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N I E U W S B R I E F

Vanaf deze maand 

ontvangt u elke maand 

een email nieuwsbrief, 

met berichten van en uit 

bestuur en fractie.  

Wilt u bijdragen aan de 

Nieuwsbrief, mail dan naar 

info@larensbehoud.nl



Hier is ie dan!

De eerste nieuwsbrief van Larens 
Behoud!Het leek ons goed om u te 
informeren over de stand van zaken in 
politiek Laren.Daarom in deze nieuwsbrief 
een stukje van de Larens Behoud wethouder 
Frits Westerkamp, en van Fractievoorzitter 
Karel Loeff

 Ineke Hilhorst is wegens persoonlijke 
omstandigheden afgetreden als voorzitter, en 
heeft mij verzocht haar op te volgen. Ik heb dat 
geaccepteerd zodat het nieuwe bestuur nu 
bestaat uit: Peter Calis, voorzitter, Wim Jordaan, 
communicatie en Frank Wegman, 
penningmeester.
Dit zal nog formeel bevestigd worden in de 
komende Algemene Ledenvergadering, die 
staat gepland op donderdag 10 november in 
Ons Genoegen

IGrote dank aan Ineke, die de partij bekwaam 
over soms woelige baren heeft geleid, zoals 
de “Brink vergadering” in Singer. Ineke was 
bevlogen en betrokkenHet nieuwe bestuur is 
al een paar keer bij elkaar gekomen, samen 
met Karel Loeff, om een plan te maken voor 
de komende tijd waardoor we u, onze leden, 
enthousiast kunnen maken en informeren 
over de koers van de partij.We zouden graag 
meer leden, en vooral jongere, zich zien 
aansluiten bij Larens Behoud.Maar hoe pak je 
dat aan: Welke doelgroepen kunnen we 
identificeren, sportclubs? Ouderverenigingen 
van scholen? Hoe gaan we ze benaderen: 
digitaal? Via welke kanalen?



Algemene Ledenvergadering 
in Ons Genoegen. Noteer de 
datum!

.We hebben het plan om een “Denktank” te 
maken, die ideeën kan opstellen voor deze 
programma’s, en hebben inmiddels 10 mensen uit 
Laren uit de verschillende geledingen van ons dorp 
uitgenodigd. Hopelijk kunnen we op korte termijn 
met de Denktank bij elkaar komen!

Met een hartelijke groet,
Peter Calis

10 
november

Om op informele wijze met u als lid 
van gedachten te wisselen over zaken 
die spelen in ons dorp organiseert de 
fractie van Larens Behoud de tweede 
Bijenkorfborrel. Deze vindt plaats op 
vrijdag 28 oktober vanaf 17.00 in café 
de Bijenkorf aan de Sint Janstraat.  
Vanuit de fractie praten we jullie kort 
bij over de zaken die op de agenda 
staan of komen, zoals de financiën 
van Laren die behandeld worden 
tijdens de begroting op 4 november. 
We hopen op een hoge opkomst!

28
oktober



wethouder, in 
Laren geland?

Frits 
Westerkamp

Deze vraag werd mij laatst gesteld. Over mijn 
antwoord hoefde ik niet na te denken. Ja, was 
mijn antwoord: “ik ben geland”. Het voelt goed 
om als wethouder te mogen werken in Laren. De 
omgeving blijft prachtig. Vooral als ik op 
maandag voor overleggen naar de BEL-
combinatie in Eemnes moet

Als ik op station Hilversum met de 
trein aankom, pak ik mijn fiets uit de 
bewaakte stalling en via 
Eemnesserweg en de Aardjesberg zo 
de Gooise heide op en bij Theehuis ’t 
Bluk via het bos naar het viaduct bij 
De Witte Bergen en dan zo naar 
Eemnes. Een mooier begin van mijn 
dag kan haast niet.

Maar als het alleen daar aan lag was 
het wel heel simpel. Ik tref het 
bijzonder met mijn collega’s in het 
college van b&w. Wij hebben een 
duidelijke klik en ook al zijn wij 
verschillend van aard, we passen bij 
elkaar en vullen elkaar aan. De visies 
op belangrijke onderwerpen lopen 
vrijwel gelijk op.

Bijvoorbeeld inwonersbetrokkenheid 
staat op ons netvlies, maar niet alleen 
in Laren. Ook de collega’s in Eemnes 
en Blaricum voelen veel voor onze 
visie. Ik mag de trekker zijn van een op 
te stellen beleidsnota 
Inwonersbetrokkenheid.

Het werken aan 
inwonersbetrokkenheid gaat de 
komende tijd gestalte krijgen. De 
parkeersituatie rond Singer Laren 
wordt het eerste project waar we met 
thematafels gaan starten. Op dit 
moment wordt er een onderzoek 
gehouden naar het parkeergedrag op 
de parkeerplaats bij Singer Laren.

De uitkomsten geven als het goed is in 
zicht in hoeveel voertuigen kort of 
lang parkeren en op welke tijdstippen. 
De uitkomsten gaan we eerst delen 
met de samenleving.

Dit doen we met een thematafel; in dit 
geval thematafel Parkeersituatie 
Singer Laren. De bedoeling is dat de 
mensen aan de thematafel met 
suggesties of ideeën komen die de 
parkeersituatie rond Singer Laren 
verbeteren. De uitkomst kan ook zijn 
dat er helemaal niets verbeterd hoeft 
te worden. Het is niet de bedoeling dat 
mensen hun voor of tegens aan de 
thematafel gaan uitvechten of wie er 
gelijk heeft.



Wij willen gevoed worden en met al die ideeën of 

suggesties en de uitkomsten van het parkeeronderzoek 

gaat de beleidsmedewerkers verkeer & vervoer met hun 

deskundigheid en ervaring aan de gang en komen met 

voorstellen wat er het best zou kunnen worden gedaan. 

Het zijn wel voorstellen waar op basis van de 

opbrengsten draagvlak voor zou zijn.

Na wat gezonde reserves merk ik/merken wij dat de 

medewerkers binnen de BEL deze nieuwe werkwijze wel 

spannend maar ook uitdagend vinden. Ik zeg ze altijd, 

dat ik het ook spannend vind. Gaat het werken, is Laren 

toe aan deze manier van werken om inwoners vanaf het 

eerste uur te betrekken. De tijd gaat het leren. Er staan 

meerdere tafels in de planning: waterberging ergens 

onder de Brink, economie, mobiliteitsvisie en 

omgevingsvisie. De ervaringen die wij er mee opdoen, 

nemen wij mee in de ontwikkeling van de beleidsnota 

Inwonersbetrokkenheid.

Jullie lezen, dat ik mijn ei op het betrekken van de 

samenleving aardig kwijt kan, maar ik ben ook in Laren 

geland. Al een paar keer bij de Dorps Radio Laren bij 

Joke Kok in Groetjes uit Laren op bezoek geweest en 

mogen vertellen over zaken die nu actueel spelen. Laren 

is echt mooi. Mooie architectuur, maar ook gewoon 

mooie doorkijkjes

Ik geniet van 
alle dingen die 
in Laren 
plaatsvinden.

Voor mij is het geen straf op vroeg te 

moeten opstaan en de trein naar 

Laren te nemen. Ik ga tot nu toe nog 

elke dag met veel plezier naar Laren. 

Uiteraard mopper ik intern weleens, 

dat mijn agenda overvol is, maar ja, 

een portefeuille met RO, Verkeer & 

Vervoer en Bouwen en Wonen 

vraagt ook heel veel overleg 

momenten. Maar na de 

inwerkmaanden ga ik nu wel 

kritischer worden. Ik wil graag ook 

de straat op. Met mijn collega’s zien 

we echt uit naar de verhuizing naar 

het Brinkhuis; in het hart van Laren. 

Beneden werken in het “café” of in 

de bieb. Makkelijk aanspreekbaar en 

als ik rustig wil werken, zoek ik boven 

wel een plekje. Ik ben dankbaar voor 

het vertrouwen wat ik van de leden, 

het bestuur en de fractie van Larens 

Behoud gekregen heb, want ik mag 

weer als wethouder aan de gang in 

een gemeente met vele mooie 

uitdagingen. Uitdagingen die wij 

met elkaar aangaan, want alleen 

kunnen wij het ook niet



Fractie 
praat

door: Karel Loeff
Fractievoorzitter

Een nieuwe coalitie, een 

nieuw geluid

Hans Van Goozen, Eric 

Hurink, Thijmen van der 

Zwaan en 

ondergetekende zijn uw 

vertegenwoordigers 

deze periode in de 

gemeenteraad. Onze 

fractie wordt 

ondersteund door 

enthousiaste 

commissieleden: Nicole 

van Oordt, Mariëlle Bax 

en Marius van Stemvoort 

zijn hierbij de 

nieuwkomers die zich 

met de raadsleden 

inzetten in de 

verschillende 

commissievergaderingen

.Wim van der Zwaan 

adviseert de fractie en is 

ons ‘geweten’. En dat 

alles onder mijn 

aanvoering als 

fractievoorzitter. 

 We merken als fractie duidelijk een andere sfeer, en een 

nieuw geluid. Dat is ook waar we bij het de 

coalitievorming, het opstellen van het coalitieakkoord en 

de keuze van onze wethouder op hebben ingezet. 

Luisteren, constructief bijdragen, samen optrekken en 

vertrouwen geven aan het college. Kijken of het kan, met 

betrokkenheid van u. Spreek ons aan als u vragen, 

opmerkingen, wensen of klachten hebt. En we zien u 

graag ook een keer bij de vergaderingen.



LB BORREL
Vrijdag 28 oktober vanaf 17.00 uur in De Byenkorf

De B van....



INEKE HILHORST
BEDANKT!


