Olympische surf- en zeilploeg voor vele miljoenen
met werelds grootste verzekeraar Allianz. Frank is
lid van Larens Behoud en geldt als een belangrijke
adviseur binnen de vereniging. Als bewoner van de
Brink voerde hij o.a. het woord bij de demonstratie
tegen de bomenkap. Hij deed de zienswijze van het
College af als miscommunicatie en sprak tijdens

de overhandiging van de duizenden protesthandtekeningen.
Frank: ‘Toevallig heb ik mijn
brood mogen verdienen in een
wereld waarin communicatie de
kurk is waarop mijn bedrijf dreef. Zoals trouwens de
hele wereld vandaag de dag drijft op transparante
communicatie en perceptie. Ik ben een marketeer
en dat is voor mij puur luisteren naar de markt.
Luisteren heeft bij mij altijd prioriteit. Ook in mijn
gezin. Politiek is geen monoloog, maar dialoog.’
Frank vindt dan ook dat in het komend College net
als in de vereniging Larens Behoud goed moet
worden geluisterd naar de ideeën van mensen:
‘Politiek is tegenwoordig een besmet en beladen
woord. De perceptie is dat er niet meer wordt
geluisterd. Perceptie is altijd de waarheid. Ik vind
dat de politiek - ik zou het een boost willen geven veel beter moet luisteren naar zijn potentiële kiezers
om hun missie te volbrengen. De naam van de
vereniging zegt het al ‘we willen Laren behouden’.
Laren is voor Frank zijn ziel en zaligheid. Ik voel me
hier thuis. Als ik naar Albert Heijn wandel, heb ik
minimaal drie keer een praatje. Ik houd van Laren,
ik houd van tradities. Ik zou het bijvoorbeeld leuk en
gepast vinden als Laren Jazz weer terugkwam. En
dan niet alleen in Singer, maar twee weekenden lang
in alle horeca van het dorp.’
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Top 10 Kernwaarden
Larens Behoud, de grootste politieke vereniging van ons dorp, is met haar achterban van
bijna tweehonderd leden een goede afspiegeling van alle inwoners en neemt al 30 jaar
verantwoordelijkheid voor een goede leefomgeving.

TOP

10

1

Larens Behoud staat voor behoud van de kwaliteiten van en in ons dorp.

2

Larens Behoud staat voor een zelfstandig bestuur én samenwerking in de regio.

3

Larens Behoud staat voor betaalbare woningen voor alle doelgroepen.

4

Larens Behoud staat voor een veilig en toegankelijk dorp. De auto is te gast!

5

Larens Behoud gaat voor een gezond leefklimaat. Duurzaam en veilig.

6

Larens Behoud gaat voor een sociaal dorp: zorg voor zwakkeren én voor elkaar!

7

Larens Behoud heeft visie: de A1 moet uiteindelijk ondertunneld worden.

8

Larens Behoud gaat voor de toekomst: meer inzet op activiteiten voor onze jeugd.

9

Larens Behoud heeft kennis en ervaring in het besturen van ons dorp.

10

Larens Behoud luistert naar wat inwoners willen.

www.larensbehoud.nl

