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Voorwoord 
 
Beste inwoners van de Gemeente Baarn, 

Met veel genoegen bied ik u het verkiezingsprogramma van de Baarnse VVD aan. Dit 
verkiezingsprogramma staat voor onze visie voor de komende vier jaren, waar de VVD haar 
gemeentelijk beleid op zal baseren. 

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarbij wordt u 
gevraagd uw stem uit te brengen op de partij die het beste de belangen van de Baarnse bevolking 
zal vertegenwoordigen. 

Baarn is een geweldige, centrale plek om te wonen, om te leven, om te sporten, om te werken. 
Laten wij dit met zijn allen behouden en waar mogelijk nog mooier en veiliger maken. Met ons 
verkiezingsprogramma willen wij ervoor zorgen dat we niet alleen het goede behouden, maar ook 
toegankelijk maken voor de 1.000 nieuwe huishoudens die wij tot aan 2030 mogen verwelkomen. 

Ontegenzeggelijk is de VVD al jaren de belangrijkste coalitiepartij, waarbij de VVD altijd het 
voortouw heeft genomen in het college. Niet alleen als grootste partij, maar ook door een VVD-
wethouder te hebben, die onder andere verantwoordelijk was voor Financiën en ruimtelijke 
ontwikkeling. 

De VVD staat al jaren voor consistent en constructief beleid, waarbij de huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen zeker niet uit het oog worden verloren. De Energietransitie, het diversiteitsbeleid, 
extra woningen bouwen zijn thema’s die de afgelopen jaren snel een veel grotere plek in onze 
samenleving zijn gaan opeisen, waar wij als VVD direct de handschoen hebben opgepakt en hier 
actief beleid voor hebben gemaakt. De uitdagingen op dit gebied gaan wij zeker niet uit de weg. 

De terugkerende thema’s zoals ondernemerschap, veiligheid en verkeer zullen wij nooit uit het oog 
verliezen, waarbij wij met name het bouwen van woningen zien als een mooie mogelijkheid om 
Baarn op rustige, maar daadkrachtige manier te laten groeien. Met nieuwe woningen (1.000 
woningen tot aan 2030) groeit het aantal inwoners, waardoor het verenigingsleven kan groeien en 
onze mooie winkelgebieden en culturele instellingen kunnen profiteren van nieuwe inwoners. 

Hierbij zullen wij vanzelfsprekend zeer goed luisteren naar al onze inwoners uit zowel Eembrugge, 
Lage Vuursche als Baarn. Immers, de uitdagingen op het gebied van verkeer en veiligheid groeien 
mee met het toenemend aantal inwoners.  

Laten we genieten van onze mooie woonomgeving, de bossen, de natuur, de Eem en de vele 
voorzieningen die onze dorpskernen ons bieden. Hier mogen wij trots op zijn, en dit mogen, zo niet 
móeten, wij veel meer uitstralen. Enige trots is gepast op ons Vorstelijk Baarn! 

Samenvattend hebben wij voor het verkiezingsprogramma gekozen voor de kernwoorden: “Baarn 
in Balans”. 

Ik ga er vanuit dat VVD de grootste partij blijft bij de komende verkiezingen. Daarbij is elke stem 
belangrijk, ga daarom op 16 maart stemmen !! 

Dus wilt u een solide, ondernemend, vorstelijk en veilig Baarn in balans? Stem VVD!  

 André van der Padt 
 Lijsttrekker VVD Baarn  
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Inleiding 
 
Baarn is een prachtige gemeente en wij hebben het geluk om er met elkaar te wonen! Elke dag 
zetten lokale politici zich in om bestuurlijke afwegingen te maken en zo uw belangen zo goed 
mogelijk te behartigen. Zo wordt onze gemeente nog mooier en beter voor haar inwoners, 
organisaties en bedrijven. 
 
Ook de afgelopen vier jaar heeft de VVD Baarn weer haar uiterste best voor u gedaan en hebben we 
het verschil gemaakt op een aantal belangrijke terreinen die we graag nog even vermelden. 
 
De woningbouw heeft een enorme impuls gekregen in alle sectoren: van de invulling van de 
Heuveloordstraat (duurzame woningen in de vrije sector) tot aan de realisatie van De Loef 
(appartementen in de sociale huur met voorrang tot verhuizen voor 65-plussers). Ook de 
ontwikkeling van de Baarnsche Zoom met 500 woningen staat op het punt van uitvoering en er is 
voorzien in een uitbreiding van het bedrijventerrein De Noordschil. 
 
Uiterst lastige dossiers zijn tot een goed einde gebracht. Zo is het “Gat van Luiten” prachtig ingevuld 
met 18 appartementen, drie starterswoningen en een commerciële ruimte. Het gasontvangststation 
is verplaatst waardoor het Baarn Huis, een woon- zorgcomplex met 16 appartementen bestemd 
voor personen met een verstandelijke beperking, kan worden gerealiseerd. Tot slot is de 
“Kooijhoek” herontwikkeld tot een nieuw levendig punt met supermarkt en woningen. 
 
Met het zorgvuldig genomen besluit tot de vernieuwbouw van theater De Speeldoos is de toekomst 
van het theater, maar ook van de bibliotheek en Volksuniversiteit, gegarandeerd voor de lange 
termijn. Nu De Trits is gerenoveerd, kan ook ons zwembad zeker de komende 20 jaar weer mee. En 
de Wintertuin heeft een prachtige levendige invulling gekregen met een Baarnse ondernemer. 
 
De leegstand in het winkelcentrum wordt actief bestreden door de opgezette samenwerking “de 
Gouden Driehoek” met gemeente, Coöperatie Ondernemers Centrum Baarn en pandeigenaren. 
Recreatie en toerisme hebben een impuls gekregen door een goede samenwerking tussen 
ondernemers en de gemeente. 
 
De sportsubsidies zijn evenwichtiger verdeeld over alle sportverenigingen in Baarn. Verder hebben 
de inrichting van nieuwe speelplekken voor kinderen (bijvoorbeeld in de Pekingtuin) en de 
herinrichting van bestaande speelplekken in Baarn een nieuwe impuls gehad. Het minimabeleid is 
geactualiseerd en heeft een heldere communicatie gekregen. Het voorkomen van schulden is 
prioriteit geworden. Werk boven uitkering blijft ons uitgangspunt. 
 
Op ons initiatief hebben we ervoor gezorgd dat er voor duurzame opwek van energie geen 
(grootschalige) windmolenparken en zonneweiden in onze kwetsbare natuur mogen komen. 
 
We hebben de stijging van de onroerende zaakbelasting (OZB) kunnen beperken tot de 
inflatiecorrectie. 
 
We hopen dat de bovenstaande successen duidelijk maken dat uw stem ertoe doet en dat de 
inbreng van de VVD Baarn inderdaad het verschil maakt. Hieronder kunt u lezen waar we ons de 
komende vier jaar sterk voor gaan maken. 
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Verkiezingsprogramma 2022 – 2026 VVD Baarn 

Wonen in Baarn 

Het is prachtig wonen in Baarn: onze gemeente ligt centraal, heeft hoogwaardige voorzieningen en 
er is veel groen om te ontspannen en te recreëren. De VVD Baarn werkt er hard aan om dat alles (en 
nog veel meer) zo goed mogelijk voor u in stand te houden! 

 
De afgelopen jaren heeft de VVD de woningbouw (in alle sectoren) een enorme impuls gegeven. 
Ook de komende jaren zullen we als VVD blijven werken aan voldoende passende en betaalbare 
woningen, zodat jongeren, starters en gezinnen zoveel mogelijk in Baarn kunnen blijven wonen. Zo 
kunnen we ook ons voorzieningenniveau op peil houden. We gaan dus werken aan een evenwichtig 
woningbestand, terwijl in realiteit slechts beperkt ruimte beschikbaar is om te bouwen. Er zijn 
namelijk veel ‘ruimtevragers’ naast wonen, zoals werken, natuur, recreatie en opwek van duurzame 
energie. We willen graag dat de gemeente aan de slag gaat om zoveel mogelijk passende woningen 
te realiseren en daarbij ook flexibele woonvormen meeneemt. Vanzelfsprekend bewaken we hierbij 
de kwaliteit en daarmee de identiteit van Baarn als lommerrijke gemeente met veel mooie 
woningen. 

 
Als VVD willen we graag dat de gemeente blijft stimuleren dat bedrijven die nu in woonwijken zijn 
gevestigd naar onze bedrijventerreinen verhuizen. De vrijkomende terreinen, de zogenoemde 
inbreidingslocaties, kunnen vervolgens worden bestemd voor woningbouw. Het betekent ook dat 
onze bedrijventerreinen aantrekkelijk moeten zijn en blijven voor bedrijven om zich te vestigen. We 
zijn voorstander van de uitbreiding van het bedrijventerrein De Noordschil. 

 

Bij woningbouwplannen zijn voor ons de belangrijkste uitgangspunten: draagvlak, participatie en 
inspraak. We willen dat er tijdig wordt gecommuniceerd met en goed wordt geluisterd naar 
omwonenden. De komst van de Omgevingswet geeft ons daartoe meer ruimte en betere 
mogelijkheden. In toekomstige besluitvormingsprocessen zullen de belangen van alle betrokkenen 
kritisch en zorgvuldig worden afgewogen. 

 

Naast de reeds bestaande aangewezen woningbouwlocaties, zoals de Baarnsche Zoom, kan er 
mogelijk gebouwd en verbouwd worden op de huidige locatie van het Meander Medisch Centrum in 
het Maarschalksbos, mogelijk ook op de plaats van de voormalig zusterflat (de rode contouren). 
Wat de VVD betreft gaat het dan om woningen op bovenliggende etages met zorgvoorzieningen op 
de begane grond, vanzelfsprekend binnen de mogelijkheden van het legaat. Op die manier ontstaat 
ruimte voor woningbouw en kan de poliklinische zorg voor Baarn behouden blijven. 

 

We zetten in op het verduurzamen van onze woningen, vooral door te isoleren, zonnepanelen op 
daken te plaatsen of gasloos te bouwen. Bij deze verduurzaming vinden we het belangrijk dat u uw 
eigen keuze kunt bepalen en dat het voor iedereen betaalbaar blijft. We willen daarom ook dat voor 
de verduurzaming alle landelijke en regionale subsidiemogelijkheden worden benut. Tot slot 
moeten we oog blijven houden voor de gevolgen van de almaar stijgende energiekosten voor onze 
inwoners.  

Groen en leefbaar 

De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente Baarn. De inrichting en het beheer van de 
openbare ruimte dragen bij aan de leefbaarheid, duurzaamheid en identiteit van onze gemeente. 
Wij richten onze openbare ruimte zo in dat kwaliteit en veiligheid optimaal zijn. 
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We willen ons ook graag thuis voelen in onze buurt. Een buurt die groen, schoon en veilig is. Waar 
we als goede buren met elkaar samenleven en ook samen een bijdrage leveren aan de inrichting en 
kwaliteit van onze openbare ruimte. Een leefomgeving die voor de vorstelijke uitstraling van ons 
dorp zorgt. 

Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden 
aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten van de schade en de handhaving moeten zoveel 
mogelijk worden verhaald op de veroorzakers. De kosten van vandalismebestrijding worden voor 
inwoners inzichtelijk gemaakt. De gemeente communiceert tijdig en duidelijk naar inwoners, 
ondernemers en organisaties over onderhoud aan wegen en wegafsluitingen. Daarbij geldt dat we 
onderhoud zoveel mogelijk in één keer proberen te doen, om overlast en kosten te beperken. 

Al langere tijd zijn we als VVD kritisch over ons afvalbeleid. We willen dat de kwaliteit van 
dienstverlening aan onze inwoners hoog blijft, maar wel tegen zo laag mogelijke kosten. Zeker 
wanneer inwoners zelf hun afval steeds meer en beter gaan scheiden (bronscheiding), moet de 
afvalstoffenheffing zelfs naar beneden kunnen worden gebracht. Het tegendeel is echter het geval: 
forse kostenoverschrijdingen worden in het nieuwe systeem van afvalinzameling (Omgekeerd 
Inzamelen genoemd) één op één doorberekend aan onze inwoners. Wij blijven streven naar zo groot 
mogelijke daadwerkelijke milieuwinst van ons afvalbeleid en naar zoveel mogelijk cyclisch 
hergebruik van ons afval. Net als steeds meer gemeenten denken wij met bronscheiding van ons 
PMD-afval niet op de goede te weg zijn en willen we ons inzetten voor een systeem waar PMD-afval 
achteraf wordt gescheiden (nascheiding). Dat zorgt voor minder containers in de tuin van onze 
inwoners, is minder belastend voor het milieu en bovendien goedkoper. 

Ook voor kinderen dient Baarn een prettige omgeving te zijn. We spannen ons er daarom voor in om 
hun leefklimaat zo gezond mogelijk te maken. Dat betekent groen en ruimte voor kinderen, goede 
en veilige speelmogelijkheden in elke buurt. Speelplekken moeten functioneren als 
ontmoetingsplek voor jong en oud. Bij de inrichting of vernieuwing van bestaande speelplekken 
vinden we dat de buurt nadrukkelijk moet worden betrokken, hetzij in het meedenken bij de aanleg, 
hetzij bij het schoonhouden en onderhouden. 

Verkeer 

Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. Dat is goed voor 
de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Daarom moeten wegen, fietspaden en trottoirs goed 
onderhouden en begaanbaar zijn. Voor mindervalide mensen moeten we blijvend aandacht hebben 
voor de toegankelijkheid. Ten slotte is het belangrijk dat verkeersituaties veilig zijn voor 
voetgangers, fietsers en automobilisten. 

Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. De gemeente moet straten en wijken, in het bijzonder in de 
buurt van scholen en sportclubs, zo veilig mogelijk inrichten. Dat gebeurt zoveel mogelijk in 
samenwerking met ouders en buurtbewoners. 

Sluipverkeer door ons centrum is velen een doorn in het oog. De gemeente stimuleert dat het 
verkeer, ook van en naar omliggende plaatsen, langs de buitenrand van Baarn wordt geleid. De 
gemeente moet wat betreft de verkeersafwikkeling op de Amsterdamsestraatweg vinger aan de 
pols houden bij de provincie. Goede doorstroming en verkeersveiligheid zijn essentieel. De 
gemeente moet blijven aandringen bij de provincie op een gedegen oplossing voor de 
levensgevaarlijke oversteek van de v. Reenenlaan naar de Emmalaan en vice versa. 

Op veel plekken is het lastig om dicht bij huis te parkeren. Door te kijken naar de juiste 
parkeerbalans, kijken wij hoe we voldoende parkeergelegenheid kunnen realiseren. Een auto is 
tenslotte vaak geen keuze, maar hoognodig om op werk te komen of te kunnen mantelzorgen. Bij 
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nieuwbouw streven we naar parkeren op eigen terrein. We onderzoeken ook de mogelijkheden voor 
het overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen voor duurzame opwek van energie. 

Het is belangrijk dat het openbaar vervoer goed toegankelijk en van goede kwaliteit is. We blijven 
ernaar streven het openbaar vervoer te verbeteren (in samenwerking met de provincie) en 
onderzoeken mogelijkheden van slimmere en goedkopere alternatieve vormen van openbaar 
vervoer. 

Verduurzaming 
 

Baarn wil verduurzamen. De energietransitie is daar een onderdeel van. Daarmee komen 
vraagstukken op ons af over huizen die van het gas afgaan, zonneparken en windmolens in ons 
landschap. Dat zijn flinke veranderingen, die om verstandige keuzes en vooral om draagvlak van 
onze inwoners vragen. Duurzaamheid kan kansen bieden voor economische groei en een 
aangename leefomgeving. Het is daarbij van het grootste belang om verantwoorde beslissingen te 
nemen, waarbij vrije keuze en betaalbaarheid voor gezinnen en ondernemers leidend zijn. 

Onze energietransitie is een grote maatschappelijke opgave. We kunnen dat niet alleen en werken 
daarbij actief samen met de regio (Amersfoort), de provincie en het Rijk. De opgave overstijgt 
namelijk de gemeente. Het uitgangspunt dat wij hanteren, is dat we met zo weinig mogelijk 
ingrijpende maatregelen een zo groot mogelijk effect willen realiseren. 

We zijn voorstander van duurzame energieopwekking door zonnepanelen op daken (ook van 
gemeentelijke gebouwen), op overkappingen van parkeerterreinen, op bedrijventerreinen en in de 
geluidsschermen langs de A1. Grootschalige(r) opwek van duurzame energie vindt plaats elders in 
de regio. Dus geen (grootschalige) windmolenparken en zonneweiden in onze kwetsbare natuur. 
Voor een tekort aan energie zijn we voorstander van de opwek van energie in kerncentrales. 

Bij nieuwbouwprojecten blijven duurzaam, klimaatneutraal en gasloos ons uitgangspunt. Bij 
bestaande bebouwing wordt per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen gemaakt, 
waarbij samen met bewoners en gebouweigenaren naar de beste oplossing wordt gekeken. De VVD 
vindt dat de totale woonlasten niet mogen stijgen en dat vrije keuze het uitgangspunt blijft. Voordat 
een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, moeten inwoners een betaalbaar 
alternatief aangeboden krijgen. We zijn ten slotte voorstander van zo eenvoudig mogelijke 
procedures voor zonnepanelen en laadpalen voor elektrische auto’s. 

Natuur 

Wat de VVD betreft is en blijft Baarn ‘de groene long’ in de regio. Voor toeristen kan Baarn steeds 
meer gaan dienen als de ongerepte achtertuin van Amsterdam. Onze eigen inwoners en inwoners 
uit de regio vinden in de ongerepte natuurgebieden van Baarn volop rust en ruimte om te 
ontspannen en te recreëren. 

Onze natuur draagt bij aan ons welzijn. Daarom blijven we ons inspannen voor herstel en behoud 
van de natuur, realistisch natuurbeleid en de versterking van biodiversiteit. Zo zijn we blij met 
initiatieven zoals de Heuvelrugtuinen, waarbij tuinen van inwoners onderdeel kunnen worden van 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Vergelijkbare initiatieven van bewoners en organisaties om de 
eigen straat of buurt te vergroenen en te onderhouden worden van harte aangemoedigd. In geval 
van bomenkap moet de gemeente de omwonenden tijdig en helder informeren. 

Ondernemers 

Baarn kent een grote verscheidenheid aan ondernemers en bedrijven. Ondernemers zijn onmisbaar 
voor een gezonde economische toekomst en werkgelegenheid. Het midden- en kleinbedrijf is de 
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banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed 
met onze gemeente. 

Wij hoeven ondernemers niet te vertellen hoe ze moeten ondernemen. Dat weten ze zelf beter dan 
wij. We willen ondernemers wel faciliteren door de regeldruk te verminderen, constructief met ze 
mee te denken en te stimuleren door ze de ruimte te geven. De verschillende zelfstandige 
ondernemersverenigingen in Baarn en het Platform Ondernemend Baarn (POB) zijn een belangrijke 
gesprekspartner voor de gemeente. Door krachten te bundelen kan optimaal gebruik worden 
gemaakt van de aanwezige kennis. 

De VVD staat positief tegenover uitbreiding en versterking van de bedrijvigheid op de Noordschil en 
de Drie Eiken. We kijken vooral naar de mogelijkheden om bedrijfsruimtes voor kleinere bedrijven in 
Baarn, waaraan grote behoefte is, te realiseren. Als bijkomend voordeel geldt dat wanneer 
ondernemers wonen en werken in Baarn dat ook hun ecologische voetafdruk verkleint. 

In Baarn mogen we ook trots zijn op onze kennisintensieve bedrijven. Zij investeren in nieuwe 
ideeën en innovatieve technieken voor de toekomst. Wij stimuleren een actief contact tussen de 
gemeente en deze bedrijven. Zo werken we ook aan een innovatief Baarn. 

Daar waar de gemeente zelf onderneemt, willen we dat Baarnse ondernemers en bedrijven de kans 
krijgen om mee te dingen naar deze opdrachten. Bij gelijke geschiktheid en binnen de 
mogelijkheden van de wet genieten zij de voorkeur. We zien graag dat de gemeente uitnodigend is 
in haar beleid en actief en oplossingsgericht meedenkt met ondernemers. 

Onze centrumondernemers werken iedere dag hard aan levendige en aantrekkelijke winkelstraten. 
Het levendig houden en versterken van een gevarieerd centrum dat bruist van de activiteiten is een 
zaak van de gemeente, maar in eerste instantie van de ondernemers. Ondernemers moeten meer 
mogelijkheden krijgen om creatief te ondernemen. Zo zien we graag dat voor een klein terras (met 
maximaal drie tafeltjes) de vergunningsplicht wordt afgeschaft. 

Wanneer er leegstand is in ons centrum gaat de gemeente actief het gesprek aan met de 
pandeigenaren en ondernemers om te horen hoe ze kan helpen bij een nieuwe invulling van het 
pand. Met het oog op veranderend koopgedrag blijft het beleid erop gericht om het centrum in te 
dikken en in de aanloopstraten meer woningen toe te staan. 

Er moet worden gekeken naar de mogelijkheden om de markt op de Brink uit te breiden en meer te 
verplaatsen in de richting van of naar de Laanstraat, zonder dat de bestaande ondernemers er last 
van zullen hebben. Dit komt naar onze mening ten goede aan de levendigheid in de Laanstraat en 
heeft bovendien een positief effect op de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen op de Brink. 

Recreatie en toerisme 

Baarn heeft de toerist veel te bieden: onze gemeente kent een verscheidenheid aan toeristische 
parels, van natuur tot cultuur. Met de nieuwe invulling van Paleis Soestdijk, Kasteel Groeneveld, 
Lage Vuursche, rivier de Eem, het open en weidse polderlandschap Eemland-Arkemheen en de 
prachtige Baarnse bossen geldt Baarn als een aantrekkelijke toeristische kwaliteitsbestemming, 
voor een dagje weg of voor een langer verblijf. Om een langer verblijf van toeristen mogelijk te 
maken, is er behoefte aan kleinschalige overnachtingsmogelijkheden binnen onze gemeente. 
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Wij willen de unieke toeristische positie van Baarn graag beter benutten. Hierbij kijken ook we naar 
een betere verbinding tussen onze parels en het centrum. Voor toeristen kan Baarn dienen als de 
ongerepte achtertuin van Amsterdam. Voor onze eigen inwoners en inwoners uit de regio fungeert 
Baarn als een groene long van ongerepte natuurgebieden waar volop rust en ruimte is om te 
ontspannen en te recreëren. 

De merknaam “Vorstelijk Baarn” kan nog beter als toeristisch ‘uithangbord’ worden gebruikt. We 
leggen daarbij nog meer de verbinding met economie, een levendig centrum, recreatie, toerisme, 
wonen, kunst, cultuur en evenementen. Wanneer we goed sturen op recreatie en toerisme, is dat 
ook goed voor onze lokale economie. 

Wat betreft paleis Soestdijk zijn er flinke stappen gezet om deze unieke kwaliteitstrekpleister een 
nieuwe, bestendige toekomst te geven. De plannen zijn veelbelovend en kunnen een verrijking voor 
Baarn zijn. In de afgelopen periode heeft de VVD zich in deze constructief maar kritisch opgesteld. 
Restauratie moet ervoor zorgen dat het paleis weer een passende uitstraling krijgt. Het blijft voor 
ons belangrijk om te monitoren wat de daadwerkelijke effecten van de plannen zijn op de 
leefomgeving en dan zeker ook de verkeersgevolgen. De Amsterdamsestraatweg is een knelpunt 
waar de provincie Utrecht in overleg met de gemeente Baarn haar verantwoordelijkheid in dient te 
nemen. Door de eigenaar van het paleis is een convenant gesloten met het lokale bedrijfsleven om 
hen mee te laten profiteren van de ontwikkelingen op het landgoed. We zullen in onze contacten 
met het Baarns bedrijfsleven blijvend navragen of dit ook tot daadwerkelijke meerwaarde heeft 
geleid en ons inzetten voor het tot stand brengen van de verbinding met het centrum door middel 

van een “toeristentreintje” Soestdijk-Baarn. 

Cultuur en sport 

Baarn heeft een rijk en toegankelijk aanbod aan activiteiten en voorzieningen op het gebied van 
sport en cultuur voor jong en oud. Het aanbod stimuleert onze inwoners tot deelname aan en inzet 
voor activiteiten en levert een grote maatschappelijke meerwaarde ten behoeve van participatie, 
leefbaarheid, sociale cohesie, gezondheid en de opgaven in het sociale domein. Wij zijn hier trots op 
en zetten ons in om deze kwalitatief hoogwaardige voorzieningen voor u te behouden. 

We vinden het van belang dat subsidies voor sport en cultuur zo effectief mogelijk worden ingezet. 
Van culturele instellingen en sportverenigingen verwachten we dat ze verantwoording afleggen over 
hoe zij belastinggeld besteden. Subsidies die door de gemeente worden verstrekt, hebben vooral 
een aanjaagfunctie. Uiteindelijk moet de maatschappelijke meerwaarde zo duidelijk worden 
gevoeld dat de voorziening zoveel mogelijk in haar eigen inkomsten voorziet. 

Mede door de inzet van de VVD is het mogelijk geworden om het hoge voorzieningenniveau in 
Baarn tegen betaalbare (exploitatie)kosten op peil te houden. Belangrijk uitgangspunt is dat we 
efficiënte en adequate accommodaties bieden voor kunst- en cultuurinstellingen en 
sportverenigingen. Met het oog op een veranderende bevolkingsopbouw van Baarn is het van 
belang om te blijven kijken naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van de vierkante meters van deze 
accommodaties. Na een zorgvuldige vernieuwbouw van theater De Speeldoos is de toekomst van 
ons theater, maar ook van onze bibliotheek en Volksuniversiteit, gelukkig weer gegarandeerd voor 
de lange termijn. Met de renovatie van De Trits kan ook ons zwembad zeker de komende 20 jaar 
weer mee. Deze voorzieningen, maar ook Bosbad De Vuursche, de kinderboerderij, de speeltuinen 
en tal van andere verenigingen die veelal door enthousiaste vrijwilligers draaiend worden gehouden, 
zorgen ervoor dat het heerlijk wonen is en blijft in Baarn. 

Ook ons cultureel erfgoed mag worden gezien en we vinden het belangrijk om het te koesteren. De 
gemeente Baarn is rijk aan cultuurhistorisch erfgoed, zowel in fysieke als immateriële zin. 
Voorbeelden hiervan zijn onze fraaie buitenplaatsen en karakteristieke villawijken, maar ook onze 
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Sinterklaasintocht die regionaal altijd voor veel toestroom van enthousiast publiek (jong en oud) 
zorgt. Wij behouden en promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als onze inwoners. Dat 
draagt bij aan onze Nederlandse identiteit en zorgt ervoor dat we ook in de toekomst kunnen 
genieten van al het moois in Baarn. 

Werk en inkomen 

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met andere 
mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt 
zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. Uitgangspunt blijft dat wie kan werken, 
werkt.  

Er zijn mensen die om verschillende redenen niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Deze 
mensen bieden wij ondersteuning aan, waarbij we ook kijken naar zelfredzaamheid. Ons 
uitgangspunt is dat iedereen naar vermogen bijdraagt, omdat we het belangrijk vinden dat mensen 
blijven meedoen in de samenleving. 

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. We zien graag dat de gemeente ruimte 
biedt voor initiatieven van inwoners om –eventueel buiten de gebaande paden- (weer) aan het werk 
te komen. Bij problematische schulden wordt zo vroeg mogelijk ondersteuning geboden. Voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt het aanbod van garantiebanen en sociaal 
ondernemen gestimuleerd. 

De gemeente zal de komende jaren scherp moeten blijven op de nog sluimerende problematiek ten 
gevolge van de corona pandemie. Te noemen is de schuldenproblematiek waarmee veel 
ondernemers (o.a. zzp’ers) kampen, zeker na het stoppen van de steunmaatregelen. 

Integratie en inburgering 

We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben 
gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land 
biedt. We zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen. 

Van nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen aan en 
inburgeren in onze Baarnse samenleving. Goede begeleiding is hierbij geboden. Nieuwkomers 
verdiepen zich in onze normen en waarden en we verwachten van iedereen maximale inspanning 
om de Nederlandse taal te leren. Dat is cruciaal voor het vinden van werk. Wanneer nieuwkomers 
sneller aan het werk kunnen, wordt er ook geen onevenredig beroep op ons sociale stelsel gedaan.  

Zorg 
 
De gemeente Baarn staat voor een gezonde samenleving die oog heeft voor mensen in kwetsbare 
situaties. Voor mensen die het nodig hebben, willen we de juiste liefdevolle zorg, ondersteuning en 
bescherming waarin onze inwoners centraal staan. We kijken naar wat iemand zelf kan, al dan niet 
met hulp van het eigen netwerk. Indien nodig wordt professionele hulp zo dicht mogelijk bij huis 
georganiseerd, zodat het zo weinig mogelijk aanpassing vraagt. Mensen willen zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen (eventueel met ondersteuning) en in hun vertrouwde omgeving 
oud worden. 

De inwoners van Baarn voelen zich betrokken bij elkaar en zetten zich voor anderen in. We zijn er 
trots op dat veel mensen met liefde zorgen voor hun naasten. Familie, vrienden, buren en 
vrijwilligers die zorgen voor zieke en oudere mensen in hun omgeving nemen verantwoordelijkheid. 
Voor hen hebben we diep respect, want hun mantelzorg is bijzonder waardevol. De gemeente moet 
mantelzorgers zo goed mogelijke ondersteuning bieden om overbelasting te voorkomen. 
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We vinden het voor onze inwoners van belang dat informatie en advies over zorg en ondersteuning 
goed toegankelijk is. Het aanbod aan zorg, welzijn en hulp is zo laagdrempelig mogelijk. De 
uitdaging is om de zorg betaalbaar te houden. Daarom kijkt de gemeente kritisch of de hulp die 
wordt gegeven passend is. De kosten worden goed in de gaten gehouden en daar waar nodig zo 
mogelijk bijgestuurd. 

Jeugd(zorg) 
 

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond laten opgroeien van hun kinderen. De gemeente 
Baarn probeert voor opgroeiende kinderen een veilige en prettige omgeving te zijn waarin zij hun 
talenten kunnen ontwikkelen. 

Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er problemen bij kinderen en gezinnen zijn, moeten 
deze liefst zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd. Het Lokaal Team, huisartsen, scholen en 
sportclubs hebben hierin een belangrijke rol. Preventie is erg belangrijk. Zo voorkomen we dat 
zwaardere hulp moet worden geboden. Wanneer jeugdzorg nodig is, biedt de gemeente hulp. Ook 
hier weer het liefst zo dicht bij huis als mogelijk. Nog lang niet alles in de jeugdzorg verloopt goed. 
Er zijn wachtlijsten voor hulp en dat moet zo snel mogelijk worden opgelost. Daarbij moet er ook 
een halt worden toegeroepen aan het alsmaar stijgen van de kosten van de jeugdzorg, die de pan uit 
zijn gerezen en steeds zwaarder op de gemeentebegroting drukken. 

Onderwijs 
 

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en 
vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren we kinderen 
ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we met elkaar omgaan. Goed onderwijs speelt 
daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen: de hele samenleving heeft er belang bij. 

 

Baarn heeft een breed onderwijsaanbod van goede kwaliteit en daar zijn we trots op. School moet 
een veilige plek bieden waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben een taak bij vroegtijdige 
signalering van problemen. School is ook een sociale ontmoetingsplaats. Wellicht zijn er meer 
mogelijkheden om kinderen ook na schooltijd de ruimte te bieden om op het schoolplein samen te 
spelen. Ook is het van belang dat alle scholen goed en veilig bereikbaar zijn. Daarom zorgt de 
gemeente voor een veilige schoolomgeving. 

Veiligheid 

Veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Deze kerntaak kan niet zonder een integrale aanpak. 
De gemeente kan de objectieve en subjectieve veiligheid alleen verbeteren met betrokkenheid en 
inzet van anderen, waaronder de inwoners zelf en natuurlijk vele ketenpartners zoals politie, 
brandweer, Openbaar Ministerie, woningbouwcorporatie(s), GGDrU en de zorgpartners. 

 

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. We willen dat we veilig kunnen 
wonen en werken in Baarn. Met elkaar gaan we overlast tegen. Er wordt niet alleen ingezet op 
handhaving en bestrijding van criminaliteit, maar juist ook op preventie. Iedereen kan bijdragen aan 
de veiligheid in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed kennen, voegen daar iets extra’s aan toe. 
Goede beveiliging, zoals Keurmerk Veilig Wonen en Keurmerk Veilig Ondernemen, is de beste 
bescherming. De gemeente stimuleert ook de oprichting van buurtpreventieverenigingen en 
WhatsApp-groepen. 
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Binnen de bestaande wet- en regelgeving moet toezicht met mobiele camera’s kunnen worden 
ingezet op plaatsen waar regelmatig incidenten plaatsvinden. Er moet blijvende aandacht zijn voor 
het voorkomen van ontsporing, radicalisering en georganiseerde criminaliteit. Crimineel geld mag 
de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning en witwaspraktijken en kan 
een vergunning weigeren of intrekken als deze wordt misbruikt. 

 

De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om de privacy van haar inwoners te 
beschermen. Daarom moet er structureel aandacht zijn voor dataveiligheid, zowel binnen de 
gemeentelijke organisatie als bij haar partners. Steeds vaker zijn inwoners slachtoffer van digitale 
criminaliteit. Het loont om te investeren in goede voorlichting voor inwoners, jong en oud. 

Baarn zelfstandig 
 

Hoewel samenwerking op velerlei gebied noodzakelijk is, blijft ons uitgangspunt dat Baarn zijn 
zelfstandigheid als gemeente behoudt. De gemeente werkt samen om efficiency, effectiviteit, 
kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening richting inwoners te kunnen blijven garanderen. In 
dat kader streven we naar een efficiëntere invulling van de gemeenschappelijke regelingen en een 
verlaging van de financiële bijdragen aan die regelingen. 

Solide financieel beleid 
 

Gemeenten krijgen steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan onder druk. Desondanks 
zijn onze financiën op orde, transparant en in balans. Belastinggeld wordt verdiend door onze 
inwoners en ondernemers en daar moet zuinig en verstandig mee om worden gegaan. 
Uitgangspunt blijft een sluitende meerjarenbegroting, waarbij de structurele uitgaven worden 
gedekt door structurele inkomsten. 

 

We blijven terughoudend met het verhogen van de lokale lasten. De afgelopen periode hebben we 
de stijging van de onroerende zaakbelasting (OZB) kunnen beperken tot de inflatiecorrectie en we 
zullen ons de komende periode inspannen om dat zo te houden. 

 

 

 
Voor nadere informatie kunt u de volgende websites raadplegen: https://baarn.vvd.nl/  en https://eemdelta-

bbs.vvd.nl/. 

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

