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Naast elkaar, voor elkaar

Inleiding
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van ChristenUnie-SGP. Hierin vindt u onze visie op
Baarn, de samenleving en het beleid voor de raadsperiode 2018-2022
Baarn is een prachtige gemeente. We hoeven alle hotspots niet te noemen. U kent ze
ongetwijfeld. Maar bovenal is Baarn de plek waar bijna 25.000 mensen elke dag wonen,
kinderen naar school gaan en met elkaar spelen en sporten, ondernemers hun brood
verdienen, zorg en ondersteuning aan zwakkeren met liefde wordt geleverd, kortom waar
we met elkaar samenleven.
De ChristenUnie-SGP gelooft dat al deze mensen waardevol zijn, met hun eigen verhaal,
eigen kleur en eigen talenten. Ieder mens komt het best tot zijn recht als zaken in de eigen
omgeving goed geregeld zijn. Daar willen wij graag aan bijdragen. We willen een veilige
thuishaven creëren waarin iedereen zich thuis voelt en kan deelnemen aan de maatschappij.
De ChristenUnie-SGP probeert dienstbaar te zijn aan de samenleving door zich te laten
leiden door de Bijbel, het goede Woord van God. Uitganspunt is daarbij om God lief te
hebben boven alles en de naaste als onszelf.
In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer. Individualisme
viert hoogtij.
Wij onderkennen dit en vinden het daarom meer dan ooit belangrijk om te geloven in een
samenleving waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’
In dit programma laten we zien dat we willen bouwen aan een samenleving waarin iedereen
meetelt.
De wereld is niet perfect, Baarn is niet perfect. En de overheid zal daar ook niet voor kunnen
zorgen. Wel wil de ChristenUnie-SGP investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van
stabiele gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in een
duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.
De ChristenUnie-SGP is een partij van christenen voor alle mensen Wij willen dat uitstralen
en iets doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Baarn.
Doet u met ons mee?

Hoofdstuk 1: Betrouwbare overheid
Bij de ChristenUnie-SGP staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is
van de overheid maar van mensen en alle maatschappelijke verbanden samen.
De gemeente heeft dus een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de
samenleving te versterken, een bruggenbouwer te zijn in het verbinden en samenbrengen
van mensen of organisaties en staat daarom naast in plaats van boven mensen. Om enerzijds
te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid maar ook om mee te denken, te stimuleren en te
ondersteunen waar dat nodig is. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning
sneller nodig dan de ander. En voor kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met
anderen kunnen, biedt de gemeente een vangnet.
De gemeente, dat zijn we samen
Het vertrouwen in de politiek en in de overheid staat blijvend onder druk. Wij zijn er van
overtuigd dat goed bestuur en sterk moreel en integer leiderschap goede stappen zijn die dit
kan doen kantelen. Daarnaast zal de samenleving zich moeten realiseren dat een overheid
niet alles kan oplossen en zelf ook verantwoordelijkheid zal moeten nemen.
De gemeente staat open voor initiatieven van inwoners, instellingen, bedrijven en kerken.
Vooral als die het algemeen belang op het oog hebben. Meer verantwoordelijkheid van
inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, om minder administratieve lasten en
bureaucratie. Kortom, om een college en raad die durven los te laten.
Wij staan open om nieuwe vormen van vertegenwoordiging te onderzoeken en uit te
proberen om zo op een andere wijze inwoners te betrekken bij het ontwikkelen van lokaal
beleid. Echter het lokaal bestuur blijft vooralsnog wettelijk eindverantwoordelijk.
De gemeente Baarn werkt op veel terreinen samen met andere gemeentes in de regio. Over
het algemeen zijn we hier tevreden over hoewel we goed in beeld moeten blijven hebben
dat er niet over ons geregeerd wordt maar dat we er zelf actief bij betrokken worden.
De ChristenUnie-SGP is geen voorstander van herindeling omdat het inwoners en
gemeentebestuur verder van elkaar vervreemdt. Wel willen we blijven onderzoeken hoe
gemeentes elkaar kunnen versterken door intensiever samen te werken.
Concreet:
- Open, herkenbaar en betrokken aanwezig zijn in Baarn
- Raads- en collegevergaderingen ook regelmatig op andere locaties om zo meer betrokkenheid te tonen.
- Openheid en vaste koers in de besluitvorming
- Regels handhaven, maar actief onnodige regels schrappen. Elk domein schrapt tenminste vijf onnodige
regels zodanig dat inwoners direct profijt van hebben.
- Ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, energie,
zorg, veiligheid, lokale economie of beheer openbare ruimte
- Keuzes voor nieuwe samenwerking worden gemaakt op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak en
herkenbaarheid. In alles dient de gemeente dicht bij haar inwoners staan

Hoofdstuk 2: Klantvriendelijke communicatie en dienstverlening
Essentieel voor het goed functioneren van de gemeente is begrijpelijke en duidelijke
communicatie en een optimale dienstverlening naar inwoners, bedrijven en organisaties.
Vriendelijkheid, enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid zijn daarbij kernwoorden.
De ChristenUnie-SGP wil inwoners en organisaties betrekken bij te nemen besluiten. Door al
in een vroeg stadium van het proces inwoners over plannen te informeren ontstaat meer
wederzijds begrip en ook draagvlak. Dit komt niet alleen de kwaliteit van de besluitvorming
ten goede, maar draagt ook bij aan een positieve verstandhouding tussen gemeentelijke
organisatie en inwoner.
Bestuurders en ambtenaren zijn benaderbaar en zichtbaar binnen Baarn. Ook het
gemeentehuis dient een open karakter te hebben waarbij de ‘klant’ zich ‘gast’ voelt.
Informatievoorziening zal vooral digitaal steeds meer plaats moeten vinden door middel van
actief gebruik van sociale media. Uiteraard dient rekening gehouden te worden met
inwoners die in het gebruik daarvan minder bedreven zijn. Daarnaast dient schriftelijke
communicatie eenduidig en makkelijk leesbaar te zijn.
Concreet:
- Begrijpelijke, tijdige en duidelijke communicatie naar inwoners, bedrijven en organisaties
- Belangrijke informatie ook beschikbaar via braille of met inzet van een tolk
- Goede bereikbaarheid, uitstekende dienstverlening.
- De ‘klant’ is ‘gast’
- Spontaan bezoek aan loket burgerzaken blijft mogelijk.
- Benaderbaar via social media. (whatsapp meldingen, chatsessies via facebook etc.)
- Uitbreiding aanbod digitale producten en diensten via website

Hoofdstuk 3: Baarn, veilig voor iedereen
Als inwoner van Baarn wilt u veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De
overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden.
Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het
formuleren daarvan. Juist inwoners, winkeliers, scholen, politie en de woningcorporatie
dragen bij aan goede, leefbare buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school
gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en
winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit
van het leven kunnen genieten.
Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie-SGP haar hart voor de
samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met het hart. De
ChristenUnie-SGP heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een
effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders.
Blauw op straat
De ChristenUnie-SGP blijft zich sterk maken voor voldoende zichtbaar blauw op straat
(Politie en BOA’s) om
krachtig op te kunnen treden tegen zinloos geweld, overlast, vandalisme en criminaliteit. De
BOA’s ‘adopteren’ ieder half jaar een wijk in Baarn door aanwezig te zijn, informatie bij
inwoners op te halen en te handhaven op de grootste problematiek.
Jongeren en ouderen die overlast geven, zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor
hun wangedrag. Ouders en opvoeders moeten aangesproken worden op het gedrag van hun
kinderen. Op hen rust de taak van een goede morele vorming van hun kinderen.
Inwoners worden, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op
straat, in de wijk en in huis. Dit kan door de inzet van Burgernet en van internet, zoals
WhatsApp-groepen in de wijk.
De mogelijkheid om anoniem aangifte te doen moet breed uitgedragen worden.
Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie-SGP wil het beperkt
(proportioneel) toepassen en inbedden in goede wetgeving (privacy) en in een goede cyclus
van beleid, uitvoering en evaluatie.
Preventie
Mensen zijn geschapen door God en te waardevol om in drugs, drank of andere verslaving
zichzelf, hun waardigheid en vrijheid kwijt te raken. De ChristenUnie-SGP wil dat in het
drugs- en alcoholbeleid gezondheid centraal staat, direct gevolgd door het voorkomen van
overlast. We willen inzet op preventie, samen met scholen, ouders, horeca
sportverenigingen en andere betrokkenden. Een rookvrije omgeving is de norm, op
schoolpleinen, in speeltuintjes en op sportvelden.
De ChristenUnie-SGP is tegen coffeeshops. Het gebruik van drugs en alcohol wordt actief
tegen gegaan en bij overlast wordt streng opgetreden.
Voor de ChristenUnie-SGP is vrijheid van godsdienst een groot goed, maar wel binnen de
grenzen van onze rechtstaat. Radicalisering vormt een bedreiging voor de manier waarop we
in Baarn in vrijheid en veiligheid leven. Dit dient zo snel mogelijk preventief aangepakt te
worden.

Concreet:
- De wijkagenten blijven behouden en zijn evenals de BOA’s duidelijk zichtbaar op straat aanwezig.
- Inrichten van een steunpunt waar inwoners op gezette tijden de (wijk)agenten en BOA’s kunnen spreken.
- Hulpdiensten (politie/brandweer/ambulance) komen op tijd.
- Handhaving op ‘foutparkeerders’ in smalle straten tbv hulpdiensten en RMN
- Inwoners worden betrokken bij veiligheid in hun buurt dmv Burgernet, Waaks en WhatsApp groepen
- De BOA’s ‘adopteren’ ieder half jaar een wijk in Baarn door aanwezig te zijn, informatie bij inwoners op te
halen en te handhaven op de grootste problematiek.
- Openstaan voor buurtpreventieprojecten
- In risicogebieden al dan niet permanent cameratoezicht instellen.
- Gemeente, vluchtelingenwerk, moskee en veiligheidspartners zetten in op het vroeg signaleren van
radicalisering.
- De kosten van vandalisme worden verhaald (financieel of door maatschappelijke inzet) op daders. Ieder
kwartaal publiceert de gemeente de resultaten hiervan en de omvang van de schade d.m.v. een
vandalismemeter.
- Maandelijkse controle op plekken waar veel jongeren komen op naleving Drank- en Horecawet.
- Streng toezicht op afsteken van illegaal vuurwerk en het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane
tijden.
- Geen coffeeshops in Baarn
- Op scholen wordt zowel aan ouders als aan jongeren voorlichting gegeven over sexting, grooming en
loverboys e.d.

Hoofdstuk 4: Toegankelijke zorg
Zorg voor elkaar, zorgen met elkaar
Baarn is een prachtige, diverse gemeente. De ChristenUnie-SGP gelooft in een samenleving
die is gebaseerd op naastenliefde. We willen opkomen voor de zwakkeren in de samenleving
en omzien naar mensen in kwetsbare omstandigheden.
Eén van de kenmerken van de samenleving van nu is dat bijna iedereen deel uit maakt van
één of meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, scholen, vriendengroepen,
sportverenigingen en sociale media.
Tegelijk is er sprake van individualisme, veel mensen leven langs elkaar heen. Dat is jammer,
want ontmoeting is het begin van begrip en begrip is het begin van een samenleving waarin
verschillen niet uitgroeien tot tegenstellingen. Ook is er sprake van eenzaamheid en zijn er
mensen die niet mee kunnen komen. Wij zetten ons in voor een inclusieve samenleving.
Iedereen telt mee en voor iedereen is er perspectief. Elkaar helpen en voor elkaar zorgen is
niet ouderwets. De gemeente zorgt daarbij voor passende ondersteuning en hulp aan hen
die het niet zelfstandig of met hulp van anderen redden.
De ChristenUnie-SGP pleit voor één groot, toegankelijk welzijnscentrum waarin naast de
diverse welzijnsorganisaties (verenigd in PIT) in ieder geval ook het Lokaal team en het
Zorgloket gehuisvest zijn.
Waardig oud worden in Baarn
In Baarn wonen in verhouding steeds meer ouderen en het aantal 65-plussers zal aanzienlijk
toenemen. Het is mooi dat we steeds ouder worden en de ChristenUnie-SGP is blij met deze
belangrijke groep voor onze gemeente.
Ouderen zetten zich, meer dan welke groep ook, in voor verenigingen, als mantelzorger of
via een andere vorm van vrijwilligerswerk. Zeker de ‘jonge’ ouderen zijn betrokken, gezond
en sociaal actief. De groep ‘oudere’ ouderen is minder gezond, immobiel en steeds meer
eenzaam. Onder andere door het langer thuis wonen, neemt de eenzaamheid toe. De
ChristenUnie-SGP wil met name voor de tweede groep aandacht vragen. Ook voor deze
mensen moet een volwaardige plek zijn in Baarn.
We willen dat buurten geschikt zijn voor ouderen. Goede toegankelijkheid, voldoende
voorzieningen en een fysiek aanspreekpunt bij de gemeente zijn belangrijk. Er moet
aandacht zijn voor het groeiende aantal ouderen met dementie. Initiatieven van ouderen om
bij elkaar te wonen komen vaak niet van de grond. Terwijl ouderen dit graag willen en
doorstroming van ouderen uit een eengezinswoning meerdere verhuisbewegingen oplevert
(bijvoorbeeld een gezin koopt het huis van de oudere en een starter koopt het huis van het
gezin, et cetera).
De gemeente zou in het ontwikkelen van woonvormen het initiatief voor moeten nemen.
Jeugd(zorg): sterke gezinnen en goede zorg voor jongeren
Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Baarn moet daarom inzetten op
veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. Kinderen hebben het recht om veilig te
zijn, om gezond op te groeien en beschermd te worden tegen elke vorm van uitbuiting of
huiselijk geweld. De ChristenUnie-SGP wil dat kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben, die zoveel mogelijk dicht bij huis en school kunnen krijgen en dat de zorg past bij de
identiteit van het gezin.
Door de jeugdzorg en -hulp te decentraliseren heeft het Rijk uitgesproken te vertrouwen dat

gemeenten samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp kunnen organiseren. Maar met
het vertrouwen is ook een bezuiniging vastgesteld. En het budget knelt. Om de
decentralisatie van jeugdzorg te laten slagen, moet er in Baarn extra worden ingezet op
preventie en vroegsignalering, zodat kinderen eerder worden geholpen. Want ouders en
kinderen zijn erbij gebaat als zorg op het juiste moment en de juiste plaats beschikbaar is.
Het is hoog tijd om meer aandacht te besteden aan sterke en liefdevolle gezinnen. Een
evenwichtig en liefdevol gezin geeft kinderen rust, veiligheid en vertrouwen om goed te
kunnen ontwikkelen.
Zwanger zijn, werken en een goede relatie onderhouden is niet vanzelfsprekend. Het zou
goed zijn als de geboortezorg niet enkel gericht is op de lichamelijke voorbereiding maar ook
op de mentale. Onderzoek laat zien dat voorlichting en begeleiding positief werken tegen
stress in de relatie. Een kind is het beste af als de ouders het samen goed hebben, daarom
willen we ouders ondersteunen door ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan te
bieden. Daarnaast wil de ChristenUnie-SGP meer concrete hulp voor gezinnen waarin
spanning heerst. Zo kunnen er tools aangereikt worden om te kunnen bouwen aan een
goede relatie en aan het ouderschap.
In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in
relaties niet vanzelfsprekend. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en
verbroken relaties fors toegenomen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak
bijzonder ingrijpend. Steeds meer raken we hiervan doordrongen, zeker als we de verhalen
horen over pijnlijke (v)echtscheidingen. Inzet op ondersteuning en preventie bij
relatieproblemen is nodig omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden
beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen.
Gelukkig zijn er ook gezinnen waar het zonder hulp van buitenaf goed gaat. Maar ook hen
moeten niet vergeten worden. Laagdrempelige ondersteuning en advisering voor wanneer
het even wat minder gaat moet beschikbaar zijn.
Concreet:
- Eén groot welzijnscentrum met naast welzijnsorganisaties ook Lokaal team en Zorgloket onder één dak.
- Er wordt ruim aandacht gegeven aan dementie, zowel bij professionals als bij inwoners
- Ruime aandacht voor mantelzorgers, zowel in begeleiding, ondersteuning als waardering
- Ouderen van 75+ krijgen eens per jaar bezoek van een welzijnsorganisatie
- Ontwikkelen preventief (v)echtscheidingsbeleid. Daarbij komt ook preventie aan de orde: ouderschapscursussen
en informatie over relatieondersteuning zijn beschikbaar.
- Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB identiteitsgebonden of
specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg niet heeft ingekocht.
- Voorlichting over digiveiligheid op scholen en aan ouders. Kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet
en sociale media.
- Ontmoetingsplekken voor jongeren 12-18 waarbij jongeren zelf deels verantwoordelijk zijn.
- Maatschappelijke initiatieven van en voor inwoners kunnen putten uit een stimuleringsfonds sociaal domein

Hoofdstuk 5: Wonen: plek voor iedereen
Veel mensen willen in het mooie Baarn wonen. De vraag naar woonruimte is enorm. Na een
lastige periode op de woningmarkt bloeit deze als nooit tevoren. De ruimte in onze
gemeente is echter schaars.
Van harte heeft de ChristenUnie-SGP ingestemd met de Visie Wonen waarin de ambitie staat
om 830 tot 1150 woningen te realiseren tot 2030 waarbij een belangrijk speerpunt is groei
van de sociale huurvoorraad.
Het voornaamste doel hiervan is enerzijds om mensen een plek te geven, anderzijds om de
vele mooie voorzieningen die Baarn heeft in stand te houden. Niet bouwen is wat dat betreft
geen optie.
Dit is een behoorlijk kwantitatieve opgave, echter dit mag nimmer ten koste gaan van de
kwaliteit. Er moet bijgebouwd worden, maar op een verstandige manier.
Het uitplaatsen van kleine industriële bedrijfjes uit het dorp naar de Noordschil of de Drie
Eiken is daarbij essentieel. Zo komt er ruimte beschikbaar voor nieuwe bouwlocaties. De
gemeente moet hier een actievere rol in vervullen. Verleiden, stimuleren en faciliteren zijn
hierin kernwoorden.
Ook het transformeren van (leegstaande) kantoorpanden wordt aangemoedigd.
Bouwen in het dorp mag niet ten koste gaan van groen en met behoud van historische en
culturele waarden.
We zien een steeds grotere groep een- en tweepersoonshuishoudens. Dat betekent dat een
deel van het sociale woningaanbod kleiner kan zijn, met een minimum van veertig vierkante
meter.
Bouwen en wonen op de Noordschil is een discussie die al jaren speelt. Is wonen langs een
snelweg nu wel of niet schadelijk voor de gezondheid. Vele onderzoeken zijn en worden
hierover gepubliceerd. En aan welke normen willen we ons houden. Welke innovatieve
veranderingen staan er op stapel met betrekking tot wegen en verkeer.
Nu het economisch goed gaat zijn er opnieuw plannen in de maak om woningbouw mogelijk
te maken. De verwachting is dat er op deze plek een aanzienlijk aantal woningen toegevoegd
kunnen worden aan de woningvoorraad.
De ChristenUnie-SGP zegt niet klakkeloos nee. Wij nemen een positieve grondhouding in. Er
zal echter op veel vragen nog wel verduidelijking moeten komen. Uitgangspunt is gezond en
fijn wonen. Maar dit geldt niet enkel voor deze plek maar voor heel de gemeente Baarn. Het
bebouwen van de Noordschil heeft bij ons niet de hoogste prioriteit. Onze focus ligt vooral
op beschikbare locaties binnen Baarn.
Er zijn ook andere misschien minder voor de hand liggende locaties waar wat ons betreft
mogelijkheden zijn voor woningbouw. Onderzocht dient te worden wat de opties zijn in Lage
Vuursche, Eembrugge, de Eemerwaard en het terrein van het ziekenhuis.
Concreet:
- Bouwen van eengezinswoningen (koop en huur)
- Bouwen van kleine, compacte woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens
- Levensloopbestendige woningen (nieuwbouw en renovatie)
- Duurzaam bouwen (nul-op-de-meter, gasloos, hergebruik regenwater)
- Bij nieuwbouw dient veel aandacht uit te gaan naar ontsluiting van de wijk
- Instellen duurzaamheidslening
- Ouderen in een koopwoning kunnen gebruik maken van een Blijverslening om de woning aan te passen
zodat ze er, ondanks toenemende lichamelijke beperkingen, kunnen blijven wonen.

- Actief uitplaatsen kleine bedrijfjes uit het dorp naar Noordschil of Drie Eiken

Hoofdstuk 6: Lokale economie
Economie is een belangrijk thema. Ons hele westerse samenlevingsmodel is gebaseerd op
het kapitalistische groeimodel. Ook ChristenUnie-SGP vindt economie belangrijk. Voor ons is
de economie echter geen doel maar een middel. De economie is nodig om in ons
levensonderhoud te voorzien. Vanuit Bijbels perspectief is het onze verantwoordelijkheid
om de schepping niet te laten lijden onder onze drang naar welvaart. De economie draait
dus niet alleen om groei en consumeren, maar vooral om de kwaliteit van leven.
Een sterke lokale economie spreekt ons erg aan.
Koop lokaal
Het gezellige centrum van Baarn willen we vitaal houden. Dit betekent vooral dat leegstand
voorkomen dient te worden door er voor te zorgen dat ondernemers zo min mogelijk
belemmeringen ervaren bij het ondernemerschap. Onnodige regels mogen geschrapt
worden. Dat betekent ook dat inwoners actief opgeroepen mogen worden lokaal te kopen.
Onder het motto ‘Wees loyaal, koop lokaal’ roepen wij gemeente en ondernemers op een
permanente campagne in te stellen.
Daarnaast is het actief werven van nieuwe winkels ook een actiepunt.
Het centrum blijft ook aantrekkelijk door leuke (gezins)evenementen te organiseren. Ook
hierin dient de gemeente vooral partner en promotor te zijn van de organisatoren.
Evenementen op zaterdag verdienen duidelijk de voorkeur boven de zondag.
De ChristenUnie-SGP is niet blij met de koopzondagen die enkele jaren geleden mogelijk zijn
gemaakt. Het is tekenend dat er enkel klandizie is als dit gepaard gaat met een evenement.
Een gezamenlijk rustmoment komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke
levensovertuiging is de zondag daarvoor de aangewezen dag.
Winkels worden niet (contractueel) verplicht om op zondag open te zijn.
Aantrekkelijke A-locaties
Baarn is makkelijk bereikbaar via onder andere de A1. Een aantrekkelijke plek om te
ondernemen op de Noordschil of de Drie Eiken. Naast acquisitie voor het centrum is het ook
nodig bedrijven te verleiden om naar Baarn te komen. Het is echter wel nodig om in ieder
geval de Noordschil zichtbaar aantrekkelijk te maken. Een duurzame revitalisering en directe
bereikbaarheid vanaf de A1 is meer dan nodig.
Concreet:
- Bloeiend centrum met actieve ondernemers
- Actieve campagne ‘Wees loyaal, koop lokaal’
- Gratis wifi in het centrum
- Centrum ziet er uitnodigend uit. Actief beleid op verloedering en leegstand.
- Geen verplichting tot openstelling winkels op zondag
- Actief werven nieuwe winkels
- Evenementen in centrum bij voorkeur op zaterdag
- Actief werven bedrijven tbv Noordschil of De Drie Eiken
- Betere, directe bereikbaarheid bedrijventerrein De Noordschil
- Om het centrum ‘in te dikken’ soepel omgaan met wijzigen van winkel- tot woonbestemming in
aanpalende straten
- Structureel inzet op citymarketing onder de vlag van Vorstelijk Baarn

Hoofdstuk 7: Duurzame leefomgeving
Groen en kindvriendelijk
Baarn is een groene gemeente. Hier moeten we zuinig op zijn en het koesteren. Het is
beeldbepalend. Groen bevordert de leefbaarheid en geeft een frisse uitstraling.
Openbaar groen dient echter onderhouden te worden. Het kwaliteitsniveau dient acceptabel
te zijn.
De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte, maar dat
kan ook heel goed door inwoners worden gedaan. De kwaliteit van het groen wordt hoger
en de buurt leuker. Het versterkt ook de sociale samenhang.
De ChristenUnie-SGP wil dat iedere buurt kindvriendelijk is. Kinderen moeten op loopafstand
kunnen spelen en bewegen. De reeds aanwezige speelplekken dienen uitdagend te zijn en
niet alleen geschikt voor peuters. Zo mogelijk worden alle betegelde speelplekken voorzien
van (kunst)gras.

Wij willen zorgvuldig omgaan met de natuur. We hebben de taak om Gods goede schepping
te bouwen en te bewaren. Een schoon milieu heeft daarom onze aandacht. Lokaal kunnen
we het verschil maken. Het tegengaan van verdere klimaatverandering en milieuvervuiling
vraagt om verandering. De ChristenUnie-SGP wil dat inwoners van Baarn zich meer bewust
worden van de noodzaak om maatregelen te treffen. De gemeente biedt hiervoor goede en
actuele informatie over maatregelen die genomen kunnen worden. Het nog niet zo bekende
Duurzaam Bouwloket vervult hierbij een belangrijke rol.
Minder afval
Met elkaar produceren we een enorme berg afval. In 2020 mag er nog 100 kilo restafval per
persoon per jaar zijn. De ChristenUnie-SGP vindt dat de vervuiler betaalt. Baarn heeft
gekozen voor het principe ‘Van afval naar grondstof’. Om dit effectief mogelijk te maken
zullen we allemaal steeds meer aan gescheiden inzameling moeten doen. Maar dit heeft als
nadeel dat gescheiden inzameling veel geld kost waarbij het vraagt om wel vier verschillende
containers per woning.
Om onze doelstellingen te behalen zullen we een radicaal ander systeem in moeten voeren.
Wij willen af van alle verschillende afvalcontainers en willen volledig overstappen op
ondergronds inzamelen waarbij goed scheiden wordt beloond en de kosten voor inwoners
lager zijn wanneer er bewust met afval wordt omgegaan.
Concreet:
- Baarn blijft een groene gemeente
- Inwoners stimuleren zelf ‘groen’ te adopteren en te onderhouden.
- Zwerfvuil en hondenpoepvervuiling worden aangepakt door actief handhavingsbeleid
- Speelplekken goed onderhouden en updaten. Betegelde speelplekken krijgen ondergrond van (kunst)gras
- Klim- en klauterbos in het Maarschalksbos
- Meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en E-bikes
- Er komt een fonds voor duurzame en circulaire initiatieven
- Regenwater afkoppelen en indien mogelijk hergebruiken
- Educatie en voorlichting aan kinderen (en ouders) over milieubewust gedrag
- In heel Baarn versneld invoeren van LED verlichting in openbare ruimte
- Volledig overstappen op ondergronds inzamelen

Hoofdstuk 8: Verkeer: Van A naar B(aarn), de fiets centraal
Autoluw
Het verkeer in Baarn blijft voortdurend aandacht vragen. Zo nu en dan staat het verkeer
goed vast in Baarn. Het is te hopen dat de verbreding van de A1 een positief effect heeft op
de verkeersdruk en sluipverkeer door Baarn vermindert.
Het autoverkeer neemt echter ook toe vanwege de verschillende evenementen en
toekomstige ontwikkelingen (Wellness en Paleis Soestdijk)
Het is nodig hier op tijd de juiste maatregelen voor te treffen. De ChristenUnie-SGP vindt dat
samen met de provincie en de buurgemeentes een aantal opties bestudeerd zouden moeten
worden:
1) Parallelweg langs de A1
2) Escherrotonde en Amsterdamsestraatweg toekomstbestendig maken
Ruimte voor de fiets
De fietser moet volop ruimte krijgen in Baarn. Fietsverkeer gaat voor autoverkeer. Fietsen is
goedkoop, gezond en vrijwel niet milieubelastend. Veilige fietspaden dient uitgangspunt te
zijn en worden herkenbaar uitgevoerd met rood asfalt. Paaltjes en drempels op de
fietspaden worden zoveel mogelijk weggehaald. Langs de Vuursche Steeg willen wij een vrijliggend fietspad.
Wegen, fietspaden en trottoirs zijn goed begaanbaar. Knelpunten dienen snel aangepakt te
worden.
Concreet:
- Fietspaden in rood asfalt
- Voldoende fietsparkeerplaatsen in het centrum, bij het station, in Lage Vuursche en bij evenementen.
- Voldoende fietsparkeerplaatsen bij scholen
- Straatverlichting langs fietspad Drakenburgerweg
- Blijvende aandacht voor veiligheid bij scholen
- Overtreding van verkeersregels wordt stevig aangepakt
- (Fiets)verkeerslessen voor statushouders
- Veilige oversteekplaatsen voor voetgangers
- Veilig fietspad langs de Vuursche Steeg
- Overtreding van de verkeersregels binnen de bebouwde kom wordt stevig aangepakt

Hoofdstuk 9: Werk en inkomen
Het hebben van werk is belangrijk. Werk is welzijn. Voor de ChristenUnie-SGP is betaald en
onbetaald werk gelijkwaardig. Niet enkel betaald werk is waardevol. Zorg, ondersteuning en
vrijwilligerswerk moeten als even nuttige maatschappelijke bijdragen worden gestimuleerd
en gewaardeerd. Arbeidsparticipatie moet dan ook niet met allerlei regelingen worden
opgevoerd. Wel is iedereen in principe zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inkomen.
Langs de lijn
De ChristenUnie-SGP heeft een groot hart voor mensen die door omstandigheden niet
kunnen werken. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen,
gehandicapten, bijstandsgerechtigden) worden actief geholpen door de gemeente. Een
goede samenwerking met werkgevers in Baarn en in de regio is daarbij essentieel. Als
werken onmogelijk is of als er (tijdelijk) geen werk te vinden is, moet de gemeente in een
inkomen voorzien. Een uitkering is dus een vangnet, geen hangmat. Daarbij vinden wij het
niet gek als er door de gemeente een tegenprestatie gevraagd wordt.
Hoera voor de vrijwilliger
Veel inwoners in Baarn zijn actief als vrijwilliger. Zij zijn de drijvende kracht achter
sportclubs, maatschappelijke organisaties, kerken en culturele evenementen. Veel
vrijwilligers zetten zich met plezier in, maar geven wel aan soms tegen regelgeving en een
stugge gemeentelijke organisatie aan te lopen.
De ChristenUnie-SGP wil vrijwilligers ondersteunen, waarderen en belonen. Hun inzet maakt
Baarn tot een sociale, betrokken en bloeiende gemeente. Deze initiatieven willen we dan
ook ruimhartig steunen met betrokkenheid en inspraak.
Armoede en schulden voorkomen en genezen
Ook in Baarn is sprake van (stille) armoede. De ChristenUnie-SGP wil niet alleen ruimhartige
regelingen overeind houden maar wil armoede actief bestrijden. Armoede leidt vaak tot
sociale problemen, slechtere schoolprestaties en kan veel stress opleveren. Omdat
voorkomen nog altijd beter is dan genezen moet maximaal worden ingezet op preventie en
vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht.
Concreet:
- De instroom in de bijstand beperken
- De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende
participatiebanen
- Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratie-trajecten bieden worden beloond
- Van mensen met een uitkering een tegenprestatie vragen in de vorm van maatschappelijk nuttige
activiteiten.
- Alleengaanden met jonge kinderen tot 4 jaar mogen worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht
- Vrijwilligers worden ondersteund, gewaardeerd en beloond
- Laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer
- Betalingsachterstanden bij woningcorporatie en energieleverancier worden tijdig gemeld
- Scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen
- Ondersteunen van de Voedselbank hetzij financieel of in natura (geschikte locatie)

Hoofdstuk 10: Onderwijs
Goed onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het rijk is
verantwoordelijk voor goed onderwijs en voor toezicht op de onderwijskwaliteit. Gelukkig
kunnen we stellen dat de kwaliteit van het onderwijs in Baarn goed is.
Investeren in kinderen
De gemeente is partij als het gaat om lokaal onderwijsbeleid, passend onderwijs,
leerlingenvervoer, bij nieuwbouw of uitbreiding van scholen, het tegengaan van
onderwijsachterstanden en toezicht op leerplicht.
De onderwijsbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. De ChristenUnie-SGP
vindt dat teveel kinderen in Baarn worden ‘doorverwezen’ naar het speciaal (basis)onderwijs
daar waar het reguliere onderwijs in eerste instantie zorgplicht heeft. Een goede analyse
hierop is zeer gewenst. Zorg en onderwijs dicht bij huis is het meest wenselijk voor ieder
kind. Het is tevens heel belangrijk dat Passend Onderwijs, preventie en jeugdhulp goed op
elkaar afgestemd worden. Zorgarrangementen in school zouden daar een positieve bijdrage
aan kunnen leveren. Op die manier kunnen de Brede Scholen (De Uitkijck en de
Noorderbreedte) nog optimaler benut worden.
De ChristenUnie-SGP is voor het behoud van de vergoeding van het leerlingenvervoer voor
ouders die hun kinderen naar een school van hun keuze sturen. Dit geldt ook voor leerlingen
die verder moeten reizen omdat er geen school met een passende identiteit in de buurt is.
Vrijheid van onderwijs staat voor ons voorop. Uiteraard mag er van ouders, naar
draagkracht, een eigen bijdrage gevraagd worden.
Er is een sterke tendens in de samenleving om kinderen eerder te laten beginnen met leren.
De ChristenUnie-SGP vindt dat dit een keuze van ouders zelf is. In het geval er sprake is van
(taal)achterstanden wijzen consultatiebureaus ouders actief op de mogelijkheden van Vroegen voorschoolse voorzieningen. Steeds vroeger wordt er binnen het basisonderwijs
begonnen met het aanleren van vreemde talen. De ChristenUnie-SGP is van mening dat er
binnen het basisonderwijs ook aandacht moet komen voor gebarentaal.

Concreet:
- Inzetten op verduurzamen ‘oude’ scholen (KWS, Guido, Amalia Astro en Aloysius)
- Kritische analyse op uitvoering Wet Passend Onderwijs
- Zorgarrangementen in school ontwikkelen
- De regeling voor het leerlingenvervoer blijft ruimhartig voor hen die dat nodig hebben
- Actieve handhaving van de leerplicht en andere vormen van verzuim

Hoofdstuk 11: Sport
Veel inwoners uit Baarn sporten. Vooral kinderen vinden hun weg naar de vele verenigingen
die Baarn rijk is. De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat iedereen die dat wil, kan
sporten. Bereikbaarheid en betaalbaarheid zijn daarbij kernwoorden. Sport draagt niet
alleen bij aan een gezonde gemeente, maar ook aan een sociale gemeente.
Omdat er vooral gebruik wordt gemaakt van de verschillende accommodaties dienen deze
efficiënt gebruikt te worden. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat
verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.
De ChristenUnie-SGP wil graag het zwembad in de Trits behouden.
Sportkantines kunnen veel breder ingezet worden dan enkel de zogenaamde
‘weekendopening’. Ook doordeweeks kunnen deze prima gebruikt worden voor
buurtactiviteiten en maatschappelijke initiatieven. Bestemmingen mogen daarom verruimd
worden.
De ChristenUnie-SGP is blij dat het parkeerterrein bij De Trits is opgeknapt. Het parkeren bij
Sportpark Ter Eem blijft een aandachtspunt. Een toegankelijke en ruime
parkeermogelijkheid aan de zijde van De Drie Eiken is een welkome aanvulling.
Concreet:
- Sport mogelijk blijven maken door het behouden en optimaliseren van goede faciliteiten en
accommodaties
- Stimuleren van sport, spel en gezondheid via scholen bijvoorbeeld door kennismakingsprogramma’s als
High5
- Bij deze kennismakingsprogramma’s ook aandacht besteden aan ‘fair play’
- Alcohol, roken, ongezond eten en sport gaan niet samen. Een ‘gezonde’ kantine wordt beloond
- Gebruik van sportkantines worden verbreed bijv. voor maatschappelijke initiatieven
- Topsport is prachtig, maar daar hoeft de gemeente niet aan mee te betalen
- Parkeermogelijkheden Ter Eem verbeteren

Hoofdstuk 12: Cultuur en recreatie
Baarn heeft een rijk aanbod aan verenigingen, initiatieven en evenementen. De
ChristenUnie-SGP hecht grote waarde aan de beleving van cultuur. In cultuur vinden mensen
ontspanning en betekenis. Wij zien de meerwaarde van groepen mensen die gezamenlijk
hun vrije tijd besteden. Daarom zien wij meerwaarde in het blijvend ondersteunen van
verenigingen en stichtingen.
Religieus erfgoed
Naast cultuurbeleving is ook waardering van de cultuurhistorie van Baarn erg belangrijk.
Binnen het onderwijs mag hier ruimschoots aandacht aan geschonken worden.
Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten vindt zorgvuldig plaats.
Kerken zijn als religieus erfgoed vaak beeldbepalend en drager van onze culturele identiteit.
Helaas zullen de komende jaren wellicht ook in Baarn kerken haar functie verliezen. De
ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat er lokaal zicht is op het aantal kerken en de staat
ervan. Vooral ook om kansen voor herbestemming niet te missen en samen met de provincie
op tijd in te zetten op behoud van het religieus erfgoed.
Bibliotheek en De Speeldoos
Ook in 2018 zien wij nog steeds de meerwaarde die de Bibliotheek heeft voor Baarn. Het
biedt alle inwoners van Baarn leesplezier en toegang tot informatie (ook digitaal) en heeft
een belangrijke rol in het bestrijden van laaggeletterdheid. De financiën staan echter al
enkele jaren onder druk.
Het plan om in te trekken bij theater De Speeldoos vinden wij daarom noodzakelijk. Naast de
noodzaak van een financiële impuls dient deze verhuizing ook voor inwoners een duidelijke
meerwaarde te hebben. Hierin dient nog wel het een en ander te gebeuren.
Het vrijkomende pand van de bibliotheek dient wat ons betreft een invulling te krijgen die
meerwaarde geeft aan het centrum (PIT Baarn met Wmo loket en Lokaal team of
commercieel)
Toerisme
Ook op recreatief gebied heeft Baarn enorm veel te bieden. Duidelijk recreatiebeleid is er
niet of nauwelijks. Dit dient ontwikkeld te worden waarbij het aanbod duidelijk in kaart
wordt gebracht en een goede samenhang krijgt.
Wij willen dat de Eem ook een belangrijke plek krijgt in het recreatieve aanbod. Zo zou er
bijvoorbeeld een ligweide of strandje gerealiseerd kunnen worden.
De ChristenUnie-SGP volgt positief-kritisch de ontwikkelingen bij Paleis Soestdijk. Nu al moet
gekeken worden hoe de grote toestroom van gasten een meerwaarde geeft voor Baarnse
ondernemers.
Het aantal evenementen in en om Baarn neemt jaarlijks toe. Daarin zien wij tevens een
stijging in het aantal bezoekers. De ChristenUnie-SGP vindt dat een positieve ontwikkeling.
Evenementen dragen bij aan de levendigheid van Baarn. Wel zijn duidelijke spelregels nodig
onder andere om overlast voor omwonenden te voorkomen (verkeer en geluid)
Evenementen op zaterdag verdienen duidelijk de voorkeur boven de zondag.

Concreet:
- Actieve of passieve deelname aan kunst en cultuur voor alle inwoners bevorderen
- Behoud van de bibliotheek en De Speeldoos
- Aandacht voor Baarnse cultuurhistorie op de basisscholen
- Behouden van en investeren in religieus erfgoed
- Prominente plaats van de Eem binnen het recreatieve aanbod

Hoofdstuk 13: Financiën
Voor de uitvoering van het beleid, omschreven in voorgaande hoofdstukken, zijn financiële
middelen nodig. Deze ontvangt de gemeente van het Rijk of via belastingheffing en leges van
de inwoners.
Voor een groot deel betreft het dus gemeenschapsgeld. De ChristenUnie-SGP staat voor
verantwoord besteden. Verantwoord door het geld te besteden aan de juiste doelen, tegen
een prijs die niet hoger is dan noodzakelijk. Daarbij vinden wij dat welzijn boven welvaart
gaat.
De komende jaren staat het beschikbare zorgbudget onder druk. Het is zaak dat er
voldoende reserves beschikbaar zijn om incidentele tegenvallers goed op te kunnen vangen.
Maar ook structureel vraagt het om keuzes. Vooral van belang is dat de kerntaken zoals zorg
en ondersteuning, veiligheid, en beheer van de openbare ruimte niet mogen lijden onder
mogelijke tekorten.
Het spreekt voor ons vanzelf dat met name dan bespaard kan worden op projecten die voor
de samenleving niet van direct belang zijn of waarvoor de gemeente geen primaire
verantwoordelijkheid heeft.
De leges die de gemeente vraagt dienen redelijk en billijk te zijn. Het principe van
kostendekkendheid mag niet leiden tot onevenredig hoge tarieven. De ChristenUnie-SGP wil
de leges die gastouders of vraagouders moeten betalen bij registratie of administratieve
wijziging drastisch verlagen.
De gemeente koopt duurzaam en circulair in. Keuzes en resultaten zijn meetbaar.
De ChristenUnie-SGP streeft ernaar om de OZB alleen met inflatiecorrectie te laten stijgen.
Het opstellen van een begroting en meerjarenraming gebeurt eerlijk, realistisch en
verstandig.
Het subsidiebeleid van de gemeente dient transparant te zijn. Organisaties die bijdragen aan
positieve maatschappelijke doelen en die tevens in staat zijn goed met anderen samen te
werken kunnen rekenen op passende financiële ondersteuning.
Wij zijn kritisch op de budgetstijgingen die de afgelopen jaren door verbonden partijen
(RMN, GGD, VRU, RID (ict)) worden opgelegd. Sturing en controle op deze verbonden
partijen dient een belangrijk aandachtspunt te zijn.
Concreet:
- Een structureel sluitende begroting
- Voldoende reserves om mogelijke tegenvallers en risico’s op te vangen
- Terughoudendheid bij belastingverhoging
- Tarieven van rioolrecht, afvalstoffenheffing etc. zijn kostendekkend
- De hoogte van de grafrechten dient zodanig te zijn dat iedereen grafrechten kan kopen
- Gastouderleges drastisch verlagen
- Sturing en controle op verbonden partijen

Tenslotte….
Wij hopen dat u met genoegen, herkenning en instemming dit verkiezingsprogramma hebt
gelezen. Als dat zo is roepen we u graag op uw stem bij de gemeenteraadsverkiezingen op
DV 21 maart 2018 aanstaande op ons uit te brengen. Daarmee geeft u ons immer de
mogelijkheid om datgene wat in dit programma is beschreven uit te voeren.
Eén ding is daarbij duidelijk. In de politiek zijn compromissen onvermijdelijk. Om steun voor
ideeën en voorstellen te verwerven en om mee te besturen, zal je wel eens genoegen
moeten nemen met minder dan je eigenlijke ideaal. Dit onder de noemer “als het niet kan
zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”.
Onze compromisbereidheid heeft echter een duidelijke grens. Ten eerste zal een compromis
altijd een duidelijke stap vooruit moeten zijn. De situatie moet erdoor verbeteren, ook al
levert het niet de gewenste eindsituatie op. Ten tweede zullen wij als christelijke partij de
Bijbelse waarden en normen proberen uit te dragen en te verdedigen. Wij zullen nooit
akkoord gaan met overschrijding van de door onze goede God in de Bijbel, Zijn Woord,
gestelde grenzen.
Op deze wijze gaan we graag met veel vertrouwen de komende vier jaar tegemoet.

