
De nieuwe gemeentesecretaris van 
Blaricum
door Adrie van Zon
Meryem Kilic-Karaasslaan (45) werkt sinds 1 september jl. met veel plezier 
als gemeentesecretaris van Blaricum. Ze vindt ons dorp prachtig. Ze is er trots 
op dat ze secretaris is van Blaricum, een gemeente met een positief en krachtig 
imago en de mensen in het dorp zijn vriendelijk en beschaafd. 

Meryem heeft een economisch-bedrijfs-
kundige achtergrond en zij heeft 14 jaar 
bij het organisatieadviesbureau Twijnstra 
Gudde gewerkt als managementconsul-
tant. Ook heeft zij als bestuursadviseur 
gewerkt bij de gemeente Amsterdam. De 
gemeentesecretarisrol in Blaricum sluit 
hier mooi op aan. Zij ziet het als haar 
taak om bestuurders en gemeenteraad te 
steunen in hoe zij Blaricum willen bedie-
nen.

Lid directieraad
Behalve gemeentesecretaris is zij lid van 
de directieraad van de BEL-organisatie. 
Zij geeft samen met de gemeentesecreta-
rissen van Eemnes en Laren leiding aan 
de organisatie waarbij de directieleden 
elk hun eigen portefeuilles hebben. Mede 

hierdoor is de afstand tussen het bestuur 
en de ambtelijke organisatie kleiner ge-
worden, wat voelt als een verbetering in 
vergelijking met de situatie toen één on-
afhankelijk directeur de leiding had. Het 
werken voor een organisatie die drie ge-
meenten bedient, is voor haar een mooie 
uitdaging. De BEL-gemeenten hebben 
in 2008 besloten om hun ambtelijke or-
ganisaties samen te voegen als één van 
de maatregelen om de zelfstandigheid 
en bestuurskracht te behouden. Dat was 
destijds uniek in bestuurlijk Nederland. 
Het BEL-model was hiermee een feit. 
Het BEL-model is in 2011 geëvalueerd 
en toen bleek dat het model had gewerkt 
voor de gemeenten. 

‘De BEL-organisatie is uniek’ 
Maar in de tussentijd is de wereld weer 
behoorlijk veranderd. De gemeenten 
hebben drastisch moeten bezuinigingen 
en keuzes moeten maken over wat zij wel 
en niet meer kunnen doen. Dat was een 
lastige tijd voor de gemeenten en voor 
de ambtelijke organisatie. Ook omdat in 
de tijd van bezuinigingen gemeenten er 
veel nieuwe taken bij kregen op het so-
ciale vlak. ‘Deze ontwikkelingen, maar 
ook bijvoorbeeld allerlei ontwikkelingen 
op het gebied van digitalisering, maak-
ten dat onze organisatie op onderdelen 
kwetsbaar is geworden. Onze gemeen-
teraden hebben dit gezien als een on-
wenselijke situatie en hebben besloten te 
investeren in de ambtelijke organisatie. 
Daardoor kunnen wij met onze organisa-
tie onze gemeenten weer goed bedienen.’ 
En vervolgt ze: ‘De BEL-organisatie is 
uniek, het werken voor drie heren is niet 
altijd makkelijk. Onze medewerkers zijn 
in het model gegroeid. Zij vinden het in-
teressant en uitdagend om te werken in 
een dergelijke organisatie. Ook ik heb 
daarom gekozen voor deze functie.’ 

Het dorp leren kennen en de mensen 
ontmoeten
Een veel gehoord negatief geluid over het 
BEL-model is dat er veel overleg is. Die 
overleggen zijn nodig om bestuurlijk wel-
overwegen keuzes te maken over wat de 
organisatie moet doen om de drie dorpen 
goed te kunnen faciliteren en de inwoners 
te bedienen. Momenteel staat de bestuur-
lijke toekomst van het Gooi en daarmee 
ook die van Blaricum hoog op de agenda 
van de provincie. Meryem verwacht in 
dat proces dat de dagelijkse bestuurders 
en de gemeenteraden in open dialoog met 
de samenleving keuzes maken die goed 
zijn voor het dorp en waar de inwoners 
blij mee zijn. Meryem wil haar bestuur-
ders daarbij ondersteunen en ook wil zij 
er een bijdrage aan leveren dat de organi-
satie gezonder wordt en dat de medewer-
kers met veel plezier en betrokkenheid de 
juiste dingen doen voor de dorpen. De 
afgelopen maanden heeft Meryem zich 
ingewerkt in haar nieuwe rol. Hierna gaat 
zij tijd maken om het dorp beter te leren 
kennen en de mensen ontmoeten. Daar 
verheugt ze zich enorm op.

Carla zet Blaricum op de kaart 
deze zomer
door Marjolijn Schat
Carla Begeer zet Blaricum deze zomer op de kaart met Happy Spirit Days; een 
festival op het gebied van yoga, meditatie en happiness. Een kleinschalig festival 
maar vol grote namen. Een festival met sprekers, workshops en diverse optre-
dens. Alles rondom een prachtige boerderij midden in het oude dorp. 

Carla, gecertifi ceerd kinderyoga-docent 
en eigenaresse van Yoga Garden House 
waar ze yoga geeft aan kinderen in de 

leeftijd van elf tot veertien jaar, typeert 
het festival als charmant, exclusief en vol 
diepgang.  

Happy Spirit Days
Happy Spirit Days vindt plaats op 16, 
17 en 18 juni van 10.00-18.00 uur. Om 
het kleinschalige karakter te waarborgen 
zijn er per dag niet meer dan 200 kaar-
ten beschikbaar. Elk ticket is inclusief 
drie workshops op die dag naar keuze. Je 
kunt kiezen uit het programma-aanbod 
van wel meer dan 30 personen en zeker 
niet de minste namen. Zo zal mindful-
ness-expert Marnix van Rossum zijn 
opwachting maken en de boeddhistische 
monnik Olande Ananda komt hiervoor 
speciaal naar Nederland. En more happi-
ness: wat dacht u van een workshop Feng 
Shui tips voor een heerlijk huis, of laat 
u aan de hand nemen door de klassieke 
yogateksten, of een ligconcert met een 

harpiste,… ‘Keus te over en alles met 
inspiratie voor hart en hoofd, maar altijd 
met beide voeten in het boerderijgras’, 
zegt een enthousiaste Carla. 

More happiness
Tussen de bedrijven door is er op het 
festivalterrein meer te beleven. De Hap-
py Garden is de plek om te genieten van 
bijzondere hapjes. Ook kun je hier je 
handen of tenen laten lezen, een bezoek-
je brengen aan een gerenommeerd medi-
um of tarotkaarten laten leggen. Op de 
Happy Bazaar vind je mooie producten 
en kun je je met henna laten versieren en 
de zaterdag is speciaal met een Bourgon-
dischVegan Diner waarvoor je apart kan 
inschrijven. Saskia Roeda van het boek 
Vegan vertelt op zaterdag ook over bour-
gondisch detoxen.

Op de vraag hoe Carla tot het organise-
ren van dit event is gekomen antwoordt 
ze: ‘Ik werd al jaren geraakt door de vele 
mooie mensen en activiteiten die op mijn 
pad kwamen en dit wilde ik graag delen. 
En dat is Happy Spirit Days geworden. 
Een boetiekfestival waar ik de bezoe-
kers momenten van genieten wil bezor-
gen! Eerst ben je nog een roepende in de 
woestijn, maar het bewustzijn is groeien-
de. Yoga, meditatie en mindfulness zijn 
een wereldwijd fenomeen geworden. 
En nu ook in Blaricum! De afgelopen 
maanden waren hectisch; sprekers bin-
nenhalen, de tuin opknappen, de nodige 
vergunningen regelen, de gemeente was 
snel enthousiast, en uiteraard alles goed 
gecommuniceerd met de buren.’ 

Zie voor meer informatie & tickets: 
www.happyspiritdays.nl
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10 punten over het GNR

Daarom staan hieronder tien punten die we eigenlijk allemaal zouden moeten weten over het GNR. Alle schaalvergrotingen in het recente verleden heb-
ben ons nog niet veel goeds gebracht. Het Gooi in het algemeen en Blaricum in het bijzonder: ‘Let op uw zaak.’ 

1) Het Goois Natuur Reservaat (GNR) is een stichting die in 1932 opgericht werd om ‘het natuurschoon van het Gooi in stand te houden’.

2) Het GNR beheert sinds 1933 natuurgebieden en gronden in het Gooi. Tegenwoordig beslaat het gebied circa 2.800 hectare, onderverdeeld in 40 natuur-
gebieden. In dat enorme gebied wordt de natuur beheerd, wordt er gerecreëerd en wordt aan educatie gedaan. Op de Blaricummerheide vinden we

bovendien de mooie schaapskooi. Vele verharde rijwielpaden verbinden de aangrenzende gemeenten.  

3) Bij het GNR werken circa 28 mensen in vaste dienst, waaronder vijf boswachters. 
Zij worden bij hun werk geholpen door ruim 300 vrijwilligers.

4) Het GNR heeft een bestuur dat gevormd wordt door 17 vertegenwoordigers van de partners: 
de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Naarden, Huizen, 

Bussum, Blaricum, Hilversum en Laren. Deze partners betalen een jaarlijkse bijdrage. De provincie betaalt 25%, de Gooise gemeenten samen 65% en
Amsterdam 10%. De zes Gooise plaatsen betalen jaarlijks € 5.76 per inwoner (2013).

5) De begroting van 2013 laat zien dat het GNR in een jaar ruim € 3.7 miljoen uitgeeft. Aan inkomsten heeft het GNR bijna € 3.8 miljoen; het batig saldo
in 2013 was € 77.653,-. Het GNR krijgt zijn inkomsten vooral door de bijdragen van de participanten: € 1.876.120,-  (2013), door eigen opbrengsten (€
846.554,-) én door een bijdrage van de Stichting Steun GNR die een jaarlijkse schenking van de Postcodeloterij over projecten verdeelt (€ 508.351,-).

6) Amsterdam heeft in 2012 aangekondigd uit het GNR te willen stappen. De andere participanten zijn hiertegen in beroep gegaan. Als Amsterdam al
toestemming van de rechter krijgt, zal het uitstappen op z’n vroegst op 1 januari 2017 kunnen gebeuren, en dan derft het GNR jaarlijks € 175.000,- aan

inkomsten.

7) Het mogelijk uitstappen van Amsterdam is door sommigen aangegrepen om de toekomst van het GNR onzeker te noemen, hoewel de Amsterdamse
financiële bijdrage gemakkelijk is op te vangen; het bedrag maakt per slot van rekening slechts 4,3 procent van alle inkomsten uit.

8) De gesuggereerde onzekerheid is aanleiding geweest voor besprekingen met het provinciaal waterleidingsbedrijf PWN (dat gratis drinkwater uit de
GNR-gebieden oppompt!), om samenwerking en zelfs een mogelijke overname van het GNR door PWN te onderzoeken. 

PWN heeft – zo is de redenering – ook een afdeling natuurbeheer en door het GNR daarin te laten opgaan, is de toekomst van het Goois natuurbeheer
gewaarborgd.

9) In de visie van de tegenstanders van zo’n samenwerking/fusie wordt 82 jaar traditie, kennis en ervaring met het beheren van de unieke Gooise natuur
verkwanseld en is er met het GNR helemaal niets aan de hand dat niet met degelijk management opgelost kan worden. Bovendien wijzen de tegenstan-

ders op het negeren van de duizenden donateurs en op het mogelijk wegvallen van de steun van de Postcodeloterij.

10) Het bestuur van het GNR heeft het laatste woord in deze kwestie. Omdat dit bestuur (zoals gezegd) bestaat uit vertegenwoordigers van de Gooise
gemeenten, Amsterdam en de provincie, beslissen indirect de gemeenten over het al dan niet zelfstandig voortbestaan van het GNR. In een aantal

gemeenten (waaronder Laren en Blaricum) heeft de gemeenteraad al moties aangenomen waarin een zelfstandig GNR wordt bepleit.

Bron: Leon Schouten en Karel Hubert - Vrienden van het Goois Natuur Reservaat

Het Goois Natuur Reservaat 
door Frans Ruijter
Niet voor de eerste keer dreigt er weer een schaalvergroting in onze regio aan
te komen. Nadat deze in het onderwijs, politie en brandweer heeft plaatsgevon-
den, ziet het er nu naar uit dat het Goois Natuur Reservaat (GNR) de volgen-
de is die opgaat in een grotere organisatie. 

Het plan is dat het GNR samengaat met
een veel grotere organisatie, namelijk de
PWN. Inderdaad, ‘ons eigen’ waterlei-
dingbedrijf. De PWN beheert ook veel
natuurgebieden, voornamelijk duinge-
bied in Noord-Holland. Als dit 'samen-
gaan' doorgang vindt, zal vooral de
bestuurlijke betrokkenheid afstandelij-
ker worden. Het GNR is de enige echte

erfgenaam van de Erfgooiers. De
Erfgooiers verkochten in 1932 1600 hec-
tare aan het net opgerichte GNR, met het
doel deze goed te beheren en de waarden
daarvan te bewaren tot in lengte van
jaren voor de generaties die na ons
komen. Het lijkt wel dat de besluitvor-
ming van deze samenvoeging zich een
beetje 'onder de horizon' afspeelt. F
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HERMAN VAN DER HEIDEN
Puinrecycling BV

 LOCATIE  Randweg 4, 1272LZ Huizen
035 - 525 74 53 / 538 36 20

info@puinrecyclinghuizen.nl
 W W W.PUINRECYCL INGHUIZEN.NL 

HANDEL IN MENGGR ANUL ATEN, GRIND, GROND EN Z AND. 
RECYCLING VAN BEDRIJFSAF VAL, BOUW-EN SLOOPAF VAL, 

GROENAF VAL EN A /B /C HOUT.

BRINKLAAN 8-10
1261 ER BLARICUM
TEL. (035) 531 66 33
INFO@SMEDERIJBERGH.NL

WWW.SMEDERIJBERGH.NL
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