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VOORWOORD 

 

Beste Baarnaars, 

 

De verkiezingen staan weer voor de deur. Verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Dat betekent 

dat u op woensdag 21 maart 2018 uw stem kunt uitbrengen op de partij die volgens u het beste de 

belangen van de Baarnse bevolking vertegenwoordigt in ons gemeentebestuur. 

 

De VVD heeft zich ook in Baarn de afgelopen decennia een belangrijke bestuurderspartij getoond. 

Vrijwel altijd was de VVD de grootste partij en was er een VVD wethouder in het college met 

belangrijke portefeuilles als financiën en ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Dat is niet voor niets. De VVD staat voor solide beleid. Geen hapsnap of met alle windrichtingen 

meewaaien. Solide betekent doorgaan op een ingezette koers. Luisteren naar u als inwoners van 

Baarn, Eembrugge en Lage Vuursche en voortdurend belangen afwegen. Leren van gemaakte fouten 

en zoeken naar de beste oplossingen. 

 

Om de beste oplossingen te zoeken, is het belangrijk dat we creatief en ondernemend zijn. Niet 

stilzitten en toekijken, maar acties ondernemen waar nodig. Ons beleid aanpassen aan de tijd. Dat 

betekent veel praten met belanghebbenden en zorgen dat we de juiste beslissing voor Baarn nemen. 

 

Als we het over Baarn hebben, hebben we het ook over de vele voorzieningen en de prachtige natuur 

waarin we mogen leven en recreëren. Daar zijn we trots op. We willen het vorstelijke van Baarn 

zoveel mogelijk uitstralen. 

 

Vandaar dat de samenstellers van het programma dat voor u ligt, gekozen hebben voor het thema: 

 

Solide-ondernemend-vorstelijk 

 

Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat de VVD weer de grootste partij is. Bij de vorige 

gemeenteraadsverkiezingen kreeg een lokale partij net wat stemmen meer. Daarom is het ook nu 

weer zó belangrijk dat u op 21 maart naar de stembus gaat. 

 

Ons verkiezingsprogramma is er op gericht om ons prachtige Baarn te behouden of nóg mooier te 

maken. Dit verkiezingsprogramma zorgt ervoor dat we beschermen wat we met elkaar hebben 

opgebouwd en dat we een Baarn blijven waar het fijn leven, wonen en werken is. 
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Dus wilt u een solide, ondernemend en vorstelijk Baarn? Stem VVD! 

 

Suzanne Oortman Gerlings-van Hal 

 

Namens VVD Baarn 

 

 

 

Voor nadere informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 

https://baarn.vvd.nl/ 

https://eemdelta-bbs.vvd.nl/  

https://baarn.vvd.nl/
https://eemdelta-bbs.vvd.nl/
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1. SOLIDE 

Veiligheid 

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Veiligheid staat wat dat betreft 

voorop. Inwoners moeten zich overdag op straat veilig voelen, maar ook ’s avonds laat veilig de hond 

uit kunnen laten. Hoewel het voorkómen van overlast door drank- en drugsmisbruik onder jongeren 

ons inziens de taak is van opvoeders, zien wij dat extra toezicht rondom horeca misbruik en overlast 

tegengaat.  Wij zien dan ook de noodzaak van de derde buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in 

Baarn. 

 

We hebben oog voor de veiligheid van Baarnaars en willen initiatieven op het gebied van preventie 

steunen. Dit betekent: 

 cameratoezicht op plaatsen waar regelmatig incidenten plaatsvinden, 

 voortdurende aandacht voor preventie van woninginbraken, 

 stimuleren van initiatieven als buurtpreventie, 

 inwoners stimuleren om deel te nemen aan Burgernet 

 hangjongeren zo vroeg mogelijk signaleren en probleemgedrag voorkomen o.a. door ouders 

nadrukkelijk ook verantwoordelijk te stellen voor het gedrag van hun kind, 

 scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van mogelijke radicalisering of 

huiselijk geweld. 

 

Van groot belang blijft het inzetten op de bestrijding van kleine criminaliteit en vandalisme, maar ook 

de zichtbaarheid van en daadkrachtig ingrijpen door de politie en overige handhavers. Schade en de 

kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken. 

Leefbaarheid 

Wij zijn heel erg blij met en dankbaar voor de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen 

steken. Zij maken Baarn tot een aangename plaats om te wonen. Ook nemen steeds meer mensen 

zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun 

leefomgeving. De vormen  zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, 

buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen deze initiatieven toe. 

Het sluit aan bij ons streven naar zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtige gemeente en een 

compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën. 

 

De gemeente gaat rommel in de wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuil rondom afvalcontainers, 

graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk 

worden de kosten verhaald op de veroorzaker. 
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We wonen graag in een schone, leefbare wijk. We vinden dat samenwerking tussen inwoners en de 

gemeente van essentieel belang is om Baarn leefbaar te houden. Een voorbeeld is het groen, dat voor 

Baarn een groot goed is. De gemeente heeft daarin haar verantwoordelijkheid en een 

voorbeeldfunctie, maar ook de Baarnaars dragen daaraan bij door zelf hun tuin, balkon en straat te 

onderhouden en schoon te houden. Een schoon en groen Baarn komt de leefbaarheid ten goede.  

Duurzaamheid 

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en het milieu. Dat is van belang, 

ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Vandaar ook dat de VVD op 2 november 2017 het Baarns 

Klimaat Akkoord mede heeft ondertekend. 

 

Duurzaamheid biedt ook een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de 

economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen 

en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies. 

 

Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt 

actief mee aan voldoende oplaadpunten. 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. We zijn voorstander van de 

circulaire economie, waarbij zoveel mogelijk afval wordt gebruikt voor nieuwe producten. We willen dat 

afval gescheiden wordt opgehaald, maar dat het serviceniveau voor onze inwoners op peil blijft. 

Verantwoord (financieel) beleid 

Wij willen dat het solide (financieel) beleid van de gemeente wordt doorgezet. Alleen met een gezond 

beleid kun je goede en verantwoorde keuzes maken voor nu en voor de toekomst. Baarn heeft een 

goede financiële huishouding, de inkomsten en uitgaven zijn transparant en onze reserves zijn sterk 

verbeterd. 

 

We hebben de afgelopen periode de gemeentelijke lasten voor inwoners kunnen beperken tot stijging 

met het inflatiepercentage en we hebben er in 2017 voor gezorgd dat de tarieven zijn bevroren.  In de 

komende periode zullen we ons extra inspannen voor een woonlastenverlichting door verlaging van 

de onroerendezaakbelasting (OZB). 

Baarn zelfstandig 

Hoewel samenwerking noodzakelijk is, blijft ons uitgangspunt dat we onze zelfstandigheid als 

gemeente behouden. Tegenwoordig kun je als gemeente, ook met een effectief ambtelijk apparaat, 

niet alles meer alleen doen: samenwerking is het antwoord. Voorbeelden hiervan zijn de 

afvalinzameling, ICT en gemeenschappelijke regelingen. Het doel van deze samenwerking is, naast 
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de grotere expertise en slagkracht, ook zeker het kostenaspect. Als het goedkoper en beter kan, dan 

moet het óók goedkoper. 

Zorgvuldige zorg 

Wij willen dat onze mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat 

mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, ondersteuning 

kunnen krijgen. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat 

familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar 

voor ondersteuning die je nodig hebt. 

 

Wij willen dat iedereen goede zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk 

zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig 

hebben. Juist daarom is het belangrijk dat Baarn zorg dichter bij mensen aanbiedt. Als het moeilijk 

wordt om huishoudelijke of verzorgingstaken zelf uit te voeren, door bijvoorbeeld ouderdom of ziekte, 

moet het inhuren van hulp gemakkelijker worden gemaakt door eenvoudiger regelgeving. 

 

We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Zorgen voor zieke en 

oudere mensen in je omgeving is je verantwoordelijkheid nemen. Dit verdient ons respect, want deze 

mantelzorg is bijzonder waardevol voor onze samenleving. De gemeente kan ondersteuning 

aanbieden om overbelasting van deze mantelzorgers te voorkomen. 

Actieve integratie 

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen. Wij stellen wel 

dat nieuwe inwoners uit andere culturen op actieve en daadkrachtige wijze moeten integreren in de 

Baarnse samenleving. Dat betekent dat zolang nieuwkomers in Baarn zijn, zij zich aanpassen. Dit 

betekent dat ze zelf verantwoordelijk zijn om de Nederlandse taal te leren en bij te dragen aan de 

samenleving. Iedereen die kan werken, werkt, want we willen niet dat er door nieuwkomers een 

onevenredig beroep wordt gedaan op ons zorgvuldig opgebouwde sociale stelsel. We vinden het ook 

belangrijk om ons cultureel erfgoed en de daarbij behorende cultuurhistorische evenementen, zoals 

de Sinterklaasintocht, te koesteren en dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en 

cultuur van Nederland kennen. 

 

We hebben oog voor de zorgen die er in onze samenleving bestaan. Zo heeft Baarn een  

Rijksopdracht om statushouders op te nemen en te huisvesten in haar gemeente. Dat legt druk op de  

bestaande voorzieningen. Wij willen echter niet dat daar door nieuwkomers een onevenredig beroep  

op wordt gedaan.  
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We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en 

geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. We zijn 

daar trots op en verwachten dat ook van anderen. 
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2. ONDERNEMEND 

Baarn en haar ondernemers 

In Baarn zijn ondernemers onmisbaar voor een gezonde economische toekomst en werkgelegenheid. 

Wij willen ondernemers stimuleren door ze de ruimte te geven om te ondernemen. Zij investeren in 

nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de 

gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. 

 

De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten runnen, dat weten zij zelf 

het beste. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te 

doen. Wij zijn er voorstander van om de bezem te halen door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en 

niet handhaafbare regels. Ook  kan de gemeente helpen om het ondernemen gemakkelijker te maken 

door nauw samen te werken met Baarnse ondernemersverenigingen. Door krachten te bundelen moet 

optimaal gebruik worden gemaakt van de aanwezige kennis. Baarn is een dorp voor en door 

ondernemende mensen. 

 

In Baarn mogen we ook trots zijn op onze kennisintensieve bedrijven. Wij zijn blij dat het College ook 

actief contact zoekt met deze Baarnse bedrijven. Zo werken we niet alleen aan een Vorstelijk Baarn, 

maar ook aan een Innovatief Baarn! 

 

We zijn zeer verheugd over de nieuwe bestemming van Paleis Soestdijk waar innovatie eveneens het 

thema zal zijn. Dit centrum van innovatie biedt ook weer kansen voor Baarn! 

Baarn en het centrum 

We zijn blij met de investeringen in het centrum, o.a. het opknappen van het parkeerterrein (met gratis 

parkeergelegenheid) en de Laanstraat, waar in 2017 mee is gestart. Een aantrekkelijk winkelcentrum 

is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Ook de investeringen in 

de bedrijventerreinen de Drie Eiken en de Noordschil zijn goede ontwikkelingen voor Baarn. 

 

We  vinden dat het beleid van de gemeente Baarn erop gericht moet zijn om de detailhandel te 

beschermen. Het centrum moet een aantrekkelijk en gevarieerd winkelgebied blijven. Een levendig 

centrum met een diversiteit aan winkels zorgt ervoor dat mensen graag in Baarn winkelen. Een 

attractief centrum dat goed bereikbaar is met de auto en de fiets, blijft voor Baarn essentieel. Wij  

willen dat parkeren gratis blijft. Kortom, een aantrekkelijk winkelgebied, waar bestaande ondernemers 

initiatieven ontwikkelen en nieuwe ondernemers zich graag vestigen. 
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3. VORSTELIJK 

Het nieuwe wonen 

Het ingezette verhoogde woningbouwprogramma steunen wij volledig. Tevens zijn wij een 

voorstander van het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen. We willen de gemeente niet nog 

voller bouwen met sociale woningen. Wat ons betreft mag maximaal 30% tot die laatste categorie 

behoren. 

 

Het voorrangsbeleid rond vergunninghouders vanuit Den Haag zorgt voor nog eens extra druk op de 

sociale woningmarkt. Wij pleiten daarom voor een goede verdeelsleutel tussen bestaande en nieuwe 

Baarnaars. 

 

Andere belangrijke voorwaarde is voor ons dat er duurzaam, klimaatneutraal en gasloos wordt 

gebouwd. Wij hechten daar grote waarde aan. 

Sport, cultuur en recreatie 

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale 

contacten. 

 

Erfgoed, kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. 

Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie. Cultuur in Baarn is van 

iedereen. We staan achter het ontwikkelen van beleid voor het behoud van Baarns erfgoed, ook met 

betrekking tot de Wintertuin en het Cantonspark. Zo zullen onze inwoners ook in de toekomst kunnen 

genieten van al het moois in Baarn. 

 

Mede door onze inzet is het mogelijk geworden om het hoge voorzieningenniveau in Baarn tegen 

betaalbare exploitatiekosten op peil te houden. In Baarn is het heerlijk wonen en prima werken. 

Theater de Speeldoos, de bibliotheek, kinderboerderij, speeltuinen en tal van verenigingen zorgen 

ervoor dat er daarnaast ook veel mogelijk is. We mogen trots zijn op het grote aanbod aan 

accommodaties voor sport en vrije tijd dat Baarn te bieden heeft, en met name de hoogwaardige 

kwaliteit daarvan. Kortom, een zeer uitgebreid programma voor jong en oud. Wij vinden dat al deze 

voorzieningen mogelijk moeten blijven voor u als inwoner. 

Goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid 

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en 

om onze familie en vrienden op te zoeken. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de 

kerntaken van de gemeente. 
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Wij streven naar goed begaanbare wegen, fietspaden en stoepen. Het is belangrijk dat Baarn met de 

auto, trein en het overige openbaar vervoer (OV) goed bereikbaar blijft, zeker ook met het oog op 

economie, werkgelegenheid en recreatie. Bovendien moeten mensen die bijvoorbeeld slecht ter been 

zijn, zich vrij door Baarn kunnen bewegen. 

 

De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee, 

vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en ouders 

creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige 

fietsroutes). 

Natuur en toerisme 

We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen en duinen, van de vogels in de tuin 

en van de koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen 

we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan. De natuur 

is toegankelijk voor recreatie. Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven helpen 

natuur en milieu te beschermen. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar 

kunnen goed hand in hand gaan. 

 

Met Paleis Soestdijk, Kasteel Groeneveld, Lage Vuursche, rivier de Eem en de Baarnse bossen geldt 

Baarn als een aantrekkelijke, toeristische bestemming. Wij staan een beleid voor waarbij we 

initiatieven die het toerisme naar Baarn stimuleren, graag ondersteunen. 


