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1. Inleiding
Het CDA Baarn is een partij van en voor mensen die een positieve bijdrage willen leveren aan
onze samenleving. Wij zien dat we met elkaar meer kunnen bereiken dan alleen. Binnen
verenigingen, scholen, (sport)clubs, samenwerkingsverbanden, kerken, de familie en het
gezin en ook gewoon op straat, vinden we elkaar in gezamenlijke doelen of gewoon in het
plezier van samen leven. Verschillen blijken wèl overbrugbaar en we zien dat we met elkaar
meer kunnen bereiken dan alleen. De gemeente ondersteunt daarbij.
Om ons in Baarn thuis te voelen worden we geholpen door onze gezamenlijke normen en
waarden. Wij willen een samenleving waar ieder mens meedoet, rechten en plichten kent en
oog heeft voor de ander.

2. Een sterke samenleving
De menselijke maat staat centraal en iedereen doet mee. Een sterke samenleving is een
gemeente waar het geschikt wonen en werken is voor iedereen, waar de openbare ruimte
veilig, aantrekkelijk en uitnodigend is en waar voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn.
Voor de levendigheid en saamhorigheid zijn verenigingen en vrijwilligers essentieel voor de
gemeente.
2.1 Woonaanbod
Wij willen extra aandacht voor de lastige positie op de woningmarkt van starters, senioren,
mensen met een kleine portemonnee en eenpersoonshuishoudens. Het
woningbouwprogramma wordt gebruikt om de bevolkingsopbouw evenwichtig te houden.
Wij stimuleren zo veel mogelijk de bouw van goedkope en middeldure eengezinswoningen
en appartementen voor starters en ouderen. Extra aandacht voor seniorenwoningen met
bijbehorende belangrijke voorzieningen kan leiden tot meer doorstroming op de
woningmarkt, waardoor meer woningen vrijkomen voor jongeren.

Bij nieuwbouwwoningen wordt zo veel mogelijk voorrang gegeven aan inwoners van de
gemeente. Kopers moeten een sociaal- en/of economische binding hebben met de
woonplek. Dit wordt onderdeel van de verkoopvoorwaarden van nieuwe woningen. De
traagheid waarmee veel bouwprojecten verlopen zijn voor veel inwoners een doorn in het
oog. Alles op alles moet worden gezet om dit tempo op te krikken. Bij terreinen die braak
blijven liggen of gebouwen die leeg blijven staan omwille van speculatie, moet zo dwingend
mogelijk een bouwverplichting gehanteerd worden.
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Om speculatie met grond te beperken maakt Baarn waar nodig gebruik van de ‘Wet
voorkeursrecht gemeenten’. Dit is een Nederlandse wet die grondeigenaars verplicht bij
verkoop de grond, tegen een marktconforme prijs, eerst aan de gemeente aan te bieden.
De al jaren durende leegstand in de Meander-gebouwen is maatschappelijk onverantwoord.
De gemeente spant zich in om deze locatie geschikt te maken voor woningbouw. De nieuwe
gebouwen hebben niet meer oppervlakte dan de huidige bebouwing, inclusief het enkele
jaren geleden gesloopte zusterhuis. De benedenverdieping van het hoofdgebouw blijft een
goede plek voor gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Het Maarschalksbos zelf blijft
onaangetast.
2.2 Woonomgeving
Het CDA wil dat in iedere wijk de openbare ruimte schoon, heel en veilig is. De gemeente
ziet toe op de kwaliteit van uitbestede taken, evenals het netjes dichtstraten van de
graafwerkzaamheden van nutsbedrijven. De openbare ruimte moet klimaatbestendig
worden ingericht. Zo zorgen we voor minder wateroverlast, minder zonnehitte en meer
groen in de wijk.
Verpaupering van panden wordt actief bestreden. De inzet van CDA Baarn om verpaupering
van panden (‘rotte kiezen’) te voorkomen en aan te pakken gaat onverminderd voort.
In Baarn is sprake van een achterstand in het opknappen van straten. Wij pleiten voor een
flinke inhaalslag, anders blijft Baarn op dit gebied achter lopen. Dit geldt ook voor slecht
begaanbare fiets- en wandelpaden. Die inhaalslag zou bijvoorbeeld gefinancierd moeten
worden door de opbrengten van de Elly J. Meijertuin en de Tuinen van Noord niet, of slechts
gedeeltelijk, aan te wenden voor aanvulling van onze reservers, maar te gebruiken voor deze
inhaalslag.
2.3 Natuur
Baarn is een groene gemeente, en dat moet zo blijven. Binnen de bebouwde kom is daarbij
een goed gemeentelijk bomenbeheer essentieel, waarbij voor iedere boom die moet
worden gekapt, een nieuwe wordt aangeplant. Bij noodzakelijke ingrepen in de natuur
zorgen wij voor ruimschootse compensatie. Buiten de bebouwde kom koesteren wij onze
bossen en open ruimten die dit deel van de Utrechtse Heuvelrug kenmerken. Deze natuur is
een verzamelplaats van biodiversiteit. Het draagt bij aan onze volksgezondheid, zijn oases
van rust in onze gejaagde samenleving.

Bij onze natuur is steeds sprake van een kwetsbare balans tussen natuurbehoud,
natuurbeheer, betaalbaarheid van dit natuurbeheer en de belasting die het genieten van de
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natuur (recreatie) op de natuur met zich meebrengt. Het is onze verantwoordelijkheid onze
natuur te beschermen voor toekomstige generaties. Daarom willen we werken aan een
lange termijn natuurvisie voor de gemeente Baarn. Hierin moet ook meegenomen worden
dat Baarn op termijn kan uitbreiden voor wonen of werken, maar alleen als dit gepaard gaat
met het robuuster maken of creëren van natuur elders in onze gemeente, en in
samenspraak met de provincie Utrecht en terreinbeherende organisaties en
natuurorganisaties.
Vanuit rentmeeserschap werkt CDA Baarn aan de toekomst voor volgende generaties.
2.4 Ontmoeten
Wij stimuleren graag ‘gemengd wonen’, om participatie, burenhulp etc. te realiseren
(‘participatiewijk’). Woonwijken met alleen maar seniorenwoningen zijn niet meer van deze
tijd, zeker niet nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Jongere buren kunnen
ondersteuning bieden, al was het maar met het aan de straat zetten van het huisvuil, terwijl
andersom een oudere met een hondje de buurt in de gaten houdt als de jongere bewoners
aan het werk zijn. Buurtkamers kunnen ontmoeting stimuleren (een buurtkamer is een door
vrijwilligers geleide ontmoetingsruimte waar buurtbewoners elkaar beter kunnen leren
kennen en gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen). Buurtinitiatieven worden
ondersteund, bijvoorbeeld door belemmeringen weg te nemen.
2.5 Verkeer en vervoer: duurzaam bereikbaar, veilig en toegankelijk
Het CDA wil dat iedereen veilig, prettig en zelfstandig aan het verkeer kan deelnemen, van
jong tot oud. In Baarn krijgen voetgangers en fietsers prioriteit. Veel straten zijn nu niet
veilig genoeg voor kinderen. Concreet betekent dit dat straten waar fietsers hard rijdende
auto’s tegenkomen worden aangepakt. Dit kan door het aanbrengen van veilige
fietsinfrastructuur, het ombouwen tot fietsstraten of het verlagen van de rijsnelheid.
Speciale aandacht verdient de verkeersveiligheid op de hoofdwegen, Eemnesserweg en
Drakenburgerweg/De Geerenweg en hun oversteeklocaties en hun kruisingen met zijstraten.
Het ijkpunt is telkens dat schoolgaande kinderen zelfstandig en veilig naar school kunnen
fietsen en lopen.

Daarnaast stimuleren wij woon-werk verkeer per fiets. Samen met omliggende gemeenten
en met de provincie werken we aan een netwerk van comfortabele en snelle fietsroutes.
Binnen ons dorp, maar ook tussen de buurtdorpen worden hiervoor wegen en fietspaden
aangepast.
Veel voetpaden en fietspaden zijn voor mensen die slecht ter been zijn of voor mensen met
een rollator of kinderwagen niet goed begaanbaar. Stoepen lopen schuin af en wortelopdruk
zorgt voor obstakels. Wij vinden dat het onderhoud van slecht begaanbare fiets- en
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voetpaden versneld moet worden aangepakt. Hierbij focussen wij ons op belangrijke
looproutes, omgevingen met veel ouderen en school-thuisroutes.
Wij willen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in beweging blijven. Wij willen dat de
gemeente deelneemt aan het programma ‘Doortrappen’, dat deze ambitie onder de
aandacht brengt. ‘Doortrappen’ motiveert hen zelf maatregelen te nemen om veilig te
blijven fietsen.
2.6 Verenigingsleven
Een vitaal verenigingsleven maakt van Baarn een vitale gemeenschap. Wij ondersteunen
hen door onnodige regels te schrappen en door verenigingsgebouwen vrij te stellen van
OZB. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Hier leert
jong en oud om samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, en verantwoordelijkheid
te nemen.
2.7 Vrijwilligers
Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de leefbaarheid in Baarn. Je zou dit ‘sociale
contributie’ kunnen noemen, of de ‘Baarnse bijdrage’. De gemeente kan veel doen om het
vrijwilligerswerk leuker en vooral ook makkelijker te maken. Dit door bijvoorbeeld de regels
voor onkostenvergoedingen te versoepelen, de administratieve lasten te verminderen en
trage procedures te voorkomen. Vanuit de gemeente is er een contactpersoon voor iedere
vrijwilligersorganisatie.
Een mooi voorbeeld van vrijwilligerswerk is de Voorleesexpress, in Baarn gecoördineerd
door de bibliotheek (https://voorleesexpress.nl). De VoorleesExpress zorgt ervoor dat
kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Een laagdrempelige manier om
een treffer te krijgen van vraag en aanbod is via https://nl.deedmob.com , een soort
Marktplaats voor vrijwilligers werk.

3. Zorgen voor elkaar
We hebben elkaar nodig. Zorg voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. Zo lang
we goed voor elkaar zorgen kunnen we iedere uitdaging aan. We dragen samen de
verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen meedoet en ieder
mens telt.
3.1 Iedereen doet mee
Baarn is een gemeente waar iedereen mee doet. Waar iedereen kan wonen, werken, uitgaan
of sporten. Ook mensen met een beperking. Er zijn inwoners die hulp nodig hebben, van
inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en instanties.
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Het CDA blijft erop toezien dat openbare ruimten, sportvoorzieningen en openbare
gebouwen goed toegankelijk zijn, hindernissen worden gesignaleerd en verholpen.
Laaggeletterdheid zet mensen onterecht op achterstand in de samenleving. Wij pakken dit
probleem aan door onze communicatie erop aan te passen en we stimuleren initiatieven als
taal-coaches vanuit de openbare bibliotheek. We nemen deel aan lokale allianties om
mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden te kunnen
bereiken en hen te verwijzen naar leeraanbod.
De gemeente communiceert op begrijpelijke wijze met de inwoners. Brieven en documenten
van de gemeente worden gesteld in ‘klare taal’. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van
infotekeningen. Hiermee wordt verder uitvoering gegeven aan de motie ‘Klare Taal’ die door
het CDA Baarn is ingediend (en unaniem aangenomen).
3.2 Zorg
Bij problemen in het gezin werkt het Lokaal Team van de gemeente aan één plan voor het
gezin, waarbij de coördinatie plaatsvindt door één regisseur voor het hele gezin. Hierbij is
aandacht voor juridische problemen, relationele problemen, ouderschapsproblemen,
veiligheid en schuldenproblematiek. Nu zijn er te vaak te veel hulpverleners bij betrokken
die onvoldoende samenwerken.

CDA Baarn wil dat de eerstelijnszorg zoveel mogelijk als 1 team samenwerkt. Daarbij
hechten wij zeer aan continuïteit. Iedere keer een andere zorgverlener maakt anoniem, een
vertrouwd gezicht is belangrijk. Toegang tot zorg gaat via één loket, dat goed te vinden is
voor alle inwoners.
Wij willen de mogelijkheden vergroten om af en toe op adem te komen door het tijdelijk
overdragen van de zorg en door dagopvang. De aanvraag daarvoor moet wat ons betreft
eenvoudiger. Vervoer naar de dagopvang en de respijtzorg moet goed geregeld zijn met zo
nodig hulp van deur tot deur. Ook willen we meer aandacht voor jongeren die naast hun
opleiding mantelzorg bieden.

6

3.3 Aandacht voor onze jongeren
Een Afrikaans gezegde luidt: “it takes a village to raise a child” (je hebt de hele gemeenschap
nodig om kinderen goed te laten opgroeien). Jeugdzorg zou niet alleen moeten gaan over
specialistische hulpverlening, systemen en inkoopcontracten, maar vooral over een
inclusieve samenleving, ondersteuning van ouders, over goed en passend onderwijs.
Goede samenwerking tussen de huisarts en het wijkteam draagt bij aan het normaliseren en
het niet-medicaliseren van ‘alledaagse’ opvoed- en opgroeivragen. Door de huisarts
financieel te helpen met het toevoegen van kennis en tijd in de vorm van een
praktijkondersteuner (POH) voor de jeugdhulp, kan vaak vroegtijdig problematiek van
jeugdigen worden onderkend en een verwijzing naar de tweede lijn worden voorkomen. Het
is hierbij belangrijk dat deze hulp laagdrempelig beschikbaar is voor jeugdigen en ouders: de
huisarts is dichtbij en vertrouwd.
3.4 Aandacht voor onze ouderen
Wij willen dat scholen, bedrijven en verenigingen vaker een beroep doen op ouderen om als
vrijwilliger, coach of mentor hun kennis en ervaring te delen met jongere generaties. Alle
Baarnaars die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken krijgen een informatiepakket met de
oproep hun talent en kennis in te zetten voor de gemeenschap. Wij willen dat scholen,
bedrijven en verenigingen vaker een beroep doen op ouderen om als vrijwilliger, coach of
mentor hun kennis en ervaring te delen met jongere generaties.
Ouderen die niet langer de zorg voor een heel huis willen hebben moeten aantrekkelijke
alternatieven hebben, bijvoorbeeld in de vorm van kleine woningen, hofjes of kleinschalige
appartementencomplexen. Een verhuizing naar een kleinere, nieuwere woning heeft vaak
een forse huurverhoging tot gevolg. Een regeling waarmee in etappes gewend kan worden
aan de nieuwe huurprijs (huurgewenning) kan hierbij behulpzaam zijn.
Oudere mensen lopen een meer dan gemiddeld risico op een valongeval. Jaarlijks komen
meer dan honderdduizend 65-plussers na een val op een spoedeisende-hulpafdeling van een
ziekenhuis terecht, één derde van hen moet opgenomen worden. Wij willen dat de
gemeente deelname aan een valpreventie-programma stimuleert.
3.5 Sport

Sporten en bewegen dragen bij aan de fysieke gezondheid, emotioneel welzijn, sociale
ontwikkeling, ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, betere prestaties op school en
werk. Het aantal sporters is in Baarn gelukkig iets hoger dan het landelijk gemiddelde.
Bekend is dat onder niet-sporters veel 12-19-jarigen zijn. Wij willen dat voor deze groep een
stimuleringsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd wordt, juist omdat sport zo belangrijk is
voor hun vorming.
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3.6 Gezonde gemeente
Baarn moet zich zonder enige terughoudendheid een gezonde gemeente kunnen noemen.
Een gemeente die iedere inwoner stimuleert en ondersteunt om gezond te leven. Daarvoor
zijn niet alleen eenmalige, losse gezondheidsacties nodig. Een goed samenhangend lange
termijn gezondheidsbeleid is hiervoor een vereiste.
We zetten in op preventie en gezond leven, waarbij de gemeente, de GGD en
zorgverzekeraars samenwerken. We betrekken sportverenigingen en buurtsportcoaches bij
het preventiebeleid en we zetten bekende sporters in als ambassadeurs voor een gezonde
leefstijl.
Wij bieden laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten in de wijk voor mensen die door
armoede of andere belemmeringen weinig of niet sporten. Ieder kind moet een
zwemdiploma kunnen halen en moet kunnen meedoen met een sportactiviteit.

4. Een eerlijke en duurzame economie
Het is goed dat de gemeente met lokale ondernemers gezamenlijk optrekt in de uitdagingen
op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing. Eerlijk ondernemerschap
kenmerkt zich door bewust te zijn van de impact op de omgeving en door continuïteit op de
langere termijn voorop te stellen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal
ondernemerschap stimuleren we.
De verduurzamingsopgave is voor gemeenten een uitdaging op zowel fysiek als sociaal vlak.
Het CDA wil de verduurzamingsopgave betaalbaar en behapbaar voor de inwoners uitvoeren.
Daarbij staan wij voor een eerlijke balans tussen de lokale lusten en lasten van het
klimaatbeleid. We betrekken inwoners vooraf bij grote besluiten en bieden ruimere
regelingen voor investeringen in isolatie en energiebesparing aan je eigen huis.
4.1 Lokaal ondernemerschap
Wij vinden het belangrijk dat opdrachten voor de gemeente Baarn door plaatselijke
bedrijven kunnen worden uitgevoerd, en we willen zorgen voor goede en eerlijke kansen.
Binnen alle spelregels zullen we ons aanbestedingsbeleid hierop maximaal inrichten. Daarbij
vinden wij wederkerigheid vanzelfsprekend. Het CDA wil werknemers, ondernemers en
onderwijs samenbrengen met als doel bedrijven te laten bloeien en mensen aan het werk te
helpen en te houden.

Ondernemers hebben bij de gemeente te maken met één aanspreekpunt (en loket). In
gesprek met de gemeente kunnen ondernemers vertellen wat zij van de gemeente nodig
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hebben om die rol verder te versterken en kan de gemeente aangeven welke hulp zij kan
benutten om samen te werken aan een sterker en ondernemender Baarn.
4.2 Detailhandel
Het ‘kernwinkelgebied’ (Laanstraat/Brink/Brinkstraat) zal compacter moeten worden. In het
kernwinkelgebied zorgt de gemeente voor voldoende openbare en opengestelde
toiletvoorzieningen.
De gemeente kan de middenstand en de horeca helpen door te zorgen voor meer
levendigheid in het centrum. Daarvoor is het nodig dat organisatoren van evenementen zo
veel mogelijk ontzorgd worden.

CDA Baarn wil dat de gemeente actief bijdraagt aan een ‘koop-lokaal’ campagne.
Omdat wij willen waken voor het ‘leegzuigen’ van het centrum stellen wij ons terughoudend
op met betrekking tot grootschalige detailhandel aan de rand van Baarn. Grootschalige
detailhandel krijgt alleen de mogelijkheid om zich aan de rand van Baarn te vestigen, als zij
hun betrokkenheid bij een levendig centrum concreet maken.
4.3 Landgoed Paleis Soestdijk
CDA Baarn staat positief tegenover de nieuwe ontwikkeling en het opknappen van
Landgoed Paleis Soestdijk. In deze ontwikkeling zijn geen financiële bijdrage van- of
financiële risico’s voor de gemeente aanwezig. De gemeente moet streng toezien dat
gemaakte afspraken over de restauratie van het Paleis en historisch gebouwen, over natuur,
over het aantal evenementen en over de nieuwbouw ook worden nagekomen. De
verkeersafwikkeling rond Paleis Soestdijk, met o.a. de steeds drukker wordende
Amsterdamsestraatweg, is primair een verantwoordelijkheid van de Provincie Utrecht. CDA
Baarn zal zich, in nauw overleg met de partijgenoten in het provinciebestuur, inzetten om de
verkeersafwikkeling in en voor Baarn zo soepel mogelijk te laten verlopen.
4.4 Leren en werken
Het CDA Baarn wil dat de gemeente samenwerking stimuleert tussen regionale
opleidingscentra en bedrijfsleven, o.a. voor stageplekken en opleidingstrajecten. Bedrijven
worden gestimuleerd om jongeren kennis te laten maken met hun bedrijven/organisaties.
Scholen worden gestimuleerd om hun leerlingen kennis te laten maken met bedrijven en
(maatschappelijke) organisaties.
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4.5 Maatschappelijke diensttijd
CDA Baarn wil graag dat onze gemeente jongeren stimuleert deel te nemen aan het traject
Maatschappelijke Diensttijd (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijkediensttijd ), MDT. Niet alleen doen de jongeren tijdens hun MDT iets voor de samenleving,
het kan ze ook helpen om zichzelf te ontwikkelen en keuzes te maken voor de toekomst.
Voor de goede orde: het gaat niet alleen om probleemjongeren, maar ook om de jongeren
die juist alles ‘mee’ hebben.
4.6 Duurzame samenleving
De urgentie voor actief werken aan duurzaamheid is hoog. Baarn streeft ernaar zo snel
mogelijk klimaatneutraal te zijn. Desondanks, of juist daarom, moeten wij alleen bewezen
effectieve maatregelen nemen. Wij vinden het belangrijk dat wij een verduurzamingsopgave
hebben die beheersbaar en betaalbaar is. Om duidelijk te krijgen of er werkelijk goede
stappen worden gezet, moeten wij niet alleen aan de lange termijn denken, maar moeten
wij ook een routekaart opstellen, met concrete doelstellingen per vier jaar. Zo kan op ieder
moment gekeken worden of wij op de goede weg zijn.
De beste manier om energie te besparen is door het sowieso niet te gebruiken. Wij willen
dat de gemeente advisering over isolatie ondersteunt. Proactief, makkelijk benaderbaar en
goedkoop of gratis. Dat geldt ook voor de grote Baarnse, soms monumentale huizen. Bij de
gemeente is de expertise aanwezig om ook voor deze panden goede energiebesparende
maatregelen te nemen.

Baarn stimuleert en ondersteunt projecten voor het collectief opwekken van elektriciteit en
warmte. De gemeente moet goede voorlichting geven en samen met inwoners en
ondernemers initiatieven nemen. Daarbij hoeft de gemeente niet alles zelf te doen.
Uiteraard geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld. Bij het grootschalig opwekken van
energie wil het CDA Baarn dat er sprake is van inwonerparticipatie, bijvoorbeeld door
minimaal 50% van deze voorzieningen lokaal eigendom te laten zijn.
Baarn start uiterlijk in 2026 een groot innovatief project op het gebied van energietransitie.
Innovatieve projecten trekken nationaal aandacht en kunnen rekenen op subsidies van
centrale overheden en investeringen vanuit het bedrijfsleven. Bovendien kan het mensen
stimuleren zelf thuis ook wat extra’s te doen.
Grond in Baarn is schaars. Wij willen daarom dat er zo veel mogelijk ‘dubbel gebruik’ van
grond is, bijvoorbeeld door het overkappen van parkeerterreinen met zonnecollectoren of
door zonnepanelen-fietspaden. Kleinere dakoppervlakken, zoals bijvoorbeeld bij bushokjes,
worden zo veel mogelijk voorzien van sedumdaken. De technische mogelijkheden met
betrekking tot het opwekken van energie uit wegdekken, perrons, fietspaden, etc. nemen in
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hoog tempo toe. CDA Baarn wil dat de gemeente deze ontwikkelingen op de voet volgt en
waar dat zinvol is ook snel aanhaakt.
Regelgeving voor zonnecollectoren, warmtepompen etc. wordt zo veel mogelijk versoepeld.
Ook huishoudens met een kleinere beurs moeten kunnen deelnemen aan de
energietransitie, bijvoorbeeld met behulp van passende leningen. Inwoners van Baarn
krijgen ondersteuning en duidelijkheid over de gewenste oplossing voor verwarming,
collectief of individueel, afhankelijk van de karakteristiek van huizen of buurten. Op deze
manier worden zorgen over verkeerde/overbodige investeringen beperkt of voorkomen..
Bij afvalinzameling is voor het CDA reductie van restafval leidend. Bij de volgende
aanbesteding voor afvalverwerking moeten wij goed beoordelen wat voor de verdere
toekomst het best werkt. Wij snappen dat iedereen van die containers af wil, maar zolang dit
meer milieurendement oplevert hebben wij dat ervoor over.

5. Een betrokken overheid
Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is
er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn.
De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn. Inwoners en
ondernemers behoren actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie te
krijgen.
5.1 Samenleving aan zet
Participatie moet echte participatie zijn, inwoners moeten mee kunnen denken over
oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren aan beleidsnota’s. De
gemeente is er immers voor haar inwoners. Wij willen de denkkracht, daadkracht en
betrokkenheid van inwoners maximaal benutten. Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar
mogelijkheden om ook inwoners die zich minder laten horen te bereiken. Eén van de
manieren om meer mensen te bereiken is door gebruik te maken van een digitaal
participatieplatform (bijv. Argu, Citizenlab of Mett).

CDA Baarn wil graag samen met inwoners van Baarn nadenken over waar Baarn in
2030/2040/2050 zou moeten staan. Dit onderwerp leent zich goed voor een ‘inwonertop’.
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5.2 Bestuur
Bestuur dicht bij de inwoners vraagt om herkenbaarheid: bestuurders die de inwoners
kennen en inwoners die de bestuurders kennen. Het heeft onze voorkeur dat wethouders
wonen in de gemeente waar zij bestuurder zijn. Als het CDA een wethouder mag leveren, zal
de partij zich nadrukkelijk inspannen een wethouder uit Baarn voor te dragen.
CDA Baarn wil dat de gemeente uitnodigend is: ze staat open voor nieuwe ideeën en
onderzoekt samen met de inwoners de mogelijkheden. Het CDA wil dat dit de basishouding
is van ambtenaren en bestuurders in onze gemeente.
Wij willen op weg naar een digitale gemeente. Een gemeente waar informatie digitaal
opgehaald kan worden en zaken digitaal afgehandeld kunnen worden. Niet slechts om een
formulier makkelijk in te vullen via je telefoon, maar techniek ook inzetten voor bijvoorbeeld
beheer van de omgeving, veiligheid of sociale cohesie. Wie geen gebruik kan maken van de
digitale kanalen wordt uiteraard op een andere manier geholpen, ook om hen te helpen zo
zelfstandig mogelijk te blijven in deze steeds digitalere wereld.
De omvang van de gemeente Baarn verhoudt zich in toenemende mate lastig tot de grote en
complexe opdrachten waarmee de gemeente geconfronteerd wordt. Daarom moeten wij in
toenemende mate samenwerken met buurgemeenten. Bij gemeenschappelijke regelingen
moet wat het CDA betreft de rol van de gemeenteraad veranderen van ‘toeschouwer op
afstand’ in controleur en steller van kaders. Wij juichen daarom het werken met actieve
raadsrapporteurs van harte toe. Raadsleden die per duo hun tanden zetten in de
belangrijkste verbonden partijen, in samenwerking met de betreffende collegeleden en met
ondersteuning door de ambtelijke organisatie.
5.3 Veiligheid
De gemeente stimuleert en ondersteunt Baarnaars bij het verantwoordelijkheid nemen voor
elkaar en voor hun omgeving. Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek
over de veiligheid in de buurten. Baarn informeert inwoners actief over preventieve
maatregelen en laat inwoners meedenken en meewerken aan oplossingen voor
veiligheidsvraagstukken, bijvoorbeeld in de vorm van een buurtschouw, het helpen opzetten
van WhatsApp-groepen en stimulering van ‘honden-uitlaat-controle’.

Bij criminaliteitsbestrijding wil CDA Baarn dat de politie en Boa’s zich vooral richten op het
tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe
omgeving en op het veiligheids- gevoel in de samenleving, zoals ondermijning en
woninginbraken. Wij willen dat de politie meer zichtbaar wordt, niet alleen bij afhandeling
van calamiteiten. Een herwaardering van de wijkagent, die als ogen en oren van de buurt
ook daadwerkelijk aanwezig en benaderbaar is voor de inwoners.
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We willen een nul-beleid voeren als het gaat om coffeeshops in onze gemeente.
Wij willen dat (mobiel) cameratoezicht een mogelijkheid is om in te zetten op plekken met
langdurige ernstige overlast of onveilige situaties. Cameratoezicht werkt preventief, draagt
bij aan de veiligheidsbeleving en ondersteunt de opsporing van daders.
5.4 Gezonde gemeentefinanciën
Wij willen Baarn goed doorgeven aan volgende generaties. Het is onze verantwoordelijkheid
om niet alleen nú geld te investeren, maar ook om ervoor te zorgen dat toekomstige
generaties over voldoende financiële middelen kunnen beschikken. Goed rentmeesterschap,
realiteitszin en spaarzaamheid zijn de sleutelwoorden bij het financiële beleid dat het CDA
wil voeren. Geen rekeningen neerleggen in de toekomst met het idee ‘wie dan leeft die dan
zorgt’, maar duurzaam investeren met oog voor de lange termijn.

Lokale lasten willen wij zo veel mogelijk gematigd houden. Wij willen niet dat de OZB
(onroerendzaakbelasting) wordt verhoogd om nieuw beleid uit te voeren. De OZB wordt
jaarlijks met maximaal het inflatiepercentage verhoogd.
Baarn is aantrekkelijk voor bezoekers. Daar mag ook wat voor teruggevraagd worden. Een
evenementenbelasting en betaald parkeren in recreatieve gebieden waar de parkeerdruk
het grootst is, zijn wat ons betreft reële opties om kosten te dekken en bezoekers- en
verkeersstromen te beheersen. Binnen de bebouwde kom blijft het parkeren gratis.
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