Beste donateurs,

februari 2019

Hierbij de nieuwsbrief van het bestuur van de Stichting Mooi Baarn. Wij hopen dat u veel zult
genieten van ons prachtige Baarn met zijn eigen karakteristieke schoonheid en harmonie.

BESTUURSWISSELINGEN
Al te lang heeft u niet van ons gehoord. Dat betekent niet dat we stilzaten. Het jaar 2018
stond in het teken van een aanzienlijke bestuurswisseling. Diverse privéomstandigheden van
een aantal bestuursleden vormden aanleiding om af te treden. Het bestuur bestaat nu uit:
Jan van Duijvendijk – voorzitter
Tineke Duijnstee – secretaris
Hans Hillenius – penningmeester
Dik Wentink – lid
Jenny Hofman – lid
Nieuw zijn Jenny Hofman, Jan van Duijvendijk en Hans Hillenius.
We zeggen alle voormalige bestuursleden veel dank voor de enorme inzet in de afgelopen
tijd. Met name Hans van der Heide was een enorm stuwende kracht achter de Stichting Mooi
Baarn. De anderen die het bestuur verlieten zijn Karel Visser, Hennie van Elk en Sandra van
Berkum. Het doet ons genoegen dat de meesten hebben toegezegd voor adviezen
beschikbaar te blijven.

HERBEZINNING
Op een aanzienlijke vervanging binnen het bestuur volgt een periode van herbezinning. Dit
verklaart deels de relatieve stilte vanuit de Stichting Mooi Baarn.
De opvolgingen binnen het bestuur eisen ook nieuwe kennismakingen, die tijd kosten en
achter de schermen plaatsvinden.
De Stichting Mooi Baarn opereert voornamelijk op de achtergrond en in het voortraject van
projecten en besluitvorming. Hier is de kans op beïnvloeding en succes het grootst. Dit
verandert niet.

DE DONATEURS
Het komende jaar staan de donateurs hoog in het vaandel. Het verstevigen van het bestand
van donateurs is speerpunt. Ook de geografische spreiding van de donateurs over de
gemeente verdient aandacht. We zien dat in een aantal wijken de donateurs

ondervertegenwoordigd zijn. Dat is jammer. Laat een ieder zijn buren en buurtgenoten
aansporen zich als donateur bij de Stichting Mooi Baarn aan te sluiten.
De donateurs geven steun en vormen een belangrijke bron van informatie. Wie goed
rondkijkt ziet meer. Iedereen die iets wil ondernemen dat van invloed kan zijn op de
karakteristieke schoonheid van de gemeente Baarn moet weten dat de Stichting Mooi Baarn
meekijkt en gesteund wordt door de donateurs. Graag blijven wij signalen van u allen
ontvangen.
Voor een efficiënte communicatie met onze donateurs, verzoeken wij u om uw e-mailadres
kenbaar te maken. Wij kunnen u dan sneller voorzien van informatie over onze activiteiten. In
het kader van de privacyregels nog dit: Met het aan ons kenbaar maken van het e-mailadres
geeft u toestemming om dit e-mailadres te bewaren. Wij zullen uw informatie niet anders
gebruiken dan voor het hiervoor gemelde doel en dus ook niet doorgeven aan anderen.

PROJECTEN
Bij diverse projecten houden wij de vinger aan de pols. We noemen daarvan:
-

Het Bosje Van IJzendijke (het “Maarschalksbos”)
Villa Parkwijk
De drie villa’s aan Gerrit v.d. Veenlaan
Het plan “Baarn Centraal”
Paleis Soestdijk en met name de omgeving daarvan
De Brink en de Arcade

Ook de Erfgoedwaardenkaart heeft onze aandacht. De gemeente betrekt de Stichting Mooi
Baarn in het overleg daarover, zodat wij daarover onze visie kunnen geven.
Ook met de belangrijke speler in het Baarnse veld, de woningcorporatie Eemland Wonen,
houdt de Stichting Mooi Baarn goede contacten. Zo zijn wij betrokken bij de zogenoemde
Ontwerp-werkplaats Meerstemmig Bouwen die Eemland Wonen heeft ingesteld.

MOOI BAARN BOOM:
Vele bomen in het Rode Dorp waren aangetast door de kastanjebloedingsziekte waardoor
18 van de 21 kastanjes moesten worden gekapt. In maart 2018 zijn de ongeveer 80 jaar
oude kastanjebomen vervangen door moeraseiken. Het Rode dorp is een beschermd
dorpsgezicht en het is van belang om een statige bomenlaan te behouden. De Stichting Mooi
Baarn had al toegezegd dat de Mooi Baarn boom dit keer aan dit doel zou worden besteed
en zij heeft dan ook haar bijdrage geleverd.

MOOI BAARN PRIJS:
De Mooi Baarn prijs is in mei 2018 toegekend aan de Stichting Vrienden van de
Rusthoekweide. De Schotse Hooglanders, die al 10 jaar grazen in de Rusthoekweide,
dreigden te verdwijnen omdat de eigenaar de koeien wilde verplaatsen naar de Achterhoek.
De reden was dat de gemeente niet wilde bijdragen aan het onderhoud van de koeien. De
Stichting Vrienden van de Rusthoekweide heeft zich ingezet om de Schotse Hooglanders in
de Rusthoekweide te behouden door de verzorging van de dieren op zich te nemen.

De Stichting Mooi Baarn was blij met dit initiatief en de voorzitter heeft dan ook een cheque
van € 250,- , te besteden aan hooi, en een oorkonde aan de preses van de Vrienden van de
Rusthoekweide overhandigd.

ALERT BLIJVEN
Laten we steeds alert blijven. En bedenken dat het gaat om de karakteristieke schoonheid
van Baarn. Zowel op het gebied van gebouwen, opstallen, infrastructuur en straatbeeld, als
ook op het terrein van cultuurmonumenten, de groenvoorziening, parken, en bossen.

DONATEURS ZIJN MEER DAN WELKOM

WORD VRIEND VAN MOOI BAARN ALS U DAT NOG NIET BENT

Vanaf 2019 is de minimale donateursbijdrage slechts € 15,00. Ons rekeningnummer is
NL50ABNA0620974648 t.n.v. Stichting Mooi Baarn
U kunt zich per e-mail of schriftelijk opgeven onder vermelding van uw naam, adres en emailadres bij:
Tineke Duijnstee, secretaris Stichting Mooi Baarn
Waldeck Pyrmontlaan 14
3743 DE BAARN
info@mooibaarn.nl

GRAAG UW E-MAILADRES OPGEVEN.

