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Voorwoord lijsttrekker

Het gaat goed in Baarn! Samen hebben we de 
afgelopen periode hard gewerkt aan een mooie 
en gezonde gemeente. De financiën zijn op orde 
en er is ruimte om te investeren in de toekomst. 
De komende jaren moeten we hier de vruchten 
van plukken. We hebben nu de kans om echt werk 
te maken van een duurzame samenleving. Een 
klimaatneutraal Baarn, circulaire economie, gezond 
leven en duurzame energieopwekking zijn voor ons 
belangrijke onderwerpen. Nu het kan moeten we in 
Baarn de verantwoordelijkheid nemen voor onze 
woon- en leefomgeving en een goede balans vinden 
tussen natuur en wonen. Hier is meer voor nodig dan we tot nu toe hebben gedaan. Samen 
moeten we hier in investeren. Iedereen heeft recht op een zelfstandig bestaan en gelijke 
kansen. Een goede opleiding en werk bieden hiervoor de beste garantie. Als het even niet 
lukt, en er extra zorg nodig is, moet de gemeente hierbij helpen. In Baarn hebben we dit 
goed voor elkaar. We moeten er wel voor zorgen dat de hulp voor iedereen bereikbaar blijft, 
het aanbod bekend is, de toegang laagdrempelig is en zorg zo dicht mogelijk bij huis wordt 
geleverd. Ondersteuning van familie, vrienden, buren, vrijwilligers en andere mantelzorgers is 
onmisbaar. Samen krijgen we meer voor elkaar. Inwoners en ondernemers beschikken over 
veel ideeën, kennis en kunde. We kunnen hier nog meer gebruik van maken. Door elkaar 
eerder te betrekken bij onze ideeën en plannen kunnen we veel winst halen. Ik vind dat de 
gemeente hierin het goede voorbeeld moet geven. De gemeente kan de samenwerking 
tussen verschillende partijen stimuleren en ondersteunen. Nieuwe initiatieven moeten op 
een positieve manier benaderd worden. Goed onderwijs is belangrijk. Goed onderwijs geeft 
gelijke kansen en voorkomt tweedeling in de samenleving. Ook sport, kunst en cultuur leveren 
een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling, dragen bij aan een gezond leven 
en versterken de deelname aan de maatschappij. Onderwijs, sport, kunst en cultuur moeten 
door de gemeente zo breed mogelijk worden ondersteund en waar mogelijk versterkt. De 
komende periode werk ik graag samen aan een nog mooier Baarn. Waar het goed wonen, 
werken, leven en recreëren is en we elkaar steunen. Dan hebben we het goed voor elkaar.

Theo Stroo
Lijsttrekker D66 Baarn
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1. Kansen voor iedereen
Werk is en blijft de belangrijkste weg naar ontplooiing en controle over het eigen 
leven. Met een sterk vangnet zorgen we samen dat mensen niet buiten de boot 
vallen. Zorg moet zoveel mogelijk gericht zijn op voorkomen. Zorg is van goede 
kwaliteit en dichtbij.

Werk en inkomen
Voor D66 staat het hebben van een baan voorop. Dit bevordert namelijk de zekerheid 
voor een zelfstandig bestaan. Wie kan werken, moet ook werken, ongeacht afkomst, 
geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Wie daar hulp of (aanvullend) inkomen voor 
nodig heeft, moet dat ook kunnen krijgen. Onze gemeente ondersteunt individuele 
huishoudens bij bijzondere uitgaven of omstandigheden en creëert hiermee een vangnet. 
Toch is er ook in onze gemeente helaas sprake van armoede. De financiële situatie 
mag nooit een reden zijn dat kinderen niet kunnen deelnemen aan maatschappelijke 
activiteiten (sport, cultuur, taalonderwijs). Er zijn veel fondsen en regelingen in Baarn 
voor kinderen en volwassenen die leven in armoede. De bekendheid laat vaak te 
wensen over. D66 vindt dat de gemeente samen met maatschappelijke organisaties 
deze regelingen actief moet promoten. Hierdoor bereiken we zoveel mogelijk mensen, 
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De gemeente monitort daarbij het gebruik 
van de regelingen en stuurt waar nodig bij, ook financieel. Financiële problemen 
belemmeren een actieve deelname aan de samenleving en een zelfstandig functioneren. 
Goede schuldhulpverlening is dan ook blijvend nodig.
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Plaats voor iedereen
In Baarn is plaats voor iedereen. We maken geen onderscheid op basis van achtergrond, 
sekse, seksuele geaardheid of land van geboorte. Samen met de maatschappelijke 
organisaties en vrijwilligers zet D66 Baarn zich in om ook nieuwe Baarnaars met een 
verblijfsstatus zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen en te helpen een zelfstandig 
bestaan op te bouwen. Baarn moet voorbereid zijn en blijven voor de opvang van 
vluchtelingen en vergunninghouders.

Ondersteuning bij zelfstandigheid
Zelfstandigheid streeft iedereen na. Het kan echter iedereen overkomen dat dit (even) 
niet lukt. Voor wie hulp nodig heeft moet duidelijk zijn waar je terecht kunt. Het Pit Baarn 
is hiervoor de aangewezen plek. Hier wordt goed werk verricht, maar de bekendheid 
en bereikbaarheid van het PIT kan en moet nog beter. Elke inwoner, oud of jong, die 
ondersteuning nodig heeft, moet één ondersteuner krijgen die kennis heeft van alle 
regelingen, die begeleidt bij het regelen en die ook betrokken blijft als de inwoner dat 
nodig vindt. We gaan hierbij uit van een zo breed mogelijk aanbod aan zorg, zo dicht 
mogelijk bij huis. Bij het bieden van de ondersteuning moet gekeken worden naar 
wat iemand nodig heeft en niet waar iemand recht op heeft. De kwaliteit van zorg en 
ondersteuning staat voorop. Maatwerk dus, gericht op duurzaam zelfstandig (of zo 
zelfstandig mogelijk) functioneren, waar mogelijk met inzet van het eigen netwerk. 
D66 vindt het belangrijk dat ouderen goed worden begeleid in het behouden van hun 
zelfstandigheid en dat er daadwerkelijk verlichting komt voor de vaak zware taken van 
de mensen die voor hen zorgen, zoals kinderen, familieleden, vrienden, buurtgenoten 
en andere mantelzorgers.

Koester vrijwilligerswerk
Vrijwilligers zijn erg belangrijk. Niet alleen voor het voortbestaan van 
maatschappelijke organisaties en verenigingen in Baarn, maar ook voor onze 
samenleving als geheel. Sociale activiteiten die nu grotendeels door vrijwilligers 
gedaan worden, moeten ook in de toekomst in handen van die vrijwilligers blijven. 
D66 vindt dat de gemeente een actief beleid moet voeren om de vrijwilligers te 
behouden en vrijwilligerswerk te versterken en te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld 
door het vereenvoudigen van bepaalde regelgeving en het ondersteunen bij 
vergunningaanvragen. Ook moet de gemeente een gratis WA-verzekering voor 
vrijwilligers aanbieden, zodat zij tijdens hun werk verzekerd zijn.
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2. Goed onderwijs in Baarn
Iedereen heeft recht op goed onderwijs. Goed onderwijs biedt mensen gelijke kansen 
en draagt bij aan een diverse maatschappij waarin ruimte is voor iedereen. Kinderen 
hebben van jongs af aan recht op een uitstekend en gevarieerd onderwijspakket, 
waarin aandacht is voor sport, kunst, cultuur, en sociale en digitale vaardigheden.

Goed onderwijs in Baarn
We zijn trots op het brede onderwijsaanbod in Baarn en de kwaliteit hiervan. Zowel 
voor verschillende soorten basisonderwijs als voortgezet onderwijs kunnen leerlingen 
in Baarn terecht. D66 wil onderwijs, ook voor kinderen die meer ondersteuning nodig 
hebben, zo dicht mogelijk bij huis. Ook willen we dat iedereen in Baarn naar school 
kan gaan, kan werken en kan studeren zonder een taalachterstand. D66 vindt dat 
initiatieven zoals het Taalcafé van de Bibliotheek en de Taalmaatjes van Humanitas 
Eemland door de gemeente moeten worden ondersteund.

Ieder kind naar school
Voor de aansluiting op het onderwijs en om eventuele taalachterstand weg te nemen, 
moet iedere gemeente voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aanbieden. VVE helpt 
latere onderwijsproblemen voorkomen. We vinden dat de gemeente garant moet 
staan voor een goed aanbod van VVE en deelname moet bevorderen. Voortijdige 
schoolverlaters lukt het vaak niet om een baan te vinden en een zelfstandig bestaan 
op te bouwen. De gemeente moet zich blijvend inzetten om voortijdig schoolverlaten 
te voorkomen.

Muziek, kunst, cultuur, natuur en sport
Educatie op het gebied van muziek, kunst, cultuur, natuur en sport vormt een belangrijk 
onderdeel van de ontwikkeling van onze kinderen. Scholen besteden hier dan ook 
veel aandacht aan. D66 vindt dat de gemeente de scholen nog meer dan nu moet 
ondersteunen bij het voortzetten en versterken van dit aanbod. Dit kan prima samen 
met de plaatselijke verenigingen en organisaties.

Meer stageplaatsen
Voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt zijn stages onmisbaar. 
Vooral voor het MBO en HBO is het aanbod aan leer-en werkplaatsen vaak te klein. 
Het is belangrijk dat de gemeente zich inzet om het aantal plaatsen te vergroten, zowel 
binnen haar eigen organisatie als bij de plaatselijke werkgevers.
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Sport verbindt
Sport is belangrijk voor de sociale verbondenheid en de gezondheid, en moet voor 
iedereen bereikbaar zijn. De gemeente moet sportverenigingen hierbij actief blijven 
ondersteunen. Ook de komende periode zet D66 zich in voor het behoud van de 
huidige goede voorzieningen.

Cultureel Baarn
Baarn beschikt over een breed cultuuraanbod. Ook verenigingen voor muziek, 
amateurkunst en jongeren, zoals bijvoorbeeld Scouting, spelen een belangrijke rol. 
De gemeente moet dit rijke culturele en maatschappelijke leven ondersteunen en het 
kunst- en cultuurbeleid samen met de betrokken organisaties bepalen. 

De verschillende verenigingen en organisaties kunnen elkaar versterken door meer 
samen te werken. Schoolgebouwen bieden hiervoor vaak de ruimte. De gemeente kan 
die samenwerking stimuleren. De Speeldoos, de Volksuniversiteit en de bibliotheek 
zijn belangrijke voorzieningen in Baarn. Zodra zij samen aan de Rembrandtlaan 
zijn gehuisvest, wil D66 de ruimte aan de Hoofdstraat ontwikkelen voor andere 
maatschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties en mogelijk flexplekken 
voor bijvoorbeeld ZZP-ers.
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3. Baarn klimaatneutraal
De overgang naar een duurzame samenleving verloopt niet altijd even makkelijk. 
We moeten structurele veranderingen aanbrengen om de klimaatdoelstellingen 
te bereiken. Tegelijkertijd worden er in hoog tempo innovaties gedaan die onze 
leefomgeving duurzamer maken. Zo wordt er getest met fietspaden die energie 
opwekken en planten die fijnstof uit de lucht halen. D66 is een voorstander van een 
klimaatbeleid met duidelijke doelstellingen, maar wil flexibel blijven om ruimte te 
kunnen bieden aan nieuwe inzichten en oplossingen. Zeker wanneer deze helpen 
om de klimaatdoelstellingen sneller te bereiken.

We gaan voor een klimaatneutraal Baarn
Baarn wil in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dat klinkt ver weg, maar het is al over twaalf 
jaar. D66 vindt dat we met het huidige klimaatbeleid van de gemeente Baarn dit doel 
niet gaan halen. We maken daarom een klimaatbeleidsplan dat verder gaat dan de 
bestaande plannen en actielijstjes. De 11.000 bestaande woningen en huishoudens in 
Baarn spelen hierin een belangrijke rol. Verder zullen we de samenwerking met andere 
(buur)gemeenten intensiveren en steunen we ambitieuze omgevingsplannen voor onze 
regio. Want het klimaat stopt niet bij de grenzen van ons dorp. 
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Klimaatneutrale woningen
Bestaande woningen worden klimaatneutraal gemaakt. Gasloos wonen is nodig 
om de C02 uitstoot van fossiele brandstoffen te verlagen. Wijken in Baarn waar de 
gasaansluiting moet worden vervangen worden niet meer op het gas aangesloten. 
Nieuwbouwwoningen zijn altijd nul-op-de-meter woningen zonder gasaansluiting. 
Woningen worden geïsoleerd en er worden alternatieve warmwatervoorzieningen 
geïnstalleerd. Op de daken worden zoveel mogelijk zonnepanelen geplaatst. 
Uitgangspunt is dat de woonlasten voor de bewoners gemiddeld niet stijgen, of ze nu 
een huurwoning of een koopwoning hebben. D66 wil dat de gemeente inwoners actief 
wijst op subsidieregelingen voor energie neutrale en nul-op-de-meter renovaties van 
bestaande woningen.

Voorbereiden op verduurzaming
We zijn er ons van bewust dat dit ingrijpende maatregelen zijn. Veel mensen weten 
niet wat het verduurzamen en gasloos maken van hun woning precies inhoudt. De 
gemeente moet inwoners die overgaan op alternatieve energieopwekking goed bij dit 
proces begeleiden. Door voorbeeldwoningen in te richten waarin de nieuwe situatie 
zichtbaar en tastbaar wordt. Door inzicht te geven in de terugverdienmodellen, en door 
bijvoorbeeld de gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen professioneel te begeleiden. 
Het is belangrijk dat iedereen tijdig bij de energietransitie wordt betrokken: bewoners, 
Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en woningbouwcoöperaties. De gemeente gaat 
met de woningbouwcoöperaties in gesprek over het verduurzamen van hun huidige 
woningbestand. Voor particulieren en VvE’s is het belangrijk dat de gemeente goede 
informatie verstrekt over de mogelijkheden voor het verduurzamen van woningen en 
ondersteunt bij bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies en vergunningen.

Energietransitie
Om de klimaatdoelstellingen te halen zorgt Baarn ook voor energieopwekking binnen 
de eigen grenzen. Er worden bijvoorbeeld zoveel mogelijk zonnepanelen onder andere 
langs de A1 geplaatst. Er komt een investeringsplan energietransitie voor inwoners 
van Baarn, met duidelijke terugverdienmodellen. Baarn gaat samenwerken met andere 
gemeenten om de klimaatdoelstellingen te bereiken, bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van elkaars energievoorzieningen.

Duurzaam autorijden
Om het elektrisch rijden te bevorderen zijn meer autolaadpalen in de openbare ruimte 
nodig. We kunnen we de lat veel hoger leggen. Om het gebruik van elektrische auto’s te 
stimuleren moet de gemeente het goede voorbeeld geven. D66 vindt dat de komende 
periode alle gemeentelijke voertuigen vervangen moeten worden door elektrische. 
Daarnaast moedigen we duurzame autodeelconcepten aan.
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Rol van de Gemeente Baarn
Onze gemeente moet ondersteuning bieden bij het bereiken van de doelstellingen 
van het Baarns Klimaat Akkoord, maar heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. 
Circulariteit vormt hierbij het uitgangspunt in alle beslissingen waar de overheid een 
rol heeft. Hetzelfde geldt voor inkoop en openbare aanbestedingen. Alle openbare 
gebouwen worden duurzaam en de daken worden ter beschikking gesteld voor 
zonnepanelen. Nieuwe technieken zijn hierbij leidend.
D66 Baarn wil zogenaamde groene leges invoeren. Dit houdt in dat de 
vergunningsaanvraag of bestemmingsplanwijzigingen voor projecten van bewoners, 
organisaties en bedrijven die bijdragen aan een duurzaam Baarn gratis worden.

Duurzaam watermanagement
Met het vaststellen van het plan voor de vernieuwing van de riolering heeft de gemeente 
een eerste stap gezet om Baarn voor te bereiden op nieuwe patronen van regenval. 
We willen dit naar andere aspecten van watermanagement uitbreiden. Het ontkoppelen 
van riolering en regenwater moet worden voortgezet. Bij blijvende problemen kan ook 
een ‘tegeltaks‘ worden overwogen.
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4. Economie en toerisme
Investeren in ondernemerschap, innovatie, ruimte bieden en er voor zorgen dat 
mensen wendbaar en mobiel zijn, zorgt voor economische groei. Met elkaar geven 
we vorm en invulling aan de Baarnse samenleving.

Geef ondernemers de ruimte
Baarn heeft een groot aantal winkels, bedrijven en zelfstandig ondernemers. D66 vindt 
een goed ondernemersklimaat belangrijk. Structureel overleg tussen ondernemers en 
gemeente draagt daaraan bij. D66 wil beginnende ondernemers ondersteunen.
De gemeente ondersteunt ondernemers in alle fasen van het ondernemerschap door 
heldere informatievoorziening en door het stimuleren van initiatieven en experimenten. 
Daarbij wordt ook ontmoeting tussen bedrijven, ZZP-ers en andere organisaties 
gefaciliteerd, zodat we elkaar kunnen versterken.
Baarn leent zich uitstekend voor huisvesting van kennisintensieve bedrijven en minder 
voor industrie. D66 wil een beleid dat zich in principe richt op dienstverlenende 
bedrijven en kleine en middelgrote detailhandel.
D66 richt zich op de toekomst en een goed op elkaar afgestemde verhouding van 
vraag en aanbod van winkel- en werkruimten. We denken hierbij vooral aan kleinere 
kantooreenheden voor onder meer kenniswerkers en werkunits voor kleinschalige 
bedrijfjes en zelfstandigen.
D66 hecht veel waarde aan de kwaliteit van de bedrijventerreinen. Vooral De Noordschil 
kan een opknapbeurt gebruiken. D66 wil een spoedige aanpak van dit bedrijventerrein.

Zelfstandig ondernemerschap
In Baarn werkt een groot deel van de ondernemers als zelfstandige zonder personeel 
(ZZP-er). Uit cijfers van het CBS blijkt dat landelijk slechts 20 procent van de ZZP-
ers verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid en ongeveer hetzelfde percentage 
een pensioen opbouwt. D66 zet zich op landelijk niveau in om deze zekerheden 
betaalbaar te maken. Het succes van zelfstandig ondernemers kan worden vergroot 
als zij bijvoorbeeld deelnemen in een Voorzieningenfonds of broodfonds. Zo hoeven 
ze in mindere tijden geen beroep op gemeentevoorzieningen te doen. D66 Baarn wil 
onderzoeken welke rol de gemeente hierin kan spelen.
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Levendig centrum
D66 streeft naar een bloeiend en levendig centrum. Een centrum met een goede 
mix van winkels en horeca en een gevarieerd en onderscheidend winkelaanbod dat 
bijdraagt aan meer bezoekers. Kwaliteit gaat voor ons boven kwantiteit. De Brink kan 
daarbij het middelpunt worden van nog meer gezelligheid. Evenementen leveren een 
belangrijke bijdrage aan de levendigheid. We willen samen met de ondernemers blijven 
investeren in een vitaal centrum. In de Laanstraat willen we het vergunningenbeleid 
afstemmen op de nieuwe inrichting en functie.

De Brink vormt het hart van ons centrum. In navolging van de renovatie van de 
Laanstraat en de Brinkstraat verdient ook ons dorpsplein een opknapbeurt. Het 
‘indikken’ en enigszins verplaatsen van de markt op dinsdag kan wellicht een positief 
effect hebben voor de ondernemers en de parkeermogelijkheden. De herontwikkeling 
moet samen met de winkeliers, marktkooplieden en onze inwoners vorm krijgen.

Belangrijk blijft dat er in het centrum voldoende gratis parkeerplaatsen en uitnodigende 
fietsenstallingen zijn. Het parkeerterrein achter de Laanstraat willen we renoveren, 
vernieuwen en opnieuw inrichten. Het centrum en de openbare gebouwen moeten 
voor ouderen en gehandicapten goed toegankelijk blijven.Voor D66 geldt dat er in 
het centrum nog steeds ruimte is voor ontwikkeling. Belangrijke voorwaarden zijn 
dat de ontwikkeling past binnen de Baarnse schaal, dat er wordt voldaan aan de 
parkeernormen, dat de verkeersveiligheid is gewaarborgd en dat er draagvlak is bij 
ondernemers en bewoners.

De gemeente onderneemt ook
D66 vindt het belangrijk dat de gemeente op verantwoorde wijze onderneeemt. 
Sociaal ondernemerschap moet blijvend worden gestimuleerd door dit als eis 
op te nemen in alle opdrachten die de gemeente verstrekt. Bij gemeentelijke 
opdrachten, inkopen en aanbestedingen is het belangrijk dat ook Baarnse 
bedrijven en ZZP-ers kunnen meedingen. Bij gelijke geschiktheid genieten 
zij de voorkeur. De gemeente heeft het landelijk convenant Maatschappelijk 
verantwoord Ondernemen ondertekend. De uitvoering hiervan volgen we op 
de voet. In de werkwijze van de gemeente moet maatschappelijk verantwoord 
ondernemen een vanzelfsprekendheid zijn. Verder wil D66 dat Baarn een 
Fairtrade-gemeente wordt.
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Toerisme
Onze gemeente is mooi en daar moet iedereen van kunnen genieten. D66 wil Baarn 
actiever promoten in regionaal verband. Met aandacht voor de bekende parels (Lage 
Vuursche, Groeneveld, Soestdijk, Baarnse Bos) maar ook voor bijvoorbeeld het 
centrum. We willen ondernemers die de overnachtingsmogelijkheden in Baarn vergroten 
ondersteunen. Bij de herontwikkeling van Paleis Soestdijk willen we aandacht voor de 
aansluiting met de rest van Baarn en de economische kansen die dit voor Baarn biedt. 
Een onderzoek naar de recreatieve mogelijkheden van de Eem staat al langer op ons 
verlanglijstje.

Natuurbehoud
We willen het prachtige landelijke karakter van Baarn behouden. D66 vindt dat 
Staatsbosbeheer, de provincie, landgoederen en andere belangenbehartigers nauw 
moeten samenwerken om de natuur in Baarn op de juiste manier te beheren. Dat geldt 
ook voor de ontwikkeling van paleis Soestdijk.

Lage Vuursche
De Lage Vuursche heeft door de grote toeloop van toeristen een parkeerprobleem. 
Om het rustieke karakter van het dorp niet aan te tasten, vinden we dat er geen 
uitbreiding van parkeermogelijkheden in de dorpskern van Lage Vuursche mogelijk is. 
Het handhaven moet worden verbeterd en het gebruik van de parkeervoorzieningen 
rondom de Lage Vuursche meer gestimuleerd. Daarbij willen we de mogelijkheden voor 
openbaar vervoer tussen station Baarn en Lage Vuursche en de fietspaden verbeteren.
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5. Verkeer en veiligheid in Baarn
Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in Baarn. De huidige situatie wordt door 
velen als onveilig ervaren. D66 wil dat fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen. 
We vinden een optimale veiligheid voor het langzaam verkeer van groot belang.

Verkeersveiligheid verhogen
Een aantal gevaarlijke situaties voor fietsers verdienen onze speciale aandacht, 
zoals de Eemnesserweg en de oversteekplaatsen aan de Drakenburgerweg. Ook de 
verkeersveiligheid in het buitengebied verdient aandacht. De begaanbaarheid van 
de stoepen en trottoirs laat in heel Baarn te wensen over. Mensen met rolstoelen, 
scootmobielen en kinderwagens moeten gebruik kunnen maken van de stoep zonder 
gehinderd te worden door overhangend groen en andere obstakels. Ook de kwaliteit 
van de fietspaden moet omhoog. Een app om eenvoudig meldingen te doen van 
gebreken in de openbare ruimte biedt hier uitkomst. 
Een betere handhaving van de 30 km-zone en andere verkeersregels vergroot de 
verkeersveiligheid. De inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) draagt 
bij aan die veiligheid. De gemeente moet blijven aandringen op meer ondersteuning 
van de politie.
D66 vindt een autoluwe Brink nog steeds belangrijk voor een veilig en levendig 
centrum. Doorgaand verkeer over De Brink wordt hierbij geweerd. Uiteraard willen we 
de parkeerfunctie op De Brink handhaven.

Sluipverkeer tegengaan
D66 wil het sluipverkeer tegengaan door de gebruikelijke sluiproutes onaantrekkelijk 
te maken. Het doorgaande verkeer moet zoveel mogelijk om het dorp heen geleid 
worden. Als er verdere bebouwing plaatsvindt tussen de A1 en de Drakenburgerweg 
wil D66 het doorgaand verkeer om de nieuwe woonwijk heen leiden, vlak langs de A1. 
De verkeersveiligheid wordt hiermee vergroot, het sluipverkeer wordt teruggedrongen 
en de verkeersoverlast voor de woonwijken neemt af. Daarbij kunnen we ook een 
betere ontsluiting van het industrieterrein De Noordschil realiseren.

Veiligheid op straat en thuis
Inwoners van Baarn moeten zich veilig voelen in huis en op straat. Wat betreft D66 is 
de politie het instituut dat de directe veiligheid van de inwoners van Baarn waarborgt. 
Maar ook de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) spelen een rol bij het 
gevoel van veiligheid. D66 vindt dat politie nog meer zichtbaar mag zijn op straat.

Dataveiligheid en privacy
De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om de privacy van haar 
inwoners te beschermen. Er moet daarom voldoende geld worden geïnvesteerd in de 
dataveiligheid van persoonlijke gegevens.
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6. Inwonersparticipatie
D66 Baarn wil dat inwoners van Baarn meer inspraak krijgen over wat 
er in hun wijk of straat gebeurt. De gemeente moet een jaarlijks budget 
instellen voor inwonersparticipatie en co-creatie.

Inwonersparticipatie en co-creatie
Inwoners moeten bij veranderingen in de woonomgeving vanaf het allereerste 
begin worden betrokken. De gemeente moet inwoners hier actief voor 
uitnodigen. Het kan gaan om een groot project, zoals de herinrichting van 
een plein of winkelstraat, of om een kleiner initiatief, zoals het gezamenlijk 
invoegen van het overhangend groen en losliggende stoeptegels in de 
straat. Draagvlak vooraf zorgt immers voor een soepeler proces en een 
gedragen eindresultaat. D66 wil dat de gemeente gaat experimenteren 
met co-creatie, het ondersteunen van inwoners die zelf initiatieven willen 
realiseren in hun buurt.

Adviesraden evalueren
Er zijn diverse adviesraden: de seniorenraad, de allochtonenraad, de Wmo-
raad, de Gehandicaptenraad en de contactcommissie Lage Vuursche. 
D66 vindt het belangrijk dat inwoners vroegtijdig een stem hebben in de 
ontwikkelingen in Baarn. In het huidige digitale tijdperk kan dit wellicht ook 
op een andere manier worden georganiseerd. Een herijking van de huidige 
werkwijze lijkt ons in dit kader gewenst.

Geef jongeren een stem
D66 wil dat ook de jeugd een nadrukkelijke stem krijgt bij het opstellen en 
uitvoeren van het gemeentelijk beleid. D66 is voorstander van het tijdig 
betrekken van jongeren bij onderwerpen die hen aangaan, op een manier 
die hen aanspreekt. Naast de inwonerstop moet er ook een jeugdtop 
komen.



7. Natuur en wonen in balans
De woningmarkt in Baarn staat onder druk. Met name jonge gezinnen kunnen nu in 
Baarn geen geschikte betaalbare woning vinden. De vergrijzing speelt ook een rol 
in het woningtekort. Bijna een kwart van de inwoners van Baarn is 65 jaar of ouder. 
Ouderen blijven vaak tot op hoge leeftijd actief. Het huidig beleid is er op gericht 
dat ouderen hun huidige woning aanpassen om zo lang mogelijk zelfstandig te 
kunnen blijven wonen. Het gevolg is wel dat er weinig doorstroming plaatsvindt.

Het niveau van voorzieningen in ons dorp is belangrijk. Er moeten voldoende 
scholen, kinderopvang, medische zorg, winkels en sportclubs in Baarn zijn om ook 
in de toekomst een aantrekkelijke woonplaats te blijven. Om deze voorzieningen te 
behouden is het van belang dat het aantal inwoners gelijk blijft. Daarvoor zijn extra 
woningen nodig.

Ruimte voor nieuwe woonvormen
D66 is een voorstander van het verkennen van nieuwe woonvormen zoals ecologisch 
wonen en vergunningsvrij bouwen. We anticiperen hiermee op de Omgevingswet, 
die meer mogelijkheden zal bieden voor maatwerkbouwen. Het is verstandig dat 
de gemeente, waar dit verantwoord kan, gronden aankoopt als dat in het belang 
is van de ontwikkeling van de noodzakelijke woningbouw. Het gemeentelijk beleid 
bij bouwplannen en ontwikkelingen moet ondersteunend en meedenkend zijn. We 
houden vast aan de 30 procent-regel voor sociale woningbouw. D66 wil graag bouwen 
samen met marktpartijen, zoals onze woningcorporatie en projectontwikkelaars. De 
gemeente doet geen grote risicovolle investeringen, maar ondersteunt en stimuleert. 
Nieuwe bouwplannen willen we realiseren binnen de bestaande bouwruimte. De 
gemeente gaat met ondernemers en eigenaren in overleg over de bestemming van 
de bedrijventerreinen en de panden in het centrum. Zo kan bijvoorbeeld ook worden 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn om leegstaande kantoorpanden om te bouwen 
tot woningen.

Wonen op Soestdijk
De huidige plannen voor paleis Soestdijk voorzien ook in het bouwen van woningen 
op de plaats van de huidige marechausseekazerne. D66 streeft bij woningbouw naar 
het handhaven van de rode contouren, oftewel geen woningbouw buiten de huidige 
grenzen. D66 Baarn zal de plannen kritisch bekijken ten aanzien van de schaal en 
inpasbaarheid in het landschap en de natuur. Daarbij stellen we als voorwaarde dat 
ook hier nul-op-de-meter woningen worden gebouwd.
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Wonen in de Noordschil
D66 is van mening dat de Noordschil een goede optie is om te bouwen, mits kan worden 
voldaan aan de wettelijke eisen met betrekking tot geluid en luchtkwaliteit. D66 wil op 
deze locatie een duurzame wijk bouwen. Hiermee volgt Baarn het voorbeeld van andere 
gemeenten die soortgelijke grond hebben ontwikkeld tot duurzame woonwijken. De 
Noordschil kan ruimte bieden aan betaalbare en middeldure koop- en huurwoningen, 
alternatieve woonvormen en levensloopwoningen. Levensloopwoningen zijn geschikt 
voor zowel starters als ouderen. Ze bieden extra gelijkvloerse woonruimte die handig 
is als opbergruimte voor fiets en scootmobiel, als babykamer voor een jong gezin of 
als logeerkamer voor de kleinkinderen.
 
De wijk moet een bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit in Baarn. 
Bomen en beplanting langs de snelweg vangen fijnstof van het verkeer van de A1 af. 
Daarmee wordt de lucht schoner in de Noordschil, de Componisten- en Professorenbuurt 
en de rest van Baarn. Verder zal de Noordschil volledig zelfvoorzienend zijn in energie 
en zelfs energie gaan leveren. Bij de inrichting van de wijk zullen de nieuwste technieken 
op het gebied van zonne-en windenergiesystemen, bouwmaterialen en bouwmethoden 
worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan ‘dove’ of geluidwerende gevels, vergaande 
binnenhuisisolatie en speciale beplanting in de openbare ruimte. 

De wijk in de Noordschil zal een aantrekkelijke woonplek zijn voor zowel inwoners van 
Baarn die een moderne en betaalbare woning zoeken, als voor instromers uit andere 
gemeenten die de centrale ligging van de Noordschil ten opzichte van de Randstad 
waarderen.

Respecteer de groene grenzen
Baarn is mooi omringd door groen en natuurgebied. Dit moet ook zo blijven. D66 vindt 
de grenzen van de bebouwing zijn bereikt en wil geen woningbouw in de gebieden 
Eemerwaard, Drakenburgergracht en op de voormalige camping Bestevaer. Dit wil niet 
zeggen dat er niet meer gebouwd kan worden. Er moet sprake zijn van een creatief 
inbreidingsbeleid, waarbij het monumentale karakter van Baarn en het openbaar groen 
wordt behouden. Op sommige plekken hoger en dichter bouwen en op andere plekken 
lager en ruimer. Zo houden we een goede balans tussen natuur en wonen.
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Ruimte om buiten te spelen
D66 vindt het van groot belang dat er voldoende speelplekken zijn voor kinderen en 
jongeren. Veel van de huidige plekken zijn verouderd, voldoen niet aan de wensen van 
de gebruikers en verdienen een opknapbeurt. Samen met de kinderen, jongeren en 
hun ouders wil D66 de komende periode de speel- en sportterreintjes vernieuwen. 
Ook bij de ontwikkeling van nieuwe woonlocaties moet rekening wordt gehouden met 
veilige voorzieningen voor de spelende jeugd.

Behoud monumenten en kunst in de openbare ruimte
Baarn kent veel monumenten, historische plaatsen en kunst in de openbare ruimte. Dit 
erfgoed, dat zo kenmerkend is voor Baarn en ook de Lage Vuursche, moet behouden 
blijven. Meer nog dan nu moet de gemeente zich inspannen voor het beschermen van 
de monumenten en het ondersteunen van de eigenaren bij het verkrijgen van subsidies 
en het onderhouden van hun bezit.
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8. Democratie en gemeente
D66 wil dat alle mensen in vrijheid hun eigen leven vorm kunnen geven en hun 
bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. De democratische rechtstaat 
waarborgt de rechten van individuen en beschermt ons tegen machtsmisbruik of 
willekeur. We streven naar een open, krachtige en pluriforme samenleving.

Goed besturen
D66 wil een krachtige gemeente; een gemeente die ‘Ja’ zegt. Een gemeente die een 
duidelijk kader en een voor iedereen gelijk speelveld schept. Met daarbinnen alle ruimte 
om te leven, te werken en te ondernemen. Een gemeente die niet remt met allerlei 
verordeningen en vergunningen, maar stuurt door de dialoog aan te gaan. We willen 
een gemeente die zich bewust is van haar dienende taak. De gemeente is er voor de 
inwoners en niet andersom. Hierbij hoort een adequate klantgerichte dienstverlening, 
waarbij met een positieve grondhouding wordt gekeken naar initiatieven, vragen, 
wensen en ideeën van onze inwoners en ondernemers. De eerste inwonerstop in 2017 
was een succes. Door onze inwoners zijn 10 actiepunten benoemd. D66 is benieuwd 
naar de uitwerking hiervan en het vervolg van het proces.

Werk samen
De wereld houdt niet op bij onze dorpsgrenzen. De gemeente werkt in de regio al op 
veel terreinen samen met andere gemeenten. D66 wil dat Baarn de komende periode 
een zelfstandige gemeente blijft, maar staat open voor nieuwe samenwerkingsvormen 
als dit de dienstverlening aan onze inwoners en de efficiency ten goede komt.

Gezonde financiën behouden
D66 streeft naar een gezond financieel beleid, waarbij structurele uitgaven ook 
structureel zijn gedekt. Voor ons is het van belang dat er een goed evenwicht bestaat 
tussen de kwaliteit van het voorzieningenniveau en de lastendruk. Een lage lastendruk 
is mooi, maar is geen doel op zich. Als de geleverde prestatie van goede kwaliteit is, 
is D66 bereid daarvoor een reële prijs te betalen.
We streven naar een efficiënte, kostenbewuste organisatie. Op het moment dat er 
middelen overblijven moet dit leiden tot lagere tarieven en een lagere onroerende 
zaakbelasting (OZB).
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Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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'Baarn wil in 2030 klimaatneutraal zijn. 

Dat klinkt ver weg, maar het is al over 

twaalf jaar. We hebben dan ook een 

ambitieus programma nodig om dit doel 

te bereiken.

Samen gaan we werken aan een gezonde 

toekomst van ons prachtige dorp. Met 

woonruimte voor jong en oud. Natuur en 

wonen in balans. Zo zien wij de toekomst 

van Baarn.'

Theo Stroo

baarn.d66.nl

@D66Baarn

/BaarnD66/


