
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief februari 2021 
 
Het bestuur van Stichting Mooi Baarn heeft tijdens de coronacrisis niet stil gezeten. Sommigen van u 
hebben over onze activiteiten in de Baarnsche Courant kunnen lezen, maar ook achter de schermen 
zijn wij actief geweest. Tijd om onze donateurs weer op de hoogte te stellen.  

 
Overleg gemeente 
Nadat Mooi Baarn in het voorjaar van 2020 overleg had gehad met burgemeester Röell en 
wethouder Jansma, vond in november opnieuw overleg plaats met de burgemeester en wethouder 
Prakke. Wij hebben met hen onder meer van gedachten gewisseld over zaken als ‘het trafohuisje’ op 
de Brink, Paleis Soestdijk en Bibliotheek-Speeldoos. 

In december heeft Mooi Baarn overleg gehad met wethouder Vissers en een aantal medewerkers 
van de afdeling Beheer ruimte/omgeving over de voorgenomen bomenkap. Dit ‘groenoverleg’ loopt 
door in 2021. 

Hoewel de standpunten van Mooi Baarn en de gemeente soms diametraal tegenover elkaar liggen, is 
het nuttig om onze stem te laten horen en van gedachten te blijven wisselen. Ons overleg met de 
gemeente is gericht op beïnvloeding, niet op actie voeren, en uiteindelijk loopt de besluitvorming via 
het democratische proces. 

 
Paleis Soestdijk 
De ontwikkelaar zoekt een alternatieve kostendrager voor de renovatie. Oorspronkelijk werd gedacht 
aan tien woontorens met tachtig appartementen op het terrein van de Marechaussee kazerne en in 
het Borrebos. Dit leverde veel kritiek en weerstand op. Ook de commerciële haalbaarheid van zoveel 
excentrisch gelegen, dure appartementen zou mee kunnen spelen. Nu wordt gekeken naar een 
kostendrager aan de overkant, aan de zijde van, maar niet in het Baarnse bos. Mooi Baarn blijft ook 
die mogelijke ontwikkeling geïnteresseerd en kritisch volgen. 

 
Bibliotheek-Speeldoos 
De Raad van de gemeente Baarn heeft gekozen voor de verplaatsing van de Bibliotheek naar een te 
herbouwen Speeldoos. Dus naar een lastig bereikbare locatie in een woonwijk. Mooi Baarn betreurt 
dit besluit ten zeerste. Hiermee wordt de bibliotheek honderden meters uit het Centrum geplaatst. 
Bovendien wordt het een huisvesting op twee etages. Het Centrum zou een mix van cultuur, 
dienstverlening , horeca en winkels kunnen gaan worden. Een van de belangrijkste pijlers hiervan is 
nu weggestemd. Mooi Baarn heeft zich, met vele anderen, gedurende jaren ingezet om dit te 
voorkomen. Brieven aan het college en de Raad, inspraak avonden en één op één gesprekken met de 
lokale politici mochten niet baten. 

De tucht van de cijfers heeft het gewonnen van visie, moed en ondernemingszin. Het zij zo. 

 
  



Groen in Baarn  
In onze vorige nieuwsbrief (september 2020) hebben wij al ruim aandacht besteed aan het Groen en 
met name de Bomen in Baarn. Graag brengen wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken met 
betrekking tot dat onderwerp. Stichting Mooi Baarn heeft sinds september 2020 niet stilgezeten. 

In de Baarnsche Courant hebben verschillende artikelen gestaan over dit onderwerp. Zowel van de 
hand van een van onze adviseurs, dr. Joost Stalpers, als afkomstig van Mooi Baarn zelf. Ook heeft 
Mooi Baarn zich met een brief van 28 oktober 2020 rechtstreeks tot de politiek in Baarn gewend 
(Gemeenteraad en College). In de artikelen en de brief van 28 oktober 2020 hebben Joost Stalpers en 
Mooi Baarn telkenmale hun zorgen uitgesproken over de bomenkap zelf, de procedures er omheen, 
de communicatie met de burgers van Baarn en het behoud van de monumentale bomen in Baarn. 

In een zoom-meeting met de verantwoordelijke wethouder (mevrouw Vissers) en enkele 
ambtenaren op 15 december 2020 zijn deze zaken besproken. Hoewel Mooi Baarn niet de illusie 
heeft de plannen van de kap van bomen naar haar hand te kunnen zetten (uiteindelijk beslist immers 
de politiek) is door de wethouder met name toegezegd dat de communicatie ter zake met de burgers 
van Baarn verbeterd zou worden. Toeval of niet, sinds ons gesprek met de wethouder is het aantal 
(gemeentelijke) publicaties in de Baarnsche Courant sterk toegenomen. Inmiddels hebben enkele 
fracties uit de Baarnse Gemeenteraad zelfs een motie ten aanzien van de bomenkap ingediend, die 
het helaas niet heeft gehaald. 

Het blijft voor belanghebbenden zaak de gemeentelijke publicaties in de Baarnsche Courant 
nauwgezet te volgen teneinde eventueel tijdig een bezwaar in te dienen tegen een kenbaar gemaakt 
kapvoornemen. Dat volgen zou met de toegezegde verbeterde communicatie gemakkelijker moeten 
worden. 

Wij zijn en blijven met de Gemeente in gesprek teneinde het bomenbeleid waar mogelijk te 
beïnvloeden en zoveel mogelijk waardevolle bomen in Baarn te behouden. 

 
Donateurs 
Ons donateursbestand is stabiel, maar graag doen wij ook deze keer weer een beroep op u om 
nieuwe donateurs enthousiast te maken voor onze doelstellingen. 
De minimale donateursbijdrage bedraagt nog steeds slechts € 15,=  per jaar, maar meer mag 
uiteraard. Ook gezien onze nieuwe ANBI-status kan dat voor donateurs, huidige én nieuwe, fiscaal 
interessant zijn. 
Ons rekeningnummer is NL50ABNA0620974648 t.n.v. Stichting Mooi Baarn. 
 
Nieuwe donateurs kunnen zich per e-mail of brief opgeven onder vermelding van naam, adres en 
emailadres bij:  
Tineke Duijnstee, secretaris Stichting Mooi Baarn 
Waldeck Pyrmontlaan 14 
3743 DE BAARN 
info@mooibaarn.nl 
 
Ook voor vragen over onze ANBI-status en het aanvragen van een “Overeenkomst Periodieke gift in 
geld” kunt u bovengenoemd email-adres gebruiken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar 
onze website, onder het kopje “vriend worden”. 

Tot slot wensen wij onze donateurs een goede gezondheid toe. Wij blijven ons met volle inzet wijden 
aan ons mooie Baarn. 
 
Het Bestuur van Stichting Mooi Baarn 
www.mooibaarn.nl 
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