Beste donateurs,

augustus 2019

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

BESTUUR
Het bestuur bestaat nu uit:
Jan van Duijvendijk - voorzitter
Tineke Duijnstee - secretaris
Hans Hillenius - penningmeester
Dik Wentink - lid
Jenny Hofman - lid
Hanneke Burgers-Vos - lid
In maart van dit jaar is Hanneke Burgers toegetreden als lid van ons bestuur.
Hans van der Heide, Erick Kloos, Joost Stalpers en Sandra van Berkum kunnen wij, indien
nodig, raadplegen als adviseurs van de Stichting Mooi Baarn.
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.

SYMPOSIUM
Op zondagmiddag 24 november 2019 van 14.00 tot 17.00 uur houden we weer een
symposium in Kasteel Groeneveld met als titel: “Baarn in Nederland”.
De onderwerpen die aan bod komen (alles onder voorbehoud) zijn de volgende:
1. Waarom is Baarn mooi (heden)
2. Planologische fouten (verleden)
3. Hoe kan Baarn nog mooier worden (toekomst)
4. Groen en groener (groenvoorziening)
5. Ontsluiting van Baarn in Nederland
Zodra het definitieve programma bekend is, ontvangt u een uitnodiging. De toegang voor
donateurs is gratis. Schrijf de datum alvast in uw agenda want het belooft weer een mooie
middag te worden, die wordt afgesloten met een drankje.
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PROJECTEN
Bij diverse projecten houden wij de vinger aan de pols. Hieronder een overzicht.

PERIKELEN TEN AANZIEN VAN DE SPEELDOOS
Zoals u wellicht in de Baarnsche Courant hebt gelezen, houden de plannen van de
Gemeente ten aanzien van Bibliotheek en Speeldoos al geruime tijd de gemoederen
behoorlijk bezig. Tot voor kort leek het een gelopen race dat de Bibliotheek uit het centrum
wordt verplaatst naar en ondergebracht wordt bij De Speeldoos.
Ook de Stichting Mooi Baarn heeft zich via ingezonden stukken in de Baarnsche Courant en
door in te spreken tijdens de Raadsvergaderingen in de discussie gemengd. De Stichting
Mooi Baarn is van mening dat het eerder de voorkeur geniet Bibliotheek en Speeldoos onder
te brengen in het centrum en heeft daarvoor ook een financiële onderbouwing geleverd die
helaas niet geplaatst werd in de Baarnsche Courant. De verantwoordelijke wethouder,
gesteund door een meerderheid in de Raad, hield echter voet bij stuk.
Recentelijk is de besluitvorming over samenvoeging van Bibliotheek en Speeldoos en de
daarvoor te kiezen locatie door de Raad toch opgeschort tot 15 september 2019.
Reden is dat de projectontwikkelaar J. Zijtveld een plan heeft ingediend om de door hem
aangekochte “Arcade”, gelegen tegenover het stadhuis, te gebruiken om De Speeldoos in
onder te brengen. Voor de Bibliotheek zal dan ook een andere oplossing gevonden moeten
worden.
Wij wachten vol spanning af.

PALEIS SOESTDIJK
Plan Paleis Soestdijk mist nog de nodige transparantie.
De laatste tijd hebt u veel kunnen lezen in de Baarnsche Courant over de plannen met
betrekking tot Paleis Soestdijk. Een aantal belangenverenigingen heeft zich al in de
discussie gemengd.
De Stichting Mooi Baarn volgt al deze ontwikkelingen intensief. Voor ons is het van het
grootste belang dat alle plannen, hoe deze zich ook zullen ontwikkelen, de integriteit van het
Paleis niet zullen aantasten.
Daarvoor is van belang hoe een en ander in de contracten met de huidige eigenaar is
bepaald. Inzage in deze contracten zal dan ook het enige zijn om daarover zekerheid te
krijgen. Inzage is alleen nog niet gegeven.
Inzage is niet alleen van belang voor de huidige plannen, maar ook voor de waarborgen voor
de toekomst, bijvoorbeeld als de huidige eigenaar het Paleis op enig moment van de hand
wil doen.
De Stichting Mooi Baarn zal de activiteit en de betrokkenheid van de belangenverenigingen
die zich op deze kwestie hebben gestort, blijven volgen.
Indien nodig zal de Stichting Mooi Baarn zich verder in de strijd gooien voor het behoud van
ons Paleis en het statige en bijzondere karakter daarvan.
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Verder volgen wij de plannen met Villa Parkwijk en het plan “Baarn Centraal” (“Hoogwolde”),
dat overigens momenteel stil ligt.
Ook de Erfgoedwaardenkaart heeft onze aandacht. De gemeente betrekt de Stichting Mooi
Baarn in het overleg daarover, zodat wij daarover onze visie kunnen geven.
Met een belangrijke speler in het Baarnse veld, de woningcorporatie Eemland Wonen,
onderhoudt de Stichting Mooi Baarn goede contacten.
De gemeente Baarn heeft de Stichting Mooi Baarn onlangs verzocht deel te nemen aan een
op te richten Straatnamencommissie. Daarop hebben wij positief gereageerd. Deze
commissie zal verder bestaan uit een lid van de Historische Kring Baerne; een lid van de
hulpdiensten; een beheerder van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) van de
gemeente; een medewerker van het team Ontwikkeling Ruimte/Omgeving van de gemeente.
Naast deze vaste leden nemen twee burgerleden deel aan de commissie die inwoner zijn
van Baarn.
ONDUIDELIJKHEID OVER OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Wil je bouwen, verbouwen of slopen, of een flinke boom kappen, dan heb je een
omgevingsvergunning nodig.
De Stichting Mooi Baarn wordt met enige regelmaat benaderd door bewoners met vragen en
klachten over omgevingsvergunningen, afgegeven door de gemeente Baarn.* Vergunningen
die zijn afgegeven in strijd met de regels. En soms valt bij buren een verbouwing groter,
ruimer uit dan de afgegeven vergunning. Bezwaren van de belanghebbenden lijken dan door
ambtenaren te worden genegeerd.
Helaas wacht de gedupeerden dan veelal de lange, juridische weg. Wat nodeloos tijd,
energie en geld kost. Waarover niet iedere burger beschikt.
Met deze bewoners vraagt de Stichting Mooi Baarn zich af hoe het komt dat er vergunningen
worden afgegeven in strijd met de regels en waarom er van handhaving niet altijd sprake is.
Zijn de gevallen die ons zijn voorgelegd incidenten of is er meer aan de hand?
*Namen/adressen van gedupeerden zijn bekend bij Stichting Mooi Baarn.

MOOI BAARN BOOM:
Het bestuur heeft nog geen kandidaat op het oog.

MOOI BAARN PRIJS:
Het bestuur heeft voor de Mooi Baarn prijs wel een kandidaat op het oog. Later hierover
meer.
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DE DONATEURS
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 vele 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 privacy regels 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.

DONATEURS ZIJN MEER DAN WELKOM

WORD VRIEND VAN DE STICHTING 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.
VOLG ONS OP DE WEBSITE www.mooibaarn.nl
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