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Voorwoord lijsttrekker Jelle Jonkers 
Baarn kenmerkt zich door haar prachtige, historische panden, veel bomen en groen in de straten, de 
uitgestrekte bossen van Lage Vuursche en een historisch polderlandschap. Een rijk aanbod aan 
voorzieningen zoals goede scholen, sportvelden en culturele instellingen. Dit maakt Baarn een van de 
fijnste gemeenten om op te groeien, te wonen en te werken en daar mogen we met recht trots op zijn. 

D66 koestert deze kenmerken en heeft aanvullend een energieke ambitie om Baarn verder te 
verduurzamen. Wij willen de openbare ruimtes op vorstelijk niveau brengen en de verkeersveiligheid 
verbeteren, waarbij (schoolgaande) fietsers en voetgangers op de eerste plaats komen.   

We zetten in op meer beleving, een bloeiend, levendig centrum met een gevarieerd en onderscheidend 
winkelaanbod en lommerrijke gezellige terrassen. Hier geldt: kwaliteit gaat boven kwantiteit. We stimuleren 
kunstgalerieën, een permanente kunstroute en een echte kunst- en antiekmarkt. In onze visie wordt de 
Brink het autovrije kloppend hart van Baarn, voor jong en oud. Om dit te realiseren wil D66 de portefeuille 
centrumontwikkeling bij één wethouder onderbrengen.  

We gaan werken aan een meer klantgerichte cultuur bij de gemeente zodat ze transparanter en 
toegankelijker wordt voor inwoners en bedrijven.  

Ik ben trots op dit ambitieuze verkiezingsprogramma en heb er zin in om er met onze nieuwe fractie 
tegenaan te gaan de komende vier jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

Jelle Jonkers,  
Lijsttrekker D66 Baarn  
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De groeiende gemeente 

Om het huidige voorzieningenniveau van Baarn te behouden, zal 
onze gemeente moeten groeien. Deze groei vraagt om verstandige 
keuzes. Hoe benutten we de ruimte, zodat we een gezonde en 
groene gemeente hebben met betaalbare woningen voor iedereen? 
D66 wil dat de gemeente daarbij de leiding neemt: grijp de groei van 
de gemeente aan om iedereen te laten profiteren van een nóg 
mooiere gemeente. En zorg dat je oude en nieuwe inwoners bij de 
plannen betrekt.  
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Wonen 

Het terugdringen van het woningtekort is geen taak van het Rijk, maar 
van gemeenten en provincies. Het gaat daarbij niet alleen om de 
bouw van genoeg woningen, maar ook om ervoor te zorgen dat de 
juiste woningen worden gebouwd.  

Ook in Baarn is sprake van een woningtekort. Daardoor rijzen de 
prijzen voor woningen de pan uit. In de sociale woningbouw moet een 
inwoner van Baarn vaak jaren wachten voor er een woning 
beschikbaar is.  

Wat D66 betreft worden de wachtlijsten voor woningzoekenden in de 
sociale sector flink korter. D66 Baarn heeft in de Woonvisie van 2019 
met succes gepleit om naast een prestatieafspraak voor sociale 
woningen ook een prestatieafspraak te maken voor de bouw van 
middeldure koopwoningen.  

Daarnaast pleiten we waar mogelijk voor verplichte zelfbewoning of 
een anti-speculatiebeding. Tot slot lijkt het wettelijk mogelijk te 
worden om bij nieuwbouw voorrang te geven aan inwoners van Baarn. 
Wat D66 betreft gaan we hier niet zonder meer voor, maar willen we 
wel laten onderzoeken of dit toepasbaar is voor bijvoorbeeld starters 
op de woningbouwmarkt.  

Verstedelijking versus natuur? 

Baarn is aan alle kanten omringd door natuur. Er is ook nog vrije ruimte tussen de bebouwing. En dat willen 
we graag zo houden. Daarom is het van belang dat alle nieuwbouw zo natuurinclusief mogelijk gebeurt met 
respect voor de bestaande omgeving.  

Met dit in gedachten, zullen we innovatief moeten zijn om een antwoord te hebben op het woningtekort, 
bijvoorbeeld: 

❖ bouwen in parkachtige omgeving waarbij parkeerplaatsen uit zicht zijn; 

❖ creatief vormgegeven hoogbouw. 

Alle nieuwe huizen zijn minimaal energieneutraal. De auto staat zo veel mogelijk uit zicht bij de aanleg van 
nieuwe straten, wijken of hofjes. De nadruk ligt op voetgangers en fietsers. Bij bestaande bouw zetten we 
in op zo groen mogelijke tuinen. Met het oog op elektrisch rijden, moet parkeren op eigen terrein ruimhartig 
toegestaan worden.   

Nieuwe woonwensen 

Een veranderende samenleving heeft andere woonwensen. Wanneer je als Baarnse jongere uit huis wilt, is 
er geen betaalbare woning te vinden. Ouderen willen langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving blijven 
wonen. Deze woningzoekenden zijn nu vaak gedwongen buiten Baarn te zoeken, terwijl veel inwoners van 
Baarn het liefst hier blijven wonen.  

Door huizen te bouwen voor verschillende levensfasen en woonbehoeftes, komt de doorstroming weer op 
gang. Maak daarbij gebruik van nieuwe woonvormen gericht op specifieke doelgroepen als:  

❖ Tiny houses, studio’s, co-living, delen van gemeenschappelijke voorzieningen 

❖ Generatiewonen (binnen eigen familie of met anderen bij elkaar in de buurt)  

❖ Knarrenhofjes: leeftijdsbestendige bouw van woongroepen voor zelfredzame senioren 

Daarnaast vindt D66 het ook een taak van de gemeente om senioren te stimuleren tijdig na te denken over 
de woontoekomst en het levensloopbestendig maken van hun huidige woning. Biedt bijvoorbeeld 
woonchecks aan door deskundigen. Zo kunnen mensen op tijd werken aan kwaliteit van wonen en leven op 
latere leeftijd. De gemeente kan hier ook een financiële rol spelen door de ‘Langer thuis wonen’-lening van 
het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aan te bieden. 

De woningbouwopgave vraagt om een 
stevige regie van de gemeente. 
 
❖ De gemeente denkt actief mee over 

locaties waar mogelijk gebouwd kan 
worden, eventueel door aanpassing 
van het bestemmingsplan.  

❖ Zijn andere financieringsmodellen 
denkbaar, bijvoorbeeld naar 
voorbeeld van Zaanstad? Evalueer 
de huidige financieringsmodellen, 
zoals de starterslening.  

❖ Neem zoveel mogelijk 
belemmeringen (juridische en 
andere) weg bij het aangaan van 
alternatieve woonvormen (zie 
verderop bij ‘Nieuwe woonwensen’. 
Hierdoor lopen particuliere 
initiatieven vaak vast.  

 

https://knarrenhof.nl/wat-is-knarrenhof/
https://www.svn.nl/particulieren/situaties/langer-thuis-wonen/
https://bkz-instap.nl/het-bkz-instap-model
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Door diverser te bouwen, krijg je ook een mooie mix van bewoners en een levendige wijk of buurt. Zorg dat 
iedere wijk toegang heeft tot ontmoetingsplaatsen, speeltuinen en scholen.  

D66 hoopt ook dat meer huiseigenaren hun woning willen splitsen in kleinere woonruimtes. Daarom willen 
we de vergunning hiervoor gratis maken. Senioren blijven vaak in grote woningen met meerdere 
verdiepingen wonen. Veelal is voor hen een benedenwoning of appartement beter geschikt en ook daarom 
wil D66 splitsing bevorderen. 
 

Visie D66 op concrete woningbouwprojecten  

Woningen bij Paleis Soestdijk 
Om het paleis en de tuinen te restaureren en te 
behouden, zijn kostendragers nodig. De woonwijk 
op het voormalige marechausseeterrein bij het 
paleis is er daar een voorbeeld van. D66 vindt het 
belangrijk dat de nieuwe bebouwing het 
bebouwde oppervlak van het marechaussee-
terrein zo min mogelijk overschrijdt. Er moet 
zoveel mogelijk natuurinclusief gebouwd worden. 
Het huidige Borrebos zou omgevormd kunnen 
worden van een verwaarloosd productiebos naar 
een mooi, goed beheerd biodivers parkgebied. De 
verwachte drukte rond Soestdijk is een 
aandachtspunt voor D66. We willen dat alle 
provinciale wegen tussen Hilversum, Soest en 
Baarn voldoende blijven doorstromen met zo min 
mogelijk opstoppingen.   

Baarnsche Zoom 
Wat D66 betreft is dit dé plek om in Baarn-Noord 
een innovatieve en duurzame wijk te bouwen. 
Deze woonwijk wordt zeer geschikt voor gezinnen 
en kan een flinke boost aan de oplossing van het 
woningtekort geven. Gezien de ligging van de wijk 
aan de A1 moet er veel aandacht zijn voor 
gezondheid. Denk aan groen, ontmoetingsruimte, 
ontmoedigen van auto’s, geluidswerende maat-
regelen. D66 zal daarop toezien in het aanbeste-
dingstraject.  

Tolweg 
De woningbouwplannen aan de Tolweg zijn 
controversieel. Enerzijds hebben we deze plek 
hard nodig om voldoende sociale woningbouw te 
kunnen realiseren. Anderzijds is er ook meer 
ruimte nodig voor ondernemers. Onze fractie is 
ook verdeeld over dit onderwerp. Ook dat komt 
voor. We zullen voor iedere stap in het verdere 
besluitvormingsproces dan ook gedegen de 
belangen van zowel ondernemers als van woning-
zoekenden afwegen om zo tot een goed 
doordacht besluit te komen.  

Baarn Centraal 
Het is onderzocht, maar helaas was het niet 
mogelijk de bestaande kantoorgebouwen aan de 
Oude Utrechtseweg om te bouwen naar 
woningen. D66 is het dan ook eens met de 

plannen om hier een nieuwe wijk te bouwen in lijn 
met het omringende gebied. Deze parkachtige 
wijk is beschermd dorpsgezicht. Belangrijk 
aandachtspunt is dat het geen tweede P+R wordt 
voor mensen die met de trein forenzen. Daarnaast 
moeten zoveel mogelijk monumentale bomen 
behouden blijven bij de bouw van de woningen.  

Hof van Baarn 
D66 is blij met de plannen om van het voormalige 
industrieterrein van drukkerij Bakker tussen het 
Laanplein, de Laanstraat en de Eemnesserweg 
midden in het centrum een woningbouwlocatie te 
maken. De speerpunten die voor D66 belangrijk 
zijn, lijken goed meegenomen te worden in dit plan 
(parkeerplaatsen zo veel mogelijk uit zicht, zo veel 
mogelijk groen, aandacht voor betaalbare 
woningen, goed participatietraject). In de verdere 
uitwerking zullen we hierop blijven letten. M.n. de 
reactie van de projectontwikkelaar op de zorgen 
van de omwonenden zullen we goed monitoren.  

Locatie Meander 
Het huidige ziekenhuis is eigendom van Meander 
en staat voor een groot deel leeg. Meander wil de 
zorg die ze nu biedt wel voortzetten op deze 
locatie, eventueel aangevuld met andere 
zorgverleners. De grond is eigendom van de 
gemeente, maar er rust een legaat op. De 
komende periode wordt door de gemeente en 
Meander een plan ontwikkeld voor ver-
/nieuwbouw. Wat D66 betreft is dit een 
uitstekende locatie om bijvoorbeeld woon-
concepten voor ouderen te ontwikkelen in de 
nabijheid van zorg. Daarnaast willen we dat de 
huidige contouren van de bebouwing niet groter 
worden ten koste van het omringende park.  

Verplaatsen sportvelden 
D66 wil dat de gemeente gaat onderzoeken of de 
sportvelden naar de rand van Baarn kunnen 
verhuizen, nabij het Baarnsch Lyceum.  De 
scholen kunnen dan ook gebruik maken van deze 
faciliteiten. Door het verplaatsen van de sport-
velden langs de Geerenweg naar een locatie naast 
het Baarnsch Lyceum, kan de vrijkomende ruimte 
op de huidige sportvelden gebruikt worden voor 
woningen.  
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Openbare ruimte en verkeer 

D66 vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de openbare ruimte recht doet aan de titel ‘Vorstelijk Baarn’. 
Dat betekent dat de plantsoenen goed onderhouden moeten zijn, de wegen en de stoepen netjes bestraat, 
goed verlicht en vrij van overhangend/belemmerend groen, onkruid onder controle is, de lantaarnpalen 
passen bij de stijl van de huizen, etc.  

Investeren in groen, wegen en riool 

D66 wil verder invulling geven aan de uitvoering van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte. In dit plan 
investeert Baarn in de komende 10 jaar ongeveer 30 miljoen euro in groen, wegen en riool. Een noodzakelijk 
plan om de bestaande onderhoudsachterstanden in Lage Vuursche en Baarn weg te werken.  

Fietsers en voetgangers op de eerste plaats 

Ook de komende periode blijft D66 inzetten op het uitvoeren van de mobiliteitsvisie ‘Baarn gaat verder’ 
waarin diverse projecten staan benoemd om knelpunten op te lossen. Hierbij zoeken we actief de 
samenwerking met bijvoorbeeld de Fietsersbond.  

Onze speerpunten hierbij zijn:   

❖ Fietsers en voetgangers op de eerste plaats: bij herinrichting van een weg vindt D66 het belangrijk 
eerst te bedenken welke ruimte de voetgangers en de fietsers nodig hebben en dan te bezien welke 
ruimte er nog voor de auto overblijft. Bij voorkeur is de auto te gast in woonwijken van Baarn.  

 

https://baarn.raadsinformatie.nl/document/9915549/1/234695%20IBOR%202021-2030%20bijlage%201%20Rapport
https://baarn.raadsinformatie.nl/document/9012224/1#search=%22baarn%20gaat%20verder%22
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❖ D66 vindt dat er op de Amsterdamsestraatweg bij de ingangen van het bos en kasteel Groeneveld 
betere oversteekplaatsen moeten komen.  

❖ Verbeteren Eemnesserweg en Brink: de Eemnesserweg is nu een doorgaande route voor auto’s en de 
bevoorrading van winkels. Er is weinig ruimte voor fietsers wat regelmatig voor onveilige situaties zorgt. 
Wat D66 betreft zou de omgeving van de Brink autovrij moeten zijn en is de Eemnesserweg door het 
centrum heen niet langer een doorgaande weg. Ook de oversteekplaatsen naar de Brink toe moeten 
zichtbaarder en breder worden. Hoe dit bereikt kan worden, moet onderzocht worden in het 
verkeerscirculatieplan.  

❖ Schoolomgevingen en sportvelden moeten verkeersveiliger worden: de toegangswegen en 
oversteekplaatsen moeten veiliger en beter verlicht worden. Alleen op die manier kunnen kinderen zelf 
op de fiets door Baarn heen fietsen en dringen we het afzetten door ouders met de auto terug.  

❖ De hele bebouwde kom van Baarn wordt 30-kilometerzone.  

❖ Parkeerproblemen: op diverse plaatsen in Baarn ondervinden bewoners en bezoekers 
parkeerproblemen. Denk aan de omgeving van de Speeldoos, Lage Vuursche etc. D66 vindt dat hier 
structurele oplossingen voor gevonden moeten worden. Daarom willen we een uitgebreid onderzoek 
vanuit de gemeente hierover. Zodat vervolgens een visie en scenario’s op voor de korte, middellang en 
lange termijn opgesteld kan worden. Wat D66 betreft is geen enkel scenario taboe in Baarn. We sluiten 
bijvoorbeeld betaald parkeren niet op voorhand uit. 

❖ Woonzorgcentra Schoonoord en het Parkgebouw zijn slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Datzelfde geldt, meer in het algemeen, voor het Eemdal. Met name voor ouderen is het van belang dat 
er een buslijn komt over de Bestevaerweg die ook genoemde gebouwen aandoet. 

Economie en werk 

D66 vindt het belangrijk dat er voldoende werkgelegenheid is en ondernemerschap de ruimte krijgt. We 
waarderen de drijvende kracht van de ondernemers en ondernemersverenigingen in Baarn op allerlei 
initiatieven.  

Ruimte voor bedrijven 

Uit recent onderzoek is gebleken dat er een tekort aan bedrijventerrein is in Baarn. De komende periode 
zullen we erop toezien dat de gemeente met een oplossing hiervoor komt. Onze voorkeur gaat dan uit naar 
uitbreidingen aan de rand van de gemeente, ook met het oog op parkeerfaciliteiten, verkeersbewegingen, 
bereikbaarheid etc.  

We blijven stimuleren dat 
bedrijven vanuit het 
centrum naar de 
bedrijventerreinen aan de 
randen van Baarn gaan. 
Belangrijke partner is 
Platform Ondernemend 
Baarn (POB). Met hen 
wordt gewerkt aan de 
versterking van de 
bedrijventerreinen, de 
energietransitie voor de 
bedrijven en innovatie. De 
bestemmingsplannen van 
deze vrijkomende locaties 
wil D66 graag omzetten 
naar wonen.
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De groene gemeente 

De toekomst stelt ons voor grote uitdagingen: het klimaat, de natuur 
en het milieu verslechteren sneller dan we hadden gedacht. De 
Nederlandse bevolking groeit en wordt ouder en diverser. Dat heeft 
grote gevolgen voor hoe we leven. Wij geloven dat toekomstige 
generaties – onze kinderen en kleinkinderen – ook recht hebben op 
een leefbare planeet, op een fijn land. 

Wanneer je inwoners van Baarn vraagt waarom ze hier willen wonen, 
krijg je steevast te horen “vanwege de groene omgeving”. Deze 
waarde van Baarn moeten we dus niet alleen koesteren, maar ook 
verstevigen. Meer groen is ook belangrijk in het kader van 
klimaatverandering. Groen houdt regenwater langer vast en het 
water kan gelijkmatiger worden afgevoerd. Dit helpt bij extreme 
regenval.  
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Zet ook in op ‘ander groen’ 

Bij ‘groen’ denken we al snel aan plantsoenen, 
tuinen en bomen. En die vormen inderdaad het 
overgrote deel van het huidige groen in Baarn. 
Zorg daarbij voor klimaatbestendige (inheemse) 
beplanting die beter tegen langdurige droogte, 
extreme regenval of hittestress kan. Kies voor 
beplanting die de biodiversiteit bevordert.   

Maar om onze ambities te behalen, zullen we 
creatiever moeten worden.  

❖ Groene schoolpleinen: wat D66 betreft 
worden alle schoolpleinen groener, zoals 
bijvoorbeeld het plein van brede school 
Noorderbreedte (Montini en Gaspard de 
Coligny). Een groene omgeving stimuleert de 
creativiteit bij kinderen en daagt ze meer uit 
om zelf spelletjes te verzinnen. Daarnaast is 
een groen plein veel klimaatbestendiger en 
creëert het natuurlijke schaduw om de 
kinderen te beschermen tegen de zon.  

❖ Groen op gebouwen: om voldoende 
woningen te kunnen bouwen, zullen we bij 
nieuwbouw wellicht meer de hoogte in 
moeten. D66 zet dan in op verticaal groen. 
Zorg voor struiken en bomen op balkons, 
groene muren en daken.  

D66 wil een concreet vergroeningsplan  

D66 wil dat de gemeente een ‘Vergroeningsplan’ gaat maken. Dit plan beschrijft welke versteende 
gebieden van Baarn vergroend kunnen worden en welke voorwaarden gesteld kunnen worden bij nieuwe 
projecten. Kijk bijvoorbeeld naar het nieuwbouwproject aan de Nieuw Baarnstraat. Deze stenen woestijn is 
heel ver verwijderd van het groene karakter van Baarn.  

Onderwerpen die we in het vergroeningsplan terug willen zien zijn:  

❖ Een aanpak voor meer groen en biodiversiteit bij de bestaande parken, pleinen en perken.  

❖ Een inventarisatie van bestaande daken of muren die geschikt te maken zijn om te vergroenen, te 
starten bij het gemeentelijk vastgoed. 

❖ Initiatieven als een gemeenschappelijke moestuin in een park, fruitbomen waar iedereen van mag 
plukken, openbare schoolpleinen met een eetbare haag of leifruit. 

❖ Aanpak om initiatieven die verstening tegengaan (‘Operatie Steenbreek’) of inzetten op het uitbreiden 
van inheemse planten (Heuvelrugtuinen) samen met inwoners vorm te geven in Baarn. Ook doorgaan 
met gratis bomen uitdelen.  

❖ In de nieuwe Woonvisie zullen we een passage opnemen dat een bepaald percentage van een 
nieuwbouwproject minimaal groen moet zijn. 

 

 

 

 

https://steenbreek.nl/groene-menukaart/
https://www.np-utrechtseheuvelrug.nl/stichting-npuh/heuvelrugtuinen/


11  Verkiezingsprogramma D66 Baarn 2022-2026 
 

De duurzame gemeente 

Daarom gaan we de klimaatdoelen halen en doen er een flinke schep 
bovenop. Internationaal, nationaal en lokaal hier in Baarn. Wij streven 
naar minder gebruik van nieuwe grondstoffen, meer ruimte voor 
natuur, energiebesparing en een sterke groei hernieuwbare energie. 

D66 wil inzetten op een tweesporenbeleid:  

1. Energiebesparing: door aanpassingen aan woningen, maar ook 
door het terugdringen van de vraag naar energie. 

2. Duurzame opwekking: zet in op alle mogelijkheden die we in 
Baarn tot onze beschikking hebben: wind, zon en aquathermie. 
Zet in op in innovatieve oplossingen. 
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Op weg naar klimaatneutraal in 2030  

Gezamenlijk hebben we enige besparing op energie en gas 
gerealiseerd, maar er wordt van ons energieverbruik nog maar 
minder dan 2% lokaal geproduceerd. Er bestaat dus een enorme 
uitdaging om Baarn klimaatneutraal te bereiken.  

In de ogen van D66 moet de gemeente de transitie actief stimuleren. 
De eerste beleidskaders zijn vastgesteld. Maar dit is nog lang niet 
genoeg. Concrete initiatieven moeten de komende tijd tot zichtbare 
resultaten leiden. De klok tikt. Alle betrokkenen moeten hier samen 
de schouders onder zetten. En niet de hete aardappel doorschuiven 
naar de ander of erger: naar de volgende generatie. 

D66 werkt daarom samen met de Baarnse Klimaat Alliantie en 
betrokken organisaties om de nodige veranderingen te realiseren. 

Versnelling duurzaamheidsmaatregelen 

De urgentie voor het klimaat is hoog. Inzet is internationaal en nationaal nodig, maar zeker ook lokaal. D66 
wil dat Baarn zoveel mogelijk klimaatneutraal wordt in 2030. Dit is een gezamenlijke opgave van inwoners, 
bedrijven en de overheid. De gemeente moet dit proces stimuleren en faciliteren. Natuurlijk in 
samenwerking met alle lokale partners verenigd in Baarn Duurzaam. D66 ondersteunt de agenda van Baarn 
Duurzaam actief. 

Om de ambitie te realiseren is een brede combinatie van duurzaamheidsmaatregelen nodig. 

Energiebesparing 

Experts geven aan dat energiebesparing een belangrijke bijdrage kan leveren aan onze ambitie. Wij 
verwachten van individuele huishoudens en bedrijven een eigen inspanning. Maar we zien ook dat voor 
velen de drempel te hoog is om alle mogelijke maatregelen door te voeren. Er blijven te veel 
besparingskansen liggen. 

Daarom wil D66 dat de gemeente zo veel mogelijk drempels wegneemt, het proces drastisch versnelt en 
hiervoor budget vrijmaakt. Wij denken bijvoorbeeld aan: 

❖ Op dit moment zijn initiatieven als EnergiekBaarn en Platform Ondernemend Baarn (POB) op relatief 
kleine schaal bezig met hun advisering over energiebesparingen en duurzame opwek. Dat waarderen 
we zeer. D66 zou dit graag willen versterken en laten opvolgen door concrete acties. Bijvoorbeeld met 

Baarns Klimaatakkoord 
 
Alle politieke partijen in Baarn 
hebben zich verbonden aan het 
Baarns Klimaatakkoord. Met deze 
intentieovereenkomst willen meer 
dan 100 Baarnse organisaties 
gezamenlijk in 2030 een 
klimaatneutraal Baarn realiseren. 
D66 Baarn staat nog steeds achter 
dit akkoord. 
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hulp van Buurkracht (organisatie die buurtbewoners mobiliseert). Daarnaast willen we graag specifieke 
aandacht voor de oudere huizenbezitters in Baarn. Daar horen we namelijk vaak opmerkingen als “het 
zal mijn tijd wel duren” of “ik verdien de investering niet meer terug”.  

❖ Het structureel ophogen van het duurzaamheidsfonds dat drempels wegneemt voor isolatie. Het fonds 
zorgt voor financiering van verduurzaming van panden. Het fonds wordt bekostigd door bijvoorbeeld 
de energierekening gelijk te houden waardoor de kosten voor isolatie geleidelijk worden terugbetaald.  

❖ Het informeren van bedrijven over wet- en regelgeving en de handhaving hiervan. Denk aan 
energiebesparingsplicht, de nieuwe Omgevingswet en als onderdeel hiervan de zorgplicht die o.a. 
doelmatig gebruik van energie voorschrijft. 

Duurzame opwekking van energie 

D66 vindt dat de inzet van veel verschillende soorten energieopwekking gezamenlijk nodig is om onze 
duurzaamheidsopgave te verwezenlijken. Met concrete maatregelen op korte termijn en verdere innovatie 
en ontwikkeling op langere termijn. 

Wij willen dat Baarn de eigen energie bij voorkeur lokaal opwekt. Voor de korte termijn wil D66: 

❖ dat de gemeente een leidende rol neemt om concreet resultaat te boeken met zonne-energie op 
daken van overheidsgebouwen, bedrijven, parkeerplaatsen en huizen. Specifieke voorbeelden hiervan 
zijn zonnepanelen op carpoolplaatsen langs de A1, het parkeerterrein op het Laanplein, de 
parkeerplaats bij het IJsbaanplein en de overdekking van onze eigen gemeentewerf. 

❖ natuurvriendelijke zonneweiden stimuleren volgens de uitgangspunten van het ‘Uitnodigingskader 
zonne- en windenergie’ in de groen gemarkeerde gebieden, met uitzondering van de omgeving 
Praamgracht. Deze gebieden beperken zich allemaal tot de noordkant van Baarn in de omgeving van 
de A1. De energietuin van NMU kan als inspiratie dienen. 

❖ een heroriëntatie op de mogelijk inzet van windmolens van beperkte omvang. De benodigde ruimte 
voor windmolens is veel kleiner dan voor zonneweides. Er lijken kansen te zijn voor windmolens tot 
maximaal 35 meter. In deze heroriëntatie rekening moet gehouden worden met de nadelen van 
windmolens, zoals schaduw en geluidsoverlast.  

Met deze initiatieven willen wij grote stappen zetten naar een klimaatneutraal Baarn en een fijne 
leefomgeving waarborgen. Participatie van bewoners in dit proces is van essentieel belang. D66 wil 
bewoners hierbij inspraak geven en de mogelijkheid bieden om mee te investeren in deze initiatieven, ook 
als zij dit niet volledig zelf kunnen betalen. 

Voor de middellange termijn stimuleren wij geothermie, aquathermie en andere innovatieve methoden. Wij 
willen dat de gemeente uiterlijk in 2026 start met een groot innovatief project op het gebied van de 
energietransitie. Denk bijvoorbeeld aan een pilot met aquathermie in het Eemdal. Innovatieve projecten 
trekken nationaal aandacht en kunnen rekenen op extra subsidies van centrale overheden en het 
bedrijfsleven.  

 

  

https://www.buurkracht.nl/
https://www.svn.nl/gemeente/baarn
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/energiebesparingsplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet
http://www.nmu.nl/energietuin-mastwijk
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Overige duurzaamheidsmaatregelen 

Overige maatregelen die wij willen stimuleren zijn: 

❖ Gemeentelijke visie-ontwikkeling op individuele en collectieve energieopslag. Teruglevering van 
energie aan het elektriciteitsnet is beperkt mogelijk. Daarom is deze visie noodzakelijk. 

❖ Het stimuleren van actieve participatie door oprichting van een burgerforum energietransitie met 
representatieve vertegenwoordiging van inwoners. 

❖ “Groene leges”: vergunningsaanvragen en bestemmingsplan-wijzigingen die bijdragen aan een 
klimaatneutraal Baarn met korting. 

❖ Stimuleren van duurzame alternatieven voor het gebruik van gas. De gemeente heeft de Transitievisie 
Warmte opgesteld. Hierin zijn opgenomen onderzoeken naar bedrijventerreinen Noordschil en De Drie 
Eiken, de Staatsliedenbuurt en De Trits. D66 staat achter dit proces. Het is belangrijk dat alle bewoners 
inzicht krijgen in het warmteplan voor hun huis zodat zij gerichte investeringen kunnen doen. Daarom 
wil D66 dat de gemeente ook voor de andere wijken plannen vaststelt en bewoners hier actief over 
informeert. 

❖ Meer laadpalen: om elektrisch rijden 
te stimuleren, bijvoorbeeld op 
openbare parkeerplaatsen bij iedere 
supermarkt. De gemeente gaat in 
gesprek met grondeigenaren op 
bedrijventerreinen om ook daar 
laadpalen op parkeerplaatsen te 
installeren. Daarnaast moeten het 
proces om een laadpaal aan te vragen 
en de regels voor gebruik duidelijk en 
vindbaar zijn op de website van de 
gemeente.  

❖ De mogelijkheden van deelauto’s 
promoten. 

 

Afval scheiden moet beter 

Afvalvermindering is noodzakelijk, zowel vanuit het perspectief van financiën als van duurzaamheid. 
Verwerking van restafval wordt steeds duurder, waardoor onze inwoners steeds meer moeten betalen. 
Daarnaast is restafval niet in te zetten als nieuwe grondstof in het kader van de circulaire economie. 
Vermindering van de hoeveelheid restafval door middel van afvalscheiding blijft hierbij een belangrijk 
instrument.  

D66 blijft inzetten op ‘Omgekeerd Inzamelen’. Dit is een methode om het gescheiden aanbieden van papier, 
GFT (groente-/fruit-/tuinafval) en PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken) te 
stimuleren en het aanbieden van restafval te ontmoedigen. Deels gebeurt dat in Baarn in ondergrondse 
afvalcontainers. D66 wil dat de afvalverwerker en de gemeente beter toezien op het juiste gebruik van 
deze containers en op het verminderen van het zwerfafval eromheen.  

Om GFT, PMD en papier ook daadwerkelijk in te zetten als grondstof, mag het niet vervuild zijn. Op dit 
moment is met name het PMD nog flink vervuild. Dat betekent dat er ook ander soort afval tussen het PMD 
zit. Om dit te verbeteren vindt D66 dat de gemeente samen met de afvalverwerker flink in moet zetten op 
voorlichting hierover.  
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De kansrijke gemeente 

Eén van de D66 richtingwijzers van de vorige campagne is 
‘vertrouwen op de eigen kracht van mensen’. Dit is het centrale 
uitgangspunt van het sociaalliberale gedachtegoed. Het staat haaks 
op betutteling. Zorg voor een goed fundament in de vorm van 
onderwijs. En als het even niet meer gaat, zorgen we dat je weer op 
weg geholpen wordt. Zodat je het daarna weer op eigen kracht kunt.  
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Goed onderwijs als fundament 

Het veelzijdige en kwalitatief hoge basis- en voortgezet onderwijs in Baarn moeten we koesteren.  

Onderwijs voor iedereen 

Iedereen moet de kans krijgen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In de komende jaren wordt 
samen met de scholen invulling gegeven aan het Onderwijs-kansenbeleid en de extra gelden vanuit het 
Nationaal Programma Onderwijs. D66 wil graag blijvende steun geven aan instrumenten als taalklassen, 
bibliotheek op school, zomerscholen en verlengde schooldagen om de opgelopen leervertraging van 
kinderen tegen te gaan. 

D66 vindt dat de gemeente onze scholen moet blijven stimuleren om kinderen kennis te laten maken met 
sport en cultuur. Dit geldt ook voor kinderen van ouders die dit niet zelf kunnen betalen.  

 

Passende schoolgebouwen  

Door de groeiende behoefte aan woningen, zal de behoefte aan onderwijs ook groeien. Daarnaast zijn de 
onderwijsconcepten de afgelopen jaren veranderd waardoor de klassieke schoolindeling vaak niet meer 
past. De komende periode zal voor een aantal scholen daarom in het teken staan van ver- of nieuwbouw. 
D66 wil daarom blijven inzetten op de uitvoering van het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) zoals dit in 
november 2021 is aangenomen door de gemeenteraad. Een investering van bijna 20 miljoen euro in onze 
schoolgebouwen voor de komende 20 jaar. In de periode 2022 – 2026 betekent dit bijvoorbeeld concreet 
een renovatie van de St. Aloysiusschool en een uitbreiding van Waldheim/Baarnsch Lyceum. 

Inclusieve samenleving 

D66 vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in het maatschappelijk leven. Taal, kennis, identiteit, 
geestelijk welzijn, fysieke gesteldheid etc. mogen hier geen rol in spelen. We sluiten niemand uit en we 
willen dat iedereen meedoet. 

 

https://baarn.raadsinformatie.nl/document/6102777/1/36665_Actualisatie_Integraal_Huisvestingsplan_Onderwijs_(IHP)_2018_-_2026_bijlage_IHP


17  Verkiezingsprogramma D66 Baarn 2022-2026 
 

In Baarn voelt iedereen zich welkom 

In de komende periode wil D66 invulling geven aan de Lokale Inclusieagenda. We moeten bij openbare 
voorzieningen en activiteiten meer uitgaan van ‘de toegang en bruikbaarheid voor iedereen’ in plaats van 
‘toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde gebruiker’. Denk bijvoorbeeld aan een openbaar en goed 
onderhouden rolstoeltoilet in het centrum of het dementievriendelijk inrichten van openbare gebouwen.  

Wanneer het gaat over ‘inclusie’ wordt vaak een bredere groep bedoeld. Niet alleen de groep mensen met 
een beperking, maar ook andere groepen die om verschillende redenen worden uitgesloten van 
volwaardige deelname aan de samenleving, denk aan leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of 
genderidentiteit.  

Van nieuwkomer naar Baarnaar 

D66 staat open voor noodopvang van vluchtelingen. We willen nieuwkomers in staat stellen hun eigen 
leven vorm te geven. We zien in dat goede integratie en inburgering altijd start met het luisteren naar 
nieuwkomers zelf om te horen wat zij nodig hebben om hun leven vorm te geven. We realiseren ons dat ze 
daar vaak wel wat ondersteuning bij kunnen gebruiken, maar dat ze ook wat te brengen en bij te dragen 
hebben.  

Deze ondersteuning moet eenvoudig en doeltreffend zijn. In het hoofdstuk ‘De gezonde gemeente’ gaan we 
hier verder op in.  

Wij zien dat nieuwkomers meer zijn dan vluchtelingen en hebben daar vanaf de start, bij inburgering en 
verdere ontwikkeling, oog voor.  

We zorgen dat goede ondersteuning op het gebied van taal en meedoen toegankelijk is voor iedereen die 
dat nodig heeft. De gemeente draagt actief bij aan de integratie van vluchtelingen door werkplekken en 
stages beschikbaar te stellen.  

 

Daarnaast steunt D66 initiatieven (zoals internationale burendag door Lokaal O) die zorgen voor meer 
verbinding tussen inwoners van Baarn en nieuwkomers. Dit helpt om wederzijds begrip te creëren voor 
cultuur, achtergronden en drijfveren van de mensen die hier komen wonen.  

Nieuwkomers hadden misschien een andere start, maar ze verdienen dezelfde kansen. 



18  Verkiezingsprogramma D66 Baarn 2022-2026 
 

Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe Inburgeringswet. Deze wet heeft als uitgangspunt dat gemeenten de 
regie hebben over de inburgering van nieuwkomers. De gedachte daarachter is niet moeilijk te begrijpen: 
gemeenten staan dichtbij hun inwoners en hebben zo meer zicht op wat mensen echt nodig hebben. 
Bovendien bieden andere verantwoordelijkheden van gemeenten (huisvesting, zorg, werk en inkomen) veel 
aanknopingspunten nieuwkomers breed te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan taallessen, 
inburgeringscursussen die ook toegespitst zijn op leven in Baarn.  

Zodra asielzoekers een status krijgen en in Baarn komen wonen, beschermt en bevordert de gemeente de 
gezondheid van statushouders via de reguliere dienstverlening van GGD regio Utrecht. De komende 
raadsperiode zal de uitwerking van deze wet in de samenwerking met GGDrU steeds verder vorm krijgen.  

Maatschappelijke organisaties koesteren 

D66 wil in de komende periode verder werken aan passende huisvesting voor culturele en 
maatschappelijke organisaties. Daarmee willen we deze belangrijke voorzieningen in Baarn waarborgen en 
toegankelijk houden. Als deze organisaties namelijk met een hoge huurprijs te maken krijgen, kunnen ze 
vaak niet blijven bestaan.  

In het plan maatschappelijk vastgoed van de gemeente wordt de Hoofdstraat 1 (waar nu de bibliotheek 
gevestigd is) benoemd tot ruimte voor ‘ontmoeting’. Met belangrijke organisaties, zoals Lokaal-O, zal in de 
komende jaren in een participatief traject verder invulling gegeven worden aan deze ‘huiskamer van Baarn’. 
D66 staat ook open voor onderzoek naar het verhuizen van de Leuning naar deze ‘huiskamer’ zodat de 
vrijgekomen ruimte bijvoorbeeld omgezet kan worden naar woningen. En hoe mooi zou het zijn als we hier 
ook voor jongeren een fijne ontmoetingsplaats kunnen creëren met bijvoorbeeld een klein podium?  

Naast deze voorziening in het centrum blijft het ook belangrijk om in de wijken voldoende ruimte voor 
ontmoeting te creëren. Sociaal contact leidt ertoe dat mensen meer tevreden zijn met de plek waar ze 
wonen. Mensen moeten uiteraard zelf verbinding maken. Maar je kunt hiervoor wél de juiste 
omstandigheden scheppen. D66 wil dat de sociale en fysieke wereld zo op elkaar afgestemd zijn dat dit het 
maken van contact stimuleert. Door prettige ontmoetingsplekken te creëren waar bewoners samen voor 
zorgen bijvoorbeeld. Hier moet meer aandacht voor komen, zowel in bestaande als nieuw te bouwen 
wijken.  

D66 wil nieuwe maatschappelijke initiatieven stimuleren. Initiatiefnemers weten vaak niet dat ze steun van 
de gemeente kunnen krijgen. Daarom wil D66 dat de gemeente hier actiever over communiceert. Het moet 
ook prominenter op de website van de gemeente zichtbaar zijn.  

 

  

https://baarn.raadsinformatie.nl/document/10651452/1/309074%20Plan%20maatschappelijk%20vastgoed%20bijlage%201%20Plan%20maatschappelijk%20vastgoed
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De gezonde gemeente 

D66 gaat uit van positieve gezondheid. We kijken naar wat iemand 
zelf kan, al dan niet met hulp van het eigen netwerk. Uitgangspunt is 
de vitale samenleving en focus op preventie, maar ook voorzien in 
een passend zorgaanbod voor wie dat nodig heeft. 
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Positieve gezondheid 

Bewegen voor jong en oud 

Sport en bewegen zijn voor veel mensen erg leuk. Het geeft mensen ontspanning, het houdt mensen 
gezond. Een sportievere samenleving is een gezondere en socialere samenleving. Ook vanuit het oogpunt 
van de kosten: denk aan toenemende arbeidsproductiviteit en lagere zorgkosten. Ook met het oog op het 
toenemende overgewicht in Nederland is de focus op bewegen erg belangrijk.  

D66 vindt dat basisschoolleerlingen met alle sporten in Baarn kennis moeten maken. Iedere vereniging die 
subsidie krijgt van de gemeente geeft jaarlijks minimaal 1 les aan alle basisscholen van Baarn. Dit zorgt ook 
weer voor nieuwe leden bij de sportverenigingen. Daarnaast willen we ook graag voorlichting over 
overgewicht op scholen.  

Bijna een kwart van de inwoners van Baarn is ouder dan 65 jaar. Veel ouderen vinden het lastig om 
dagelijks voldoende beweging te krijgen. Daarom moet zeker in Baarn voldoende aandacht voor deze 
doelgroep zijn. Hier is de integrale aanpak van belang: vanuit bijvoorbeeld de zorg kunnen ouderen 
geholpen worden om bij bestaande initiatieven aan te sluiten om in beweging te komen. Dit heeft ook een 
belangrijk sociaal aspect.  

Wanneer inwoners financieel niet in staat zijn om lidmaatschapsgeld te betalen voor een sportclub springt 
de gemeente financieel bij.  

Verenigingen zijn de ruggegraat 

Er is een bloeiend sportverenigingsleven in Baarn en dat willen we zo houden. De verenigingen vormen de 
ruggengraat voor de sport. Zij vervullen ook een belangrijke sociale functie waar mensen elkaar ontmoeten 
en een actieve bijdrage kunnen leveren aan de Baarnse samenleving.  

D66 juicht verdergaande samenwerking tussen de individuele sportverenigingen toe. Wanneer de 
voetbalverenigingen samen zouden gaan, kunnen bijvoorbeeld de velden veel efficiënter gebruikt worden.   

Ongeorganiseerde sport verdient ook een plek 

Sport en bewegen gebeurt ook buiten de verenigingen om. De skatebaan is hier 
een mooi voorbeeld van. Een jonge inwoner van Baarn heeft de gemeente via 
een petitie al gevraagd de huidige skatebaan naast de hockeyclub te vervangen. 
D66 staat hier helemaal achter. Skatebanen hebben een belangrijke rol bij het 
laten bewegen van jeugd. Daarnaast zijn het ook sociale ontmoetingsplekken 
voor jeugd.  

D66 zou ook graag een deel van bijvoorbeeld de Pekingtuin willen inrichten als 
urban sportpark zodat kinderen en volwassenen daar in de buitenlucht kunnen 
spelen en sporten. We hopen dat de jeugd er dan minder rondhangt, maar actief 
gaat sporten.  

Daarnaast zijn wij groot voorstander van het multifunctioneel gebruiken van de 
bossen rondom Baarn: te voet, te paard, op de fiets, in een klimbos, voor ieder 
wat wils.  

Een vangnet blijft nodig 

De komende jaren krijgt de verandering in het sociaal domein verder vorm. De ervaringen van de afgelopen 
jaren geven ons steeds meer inzicht in de werking van het systeem en de zorginhoudelijke en financiële 
effecten. Op basis van deze input blijft D66 toezien op bijsturing van het beleid van de gemeente. D66 
hanteert daarbij als uitgangspunten:  

❖ Ga uit van eigen kracht van mensen 

❖ Voorkom bureaucratie 

❖ Laat mensen zo veel mogelijk zelf kiezen waar ze ondersteuning krijgen 
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❖ Koop zorg slim in, houdt de financiën beheersbaar 

❖ Integrale samenwerking: verbinding tussen sport, bewegen, zorg, welzijn en cultuur  

Raak niet verstrikt in het sociaal vangnet 

Als iemand in het sociaal vangnet terechtkomt, mag dat geen doolhof worden. Wanneer een inwoner 
ondersteuning nodig heeft, moet dat simpel en doeltreffend zijn. We willen niet dat iemand er voor 
doorgeleerd moet hebben om hulp te vinden. Omdat we weten dat de praktijk weerbarstiger is, wil D66 een 
zaaksysteem introduceren waarbij aan iedereen een case manager wordt toegewezen die hem in het hele 
traject bijstaat. Niemand wordt van het kastje naar de muur gestuurd en menselijk contact staat voorop.  

Wanneer een inwoner bij de gemeente aanklopt voor (financiële) hulp mag de beoordeling geen 6 weken 
duren. Dit soort doorlooptijden moeten veel realistischer worden. En als deze tijd echt nodig is om het 
proces bij de gemeente te doorlopen, moet dat worden versimpeld.  

Schuldhulpverlening 

Met de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is vroegsignalering van schulden 
vanaf 1 januari 2021 een wettelijke taak van de gemeente. Binnen de gemeente Baarn moet hier meer focus 
op komen zodat we kunnen voorkomen dat inwoners in veel grotere geldproblemen komen. 

 

Terugdringen van eenzaamheid 

De coronacrisis heeft ons niet alleen laten zien dat we niet voorbereid waren op een gezondheidscrisis van 
deze omvang, maar ook blootgelegd hoe belangrijk een sociaal vangnet voor je gezondheid is. De 
eenzaamheid onder verschillende groepen is toegenomen. 

D66 is enthousiast over het programma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ en wil dit graag voortzetten in de 
komende raadsperiode met specifieke activiteiten en subsidies. 

 

  

https://baarn.raadsinformatie.nl/document/7139329/1/61199_Actieprogramma_Een_tegen_eenzaamheid_Baarn_bijlage_actieprogramma
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De jonge gemeente 
Geschreven door een 17-jarige inwoner van Baarn 

Jongeren hebben een mening. Over heel veel zaken die ook het 
lokale bestuur in de kern raken. Jongeren en ambtenaren weten 
elkaar vaak niet te vinden. Dit kan beter, vindt D66. 

Een actieve en betrokken jeugd is belangrijk. We moeten investeren 
in onze jeugd, zodat we op de lange termijn jongeren kunnen 
behouden in Baarn. Ook willen we dat zij actief betrokken zijn bij het 
bestuur van Baarn. Jongeren zijn tenslotte de toekomst!  
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Een plek voor jongeren in het bestuur van Baarn 

Jongeren moeten beter geïnformeerd worden over het bestuur en uitgenodigd worden om mee te denken 
over het beleid van Baarn op alle vlakken.  

D66 wil een nauwere band creëren tussen jongeren en de gemeente. Om jongeren een actieve rol te geven 
wil D66 de leeftijdsgrens voor steunfractieleden verlagen naar 16 jaar.  

Een andere manier om een nauwere band te creëren is door lesprogramma’s te ontwikkelen. Die kunnen 
bijvoorbeeld voorafgaand aan verkiezingen op de basisscholen en het voortgezet onderwijs behandeld 
worden. Baarnse ambtenaren en politici zullen deze programma’s uitvoeren op de scholen.  

D66 wil dat in 2022 een plan opgesteld wordt door de gemeente om jongeren structureel te informeren 
over en te betrekken bij de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een jongerenraad, de eerdergenoemde 
lessen over bestuur in de gemeente en jongerenvertegenwoordigers. Een ander idee is een ‘loket spontane 
zaken’. Dit is een plek waar mensen allerlei goede ideeën kunnen indienen. Een fysieke plek in de 
gemeente, bijvoorbeeld op het stadhuis. Het is niet het loket waar jij moet wachten op je beurt, maar de 
plek waar de gemeente vragen en ideeën enthousiast ontvangt. De gemeente kan dan de weg wijzen en 
waar mogelijk helpen bij het uitvoeren.  

 

Jongeren behouden in Baarn 

Baarn moet een gemeente zijn waar jongeren zich prettig voelen en graag willen blijven. Daarom stimuleert 
D66 betaalbare woningen en woonconcepten die specifiek deze doelgroep aanspreken. Zo kunnen 
jongeren na de middelbare school in Baarn op zichzelf gaan wonen. Alleen door verjonging kunnen we het 
huidige voorzieningenniveau van Baarn, zoals winkels, cultuur, sportclubs en verenigingen behouden.  

Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende stages en werkplekken zijn voor onlangs afgestudeerden. Dit 
moeten we als gemeente stimuleren. Jonge mensen kunnen op deze manier instromen in de Baarnse 
economie. 

Huiskamer in het centrum 

Een mooi initiatief zou een huiskamer voor jongeren kunnen zijn. Een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten 
en hulp kunnen krijgen als het thuis moeilijk gaat. Een laagdrempelige manier om in contact te komen als 
iemand bijvoorbeeld geldproblemen heeft, werk zoekt of een psycholoog nodig heeft. Maar ook een plek 
waar jongeren samen kunnen relaxen. Dit zou ook een mooie plek kunnen zijn voor het jeugdhonk.  
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De bruisende gemeente 

Baarn is een regionale speler op het gebied van landschaps- en 
natuurbeleving. Ook onze prachtige landgoederen, landhuizen en 
historische parken en lommerrijke terrassen in Baarn en Lage 
Vuursche trekken menig toerist. Toerisme is een belangrijke 
economische drijfveer van Baarn. D66 wil dit verder uitbouwen. 



25  Verkiezingsprogramma D66 Baarn 2022-2026 
 

Levendig centrum 

D66 streeft naar een bloeiend en levendig centrum. Ons toekomstbeeld is dat Baarn bekend staat om de 
vele kunstenaars, galerieën en musea. Er is een leuke permanente kunstroute, een jaarlijkse kunst- en 
antiekmarkt, een mooie kerststallenroute rond de feestdagen, kortom er is altijd wat te beleven voor jong 
en oud.  

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 vormt 
het hart van Baarn. In de visie van D66 is de Brink groen, autovrij, omringd door hoogwaardige architectuur, 
een echte ontmoetingsplaats voor jong en oud, aantrekkelijk voor muziekuitvoeringen en exposities, veilige 
speelplek voor de jongste jeugd. Om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren, willen we graag het aantal 
borden en vlaggen in het centrum reduceren en het straatbeeld verfraaien en meer eenheid creëren. 

 

 

Wethouder centrumontwikkeling  

D66 wil ons centrum snel levendiger te maken. Voor de herontwikkeling van het centrum wil D66 in het 
nieuwe college 1 wethouder verantwoordelijk maken zodat dit niet versnipperd wordt over meerdere 
portefeuilles. De herontwikkeling van het centrum moet samen met de winkeliers, pandeigenaren en 
inwoners vorm krijgen. 

Vorstelijk Baarn 

D66 wil in de komende periode extra investeren in Vorstelijk Baarn om zodoende voor inwoners, 
ondernemers en bezoekers veel meer onderscheidend te zijn. We willen graag dat campagnes en 
evenementen sterker dan voorheen worden ingezet om het profiel van Vorstelijk Baarn te versterken en het 
merk in te vullen. Logo, typologie en kleurstelling van Vorstelijk Baarn worden zoveel gebruikt in uitingen 
van de gemeenten en haar partners. 
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Kunst & Cultuur  

Dankzij het Herstelplan Cultuur heeft Baarn een breed aanbod aan kunst en cultuur kunnen behouden en 
kunnen verstevigen met gerichte ondersteuning van het Cultuur Platform. 

Cultuurcoach 

D66 ziet graag dat nieuwe initiatieven, zoals Kunst tegen Leegstand, de Tiny Experiences en Escher in de 
komende jaren meer ondersteuning vanuit de gemeente krijgen door middel van een structurele rol van een 
cultuurcoach vanuit de gemeente. Dit past goed in onze visie om van Baarn een gemeente te maken die 
bekend staat als kunstminnend met een breed cultureel programma.  

Speeldoos 

In de komende periode wil D66 ondersteuning blijven bieden aan de vernieuwbouw van theater/bibliotheek/ 
volksuniversiteit aan de Rembrandtlaan. De stijgende grondstofprijzen zullen waarschijnlijk leiden tot een 
hogere investering, maar D66 is trots op deze culturele voorziening voor Baarn en ziet dit als een goede, 
kwalitatieve investering voor de komende 40 jaar (en wil niet ‘beknibbelen’ op de uitvoering). 

Onze aandacht blijft de komende periode uitgaan naar de overlast die omwonenden ervaren m.b.t. geluid 
en parkeerdruk.  

Koester onze historie 

In de Gouden Eeuw trokken rijke Amsterdammers naar Baarn om hier mooie zomerverblijven en jachthuizen 
te bouwen. Deze oude landgoederen en buitenverblijven bepalen nog steeds in grote mate het groene en 
vorstelijke karakter van Baarn. D66 zal bij alle afwegingen die van invloed zijn op deze historie zeer 
zorgvuldig te werk gaan, waarbij herstellen en koesteren het uitgangspunt is.   

Kostendragers voor buitenplaatsen en landgoederen 

D66 koestert onze fraaie buitenplaatsen en landgoederen en wil dat de gemeente in nauwe samenwerking 
met hen bekijkt wat er aan extra ondersteuning nodig is voor een zekere, duurzame toekomst voor deze 
buitenplaatsen en landgoederen. Wij hebben er begrip voor en vinden dat landgoedeigenaren de ruimte 
moeten krijgen om kostendragers te creëren voor het beheer van de buitenplaatsen en landgoederen. 
Uiteraard moet dit wel in harmonie met de natuur en de omgeving gebeuren.   

Kasteel Groeneveld is wat D66 betreft een voorbeeld hoe om te gaan met historisch belangrijk cultureel 
natuurschoon en erfgoed. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/24/steun-aan-de-culturele-en-creatieve-sector-en-herstelplan
https://inbaarn.nl/
https://www.tinoseries.nl/
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Paleis Soestdijk 

In het langlopende en complexe proces om de restauratie van paleis en landgoed Soestdijk blijft D66 de 
plannen van de Meijer Bergman Erfgoed Groep steunen. Het concept Made by Holland biedt veel kansen 
voor Baarn, zowel voor ondernemers, voor inwoners als voor toeristen. Daarbij houdt D66 aandacht voor 
belangrijke randvoorwaarden met betrekking tot verkeer, evenementen en natuur. 

Verbind de Baarnse toeristische parels 

Belangrijk speerpunt is het verbinden van de toeristische parels met het centrum van Baarn. D66 vindt het 
belangrijk dat er weer een OV-verbinding komt in het weekend van station Baarn naar Lage Vuursche. Op 
diverse plekken in Baarn zijn fietsen te huur. Dit kan prominenter in het straatbeeld. Deze maatregelen 
helpen ook om de parkeerdruk af te laten nemen.  

Daarnaast wil D66 in het centrum en de buitengebieden de bewegwijzering naar de bezienswaardigheden 
van Baarn verbeteren. Daar hoort ook een duidelijke looproute van het centrum naar de Speeldoos bij.  
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De democratische gemeente 

D66 is opgericht om democratie dichter bij mensen te brengen. Wij 
willen dat mensen het recht hebben om zelf te kiezen wie hen 
bestuurt en zoveel mogelijk invloed hebben op het gevoerde beleid. 
Dat geldt voor de landelijke politiek, maar ook voor de gemeente. 
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Macht en tegenmacht 

De afgelopen jaren zijn er veel waarschuwende berichten geweest over het openbaar bestuur. 
Ondermijning, invloed van de onderwereld, corruptie, belangenverstrengeling. Gelukkig zijn het in veel 
gevallen incidenten buiten Baarn, maar het vereist wel waakzaamheid. Zeker vanuit D66 mag verwacht 
worden dat wij scherp letten op de integriteit van het openbaar bestuur en de kwaliteit van de 
besluitvorming. Net als duidelijke afspraken over wat er moet gebeuren wanneer er toch een lastige situatie 
ontstaat. Macht en tegenmacht (‘checks en balances’) staan daarin centraal.  

Gemeente is open en toegankelijk 

Ook inwoners moeten in staat zijn om het openbaar bestuur te controleren. Hiervoor moet de gemeente 
open en transparant communiceren. Het moet voor iedereen duidelijk zijn waarom bepaalde beslissingen 
genomen zijn. Deze informatie wordt actief door de gemeente gedeeld met inwoners.  

De Wet open overheid gaat per 1 mei 2022 in. Deze wet zal bijdragen aan de openheid van de gemeente. 
D66 zal erop toezien dat de invoering van de wet goed gebeurt. Daarbij zullen we het ambitieniveau van de 
gemeente uitdagen bij de uitvoering van de wet.  

Samen zijn we de gemeente 

Voor elke duizend inwoners zijn er ook duizend verschillende manieren om mee te willen en kunnen doen. 
We willen samen met de inwoners meer vorm geven aan nieuwe directe democratie-instrumenten. Hiermee 
willen we ook bevorderen dat er bij participatieprojecten inwoners deelnemen die dit normaal gesproken 
niet zo snel zullen doen. In de afgelopen periode hebben we hier de eerste stappen naar volwassenheid 
gezet door een meer centrale regie op participatie voor te stellen.  

D66 omarmt nieuwe initiatieven zoals de kinderburgemeester, de jongerenraad en wijkbudgetten omdat 
deze initiatieven de gemeente en de lokale politiek dichterbij onze (jonge) inwoners brengt. Maar D66 wil 
graag nog verdere stappen zetten door meer ruimte te bieden aan allerlei initiatieven (‘right to challenge’), 
door meer gebruik te maken van de kennis en ervaring van onze inwoners (‘burgerforum’) en door vaker 
met enquêtes/peilingen de wensen van onze inwoners op te halen.  

 

https://www.vngrealisatie.nl/roadmap/wet-open-overheid
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Heldere communicatie  

De gemeente heeft een belangrijke voorlichtingstaak. Iedere inwoner moet in begrijpelijk taal geïnformeerd 
worden over belangrijke thema’s. Hier moet een helder communicatieplan voor zijn. Voor grotere 
maatschappelijke thema’s wordt een apart communicatieplan opgesteld.  

Wat D66 betreft wordt het vast onderdeel van besluitvorming dat vastgesteld wordt welke doelstellingen 
de gemeente wil realiseren. Dit nodigt de inwoners extra uit om hun mening over de doeltreffendheid van 
het beleid te delen. 

D66 wil een investeringsprogramma om de communicatie te verbeteren van de gemeente met inwoners en 
ondernemers. Er zijn mooie stappen gezet. Bijvoorbeeld in de communicatie aan de balie. Maar het kan 
beter. Bijvoorbeeld door meer proactief en met lef te anticiperen op vragen. Maar ook door 
gemeentenieuws actiever te communiceren. 

Dienstverlening 

De gemeente is er voor haar inwoners en de bedrijven die gevestigd zijn. Zij is een serviceorganisatie en 
moet ervoor zorgen dat haar dienstverlening toegankelijk is. Informatie moet goed vindbaar en begrijpelijk 
zijn. Burgers en ondernemers moeten ervaren dat ze optimaal geholpen worden. 

De dienstverlening van de gemeente moet klantgericht en efficiënt zijn. Om deze dienstverlening verder te 
verbeteren zijn zowel een klantgerichte cultuur als digitalisering noodzakelijk. 

Een klantgerichte cultuur 

Uitgangspunt van de gemeente voor de dienstverlening aan haar inwoners is adequaat, meedenkend, 
betrouwbaar en tijdig. De gemeente kent haar inwoners en ondernemers, is benaderbaar, is gericht op 
wensen en behoeften en is continu gericht op duurzame relaties en oplossingen. Zij streeft naar heldere, 
integrale communicatie. 

D66 ondersteunt het gemeentebeleid. Wij vinden het belangrijk dat de dienstverlening zo persoonlijk 
mogelijk is en oplossingsgericht. Met expliciet aandacht voor verschillende doelgroepen en hun behoeften. 
Jongeren, ouderen, nieuwkomers, mensen met beperking, ondernemers, etc.: iedereen moet goed 
geholpen worden. Daarom is het belangrijk om continu in gesprek te blijven met deze doelgroepen en op 
deze basis verder te optimalieren. 

Digitalisering 

Digitalisering biedt kansen om burgers en bedrijven hun zaken digitaal prettig en efficiënt te laten regelen. 
De gemeente werkt eraan dat de digitale basis (systemen, producten, processen) structureel op orde is. En 
werkt toe naar excellente dienstverlening. 

D66 zet in op een eigen Digitale Agenda voor Baarn, naar het voorbeeld van de Digitale Agenda van de 
VNG. Streven is om alle informatie en diensten van de gemeente digitaal toegankelijk beschikbaar te 
maken. Daarnaast moet het voor inwoners altijd mogelijk zijn om fysiek langs te komen aan de balie. 

D66 wil extra investeren in informatiebeveiliging. De (financiële) gevolgen kunnen groot zijn als dit niet 
goed op orde is. Bijvoorbeeld recente hacks bij overheidsorganisaties laten dit zien. Wat D66 betreft moet 
er een steviger strategisch informatiebeveiligingsplan opgesteld worden door de gemeente. Daarnaast 
willen wij dat er gewerkt wordt aan hoger bewustzijn van inwoners, ondernemers en medewerkers op het 
punt van informatiebeveiliging en privacy. 

  

https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/digitale_agenda_gemeenten-2024_vng.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/digitale_agenda_gemeenten-2024_vng.pdf
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De investerende gemeente 

D66 wil de ruime financiële reserve benutten voor een actief 
investeringsbeleid bijvoorbeeld in verduurzaming en maximale 
ontzorging. De gemeente stelt zich hierin pro-actief op. 
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Behoud gezonde financiën 

Als sociaal-liberalen willen wij zorgvuldig omgaan met de overheidsfinanciën, natuurlijk ook die van de 
gemeente Baarn. Dat is het resultaat van gezond financieel beleid in de afgelopen jaren, maar er zijn de 
nodige risico’s, zoals:  

❖ Over een aantal jaar krijgt Baarn minder geld van de Rijksoverheid. 

❖ De kosten voor het sociaal domein zullen ook de komende jaren nog verder stijgen.  

❖ De noodzakelijke duurzaamheidsmaatregelen zullen de komende jaren veel geld kosten. 

Beide zijn bepalend voor onze financiën. D66 wil graag ieder jaar een sluitende meerjarenbegroting kunnen 
presenteren zodat we de algemene reserve op een peil van minimaal 10 miljoen euro houden. 

Gebruik de ruime reserve voor een actief investeringsbeleid 

Baarn heeft een ruime reserve van ongeveer 15 miljoen euro. Die ruimte wil D66 de komende periode 
benutten. Met een actiever investeringsbeleid willen we een impuls geven aan belangrijke 
maatschappelijke thema’s zoals: 

❖ Verduurzaming: maximaal ontzorgen van inwoners 

❖ Betere communicatie en dienstverlening 

❖ Verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte 

❖ Stimuleren (nieuwe) maatschappelijke initiatieven 

Gemeentebelastingen moeten uitlegbaar zijn 

Ondanks de grote reserve in de gemeentekas is er wel enige reden tot zorg. De gemeente staat voor grote 
opgaven in de komende jaren. Een simpele rekensom leert ons bijvoorbeeld dat alleen al het verduurzamen 
van de woningen minstens enige honderden miljoenen euro's gaat kosten. Als de gemeente daar maar een 
paar procent van moet betalen is onze reserve meteen weg.  

Dat betekent dat we als gemeente dan andere inkomsten moeten genereren. Eén van de weinige knoppen 
waar we aan kunnen draaien, is de onroerende zaakbelasting (OZB). Deze is in Baarn lager dan in andere 
gemeenten. D66 staat dan open voor een stijging van het tarief van de OZB. Maar alleen als duidelijk en 
transparant aan inwoners uitgelegd kan worden waaraan een stijging wordt besteed. 
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De veilige gemeente 

Preventie is en blijft de basis. Dit begint in het onderwijs, door het 
voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, en het volgen van 
jongeren die van het rechte pad af dreigen te raken. Belangrijk 
hiervoor zijn kansen op de arbeidsmarkt, voorkomen van schulden, 
en tegengaan van discriminatie. Effectieve preventie vraagt om 
goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, de politie, 
scholen en zorg- en welzijnsinstellingen.  
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Veilige woonomgeving 

Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent 
minder criminaliteit en overlast. Inwoners voelen zich dan ook veiliger. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het 
gebied rondom het station of de Pekingtuin. D66 wil dat de gemeente de openbare ruimte netjes houdt en 
bij overlast snel reageert. 

De gemeente verzorgt voorlichting zodat bewoners weten hoe zij hun woning en buurt veilig kunnen 
houden. Social media spelen een belangrijke rol hierin. Daarmee verhogen we de aangiftebereidheid.  

Daarnaast willen we verdergaan met de persoonsgerichte aanpak die wordt ingezet tegen overlastgevende 
en zorgmijdende inwoners. En natuurlijk spelen we elk jaar in op de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor. 

Voldoende capaciteit bij politie 

Criminaliteit waar inwoners relatief vaak het slachtoffer van worden zoals auto- en woninginbraken, fiets- 
en winkeldiefstal, mishandeling, uitgaansgeweld of oplichting – kunnen alleen worden opgelost wanneer er 
voldoende recherchecapaciteit binnen de politie is.  

Stevige rol burgemeester en gemeenteraad 

D66 vindt dat de burgemeester zijn rol als hoofd van de politie op het gebied van openbare orde steviger 
moet kunnen pakken. D66 wil dat het driehoeksoverleg -het overleg waarin burgemeester, Openbaar 
Ministerie en politie spreken over veiligheidsonderwerpen- afspraken maakt over de inzet op lokale 
prioriteiten, bijvoorbeeld met ‘handhavingsarrangementen’. De gemeenteraad moet inspraak krijgen in de te 
maken afspraken. 

Drugscriminaliteit 

D66 wil in de komende jaren de integrale aanpak op een kerngroep van dealers en jongeren daaromheen 
voortzetten. Daarnaast moeten we blijven investeren in samenwerking en bewustwording bij professionals, 
het versterken van de weerbaarheid van ouders. De bekende dealplekken in Baarn worden regelmatig 
gecontroleerd door de politie.  

 

 
 


