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N I E U W S B R I E F

Een nieuw jaar. Voor iedereen 

vooral veel gezondheid en 

geluk. In deze nieuwsbrief een 

woordje van de voorzitter en 

de penningmeester

Het belooft ook een druk politiek

 jaar te worden. In deze

 nieuwsbrief uiteraard aandacht

 voor al het fractie nieuws.

Verder een column van Ineke

Hilhorst.



Beste leden van Larens Behoud,
 
De fractie neemt belangrijke stappen op het gebied van het uiterlijk 
van het dorp, de verkeersveiligheid, parkeren en sociale woningbouw.
Onderwerpen die aansluiten bij de ideeën van de Denktank en de 
Larense Jeugdraad.
De Jeugdraad die er na drie jaar duwen en trekken door Hans 
Houtkamp (Hulde Hans) is gerealiseerd en nu zijn eerste vergadering 
met de gemeenteraad heeft gehouden.
Hulde ook aan Eric Hurink voor de fantastische lichtjesavond, en voor 
Hans van Goozen als ijsmeester van Winter Village.
Thijmen Jacobse zorgde voor een sfeervolle kerstsamenzang in de 
Rabo, en zo was Larens Behoud weer zichtbaar in het hele dorp.
We zijn ook erg blij met de uitspraak van burgemeester Nanning Mol 
in zijn Nieuwjaarsspeech: Laren moet zelfstandig blijven: juist de 
schaal van Laren is de kracht van ons dorp!
Laten wij er met z’n allen voor zorgen dat Laren de meest fijne, 
vriendelijke en gastvrije gemeente blijft.
Daarom wens ik u het allerbeste voor het Nieuwe Jaar en een gezond 
2023!
 
Namens het bestuur van Larens behoud,
Peter Calis
 
 



Beste Leden van Larens Behoud,
2023 is al weer een maand oud/jong, hetgeen mij er overigens niet van 
weerhoudt U en Uw mededorpsgenoten een mooi nieuw jaar toe te wensen 
met vanzelfsprekend een goede gezondheid en al wat daar bij hoort .
 
Onze fractieleden zijn alweer driftig aan de slag om ons mooie Laren te 
behouden zoals LB dat wenselijk acht, met volle aandacht voor de sociale 
woningbouw (o.a. behoud 2 kleine appartementen in la Gare aan de 
Stationsstraat), de parkeerproblemen bij Singer en het in gang zetten van een 
nieuw verkeersplan voor het centrum.
Hierover zal verder verslag gedaan worden in de komende Nieuwsbrief.
 
Het zal U daarbij niet verbazen dat een berichtgeving mijnerzijds nog wel 
eens een ‘verraderlijke’ wending bevat en wel met betrekking tot een bekend 
financieel aspect oftewel uw bijdrage(n) voor 2023 (er zijn eind van het jaar al 
een aantal betalingen voor 2023 geweest; BRAVO voor dat initiatief !)
In dat verband een bekend combinatieverzoek:
1.      Ook voor 2023 blijft de jaarcontributie gehandhaafd op 20 euro per LB-
(gezins)lid (!) en zouden wij die gaarne op korte termijn tegemoet willen zien 
op het hieronder vertrouwde rekeningnummer
2.      En - daar het verkiezingsjaar 2022 een forse aanslag op ons 
Reservefonds heeft verricht ! - zal evenzeer vertrouwd overkomen het 
verzoek een extra donatie te doen voor ons Reservefonds, welke een aantal 
jaren geleden speciaal werd neergezet voor de activiteiten rond de 
Verkiezingen en we dit aldus weer gaan opbouwen voor 2026 !
Wij hopen dat U zich in beide zaken (contributie + extra donatie) kunt vinden 
en wel door overmaking van een daarbij passend bedrag 
op rekeningnummer met IBAN: NL56 RABO 0334 9785 56 bij de RABOBank in 
Laren onder vermelding van “contributie 2023 plus bijdrage 
Reservefonds 2023”
Iedere betaling is vanzelfsprekend van harte welkom en vinden we het 
helemaal niet erg als de één wat meer doet dan de ander …..; voor alle 
bijdragen op voorhand in ieder geval velen dank !!!
Namens het Bestuur vriendelijke groet en tot gauw ziens in ons mooie Dorp,
Frank Wegman



(952) 432-9014

ZENDMAST VAN 40 
METER?

Een betrokken inwoner uit 
Hilversum wees Larens 
Behoud op een besluit van de 
gemeente Hilversum om een 
zendmast van 40 meter op te 
richten bij Anna’s Hoeve. 
Hoewel te elfder ure, bracht 
raadslid Thijmen Jacobse een 
motie in, die bij de inbreng al 
door een meerderheid van de 
partijen in de Raad gesteund 
werd. 

 De zorg: aantasting van het 
coulisselandschap, er is geen 
rekening gehouden met de 
zichtlijnen en hoogtes vanaf de 
Larense heide. Onze 
wethouder Frits Westerkamp 
gaat met de unaniem 
aangenomen motie in overleg 
met de gemeente Hilversum 
en onderzoekt of wij bezwaar 
kunnen maken als gemeente. 
Het Goois Natuurreservaat 
doet dat wel. Onze roep om 
aandacht is inmiddels breed 
gedeeld.



TOCH APPARTEMENTEN SAMENVOEGEN?

LA GARE

Eind vorig jaar bleek er een aanvraag ingediend voor 
samenvoeging van appartementen in Stationsweg 1. 
Larens Behoud ging de vorige coalitieperiode akkoord 
met dit bouwplan op voorwaarde dat juist een aantal 
appartementen kleiner zouden worden dan gepland. 
Wethouder Westerkamp buigt zich nu over deze 
aanvraag. De fractie stelt zich op het standpunt dat als 
de ontwikkelaar dit heeft aangevraagd, er geen sprake 
kan zijn van een samenvoeging. Mochten de eigenaren 
panden of appartementen willen samenvoegen, dan zal 
daar, naar onze mening, een afkoopsom voor op tafel 
moeten worden gelegd. Dit omdat er immers woningen 
aan de voorraad worden onttrokken. Het idee van onze 
fractie is dat die bedragen ten gunste komen van 
sociale woningbouw; op die manier kunnen projecten 
die niet of moeilijk van de grond komen worden 
geholpen; iets waar nu in de begroting geen geld voor 
is.



Bestuursopdracht verkeersvisie

De fractie van Larens Behoud zet 

kritische kanttekeningen bij de 

bestuursopdracht verkeersvisie Laren 

2023-2033. In de randvoorwaarden 

troffen we een aantal voorwaarden 

die grote gevolgen kunnen hebben 

voor ons dorpsbeeld. Zo ligt er een 

plan van de regio om een 

snelfietspadennet aan te leggen door 

Laren en Blaricum. Inmiddels worden 

deze ‘doorfietspaden’ genoemd. Met 

het oog op verkeersveiligheid en ter

voorkoming van de aanleg van drie 

meter brede asfaltbanen door 

onze kernen ‘omdat er provinciale 

subsidie voor beschikbaar is’ wil 

Larens Behoud eerst een 

onderzoek naar alternatieven 

buiten de kern van ons dorp. Met 

deze toezegging alsmede een 

aantal andere uitgangspunten zijn 

we akkoord gegaan met de start 

van deze verkenning.



What are
pre-construction

services?

Onze wethouder Frits Westerkamp is trots. En 
terecht. Dankzij het meedenken van Larense 
inwoners zijn er 18 alternatieve ideeën 
aangedragen voor een waterberging op de Brink. 
Met het team van Laren regenklaar zijn alle 
alternatieve ideeën doorgenomen en in een matrix 
schema beoordeeld op een aantal aspecten, zoals 
effectiviteit, kosten en haalbaarheid. De uitkomst: 
een verdiepte Coeswaerde met een kleilaag zodat 
de vijver zelf nooit droog komt te staan, en 
natuurlijke, ecologische oevers. Met dit plan 
worden de inwoners opnieuw geconsulteerd. Onze 
fractie is van mening dat dit een prima plan is dat 
tegemoetkomt aan alle wensen die leven in ons 
dorp.

Planning, cost estimation, scheduling, land 
acquisition, design development, engineering, and 
permitting are a few of the pre-construction 
activities and tasks that must be completed before 
construction can start. Company name

Brinkplan aangepast



In februari staat de 
Huisvestingsverordeni
ng op de politieke 
agenda. Aan 
commissie- en 
fractieleden wordt 
gevraagd hoe zij 
aankijken tegen 
(aanpassing) van de 
bestaande 
Huisvestingsverordeni
ng. Deze biedt een 
kader voor de 
verdeling van de 
schaarse woonruimte 
in het Gooi.
De regionale 
Veiligheidsstrategie 
2023-2026 moet 
eveneens worden 
vastgesteld. 
Gezamenlijke 
prioriteiten zijn onder 
meer de 
georganiseerde 
ondermijnende 
criminaliteit, digitale 
veiligheid en 
cybercrime en 
maatschappelijke 
onrust. Larens 
behoud zal in elk 
geval aandacht 
vragen voor de 
bijzondere 
kenmerken van ons 
dorp als het gaat om 
brandbestrijding 
(rieten kapteam en 
vrijwilligers).



ELJA FOUNDATION
In oktober vond een ware happening plaats in Singer Laren: de opening 
van de ELJA Foundation, opgericht door Els Blokker. 
In alle stilte stelde Els een bestuur aan en formeerde een stevig team 
dat onder leiding van Janneke van der Wijk inmiddels kantoor houdt op 
de Torenlaan.
In dit eerste jaar zijn er tien initiatieven gekozen uit verschillende 
disciplines. Allemaal even uitdagend en veelbelovend. Er zijn mensen uit 
het veld bij betrokken, die in en vanuit de achterstandswijken werken. 
Sommige projecten zijn risicovol, zoals het laten componeren van 
klassieke muziek via een app. Die app is een probeersel en zal wellicht 
niet te worden toegepast in alle lagen van de bevolking. Maar de 
projecten om met elkaar te dansen en met elkaar te zingen zijn 
hartverwarmend en voor iedereen toegankelijk. Het Gronings Museum 
gaat de provincie in met een kek vormgegeven bus en zoekt de kinderen 
op om ze kennis te laten maken met kunst.
 
ELJA directeur Janneke van der Wijk vertelde op het podium ‘aan mij is 
gewerkt’. Ze was daar dankbaar voor en gunt anderen eenzelfde start in 
het leven.
 
Nou, aan mij is ook wel gewerkt - alleen moest ik het zonder hulp doen. 
Niet erg, maar dat is niet iedereen gegeven. Wij groeiden op met drie 
boeken in het kastje onder de tv: een bescheiden encyclopedie, Wat wilt 
u van de dokter weten en het Van Dale Woordenboek der Nederlandse 
Taal. Geen kunst aan de muur. Ik snakte naar meer en vond het toen ik 
als scholiere ging werken in het Singer. Directeursvrouw mevrouw 
Leffelaar haalde me uit de bediening en ik mocht in het depot de 
schilderijen gaan afstoffen. Rekken vol kunst. Ik weet het nog goed, 
bekeek ze allemaal. Ken de eigen collectie op mijn duimpje. Een paar 
jaar later trad ik overigens toe tot de Commissie van Beheer.
 
We kunnen er heel trots op zijn dat Laren de broedplaats is van zo’n 
bijzondere organisatie en dat de Larense Els Blokker haar energie en 
middelen hieraan heeft gegeven. Veel kinderen zullen hierdoor worden 
geïnspireerd.

Ineke Hilhorst
 
 


