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Thuiszorg zonder 
mondkapje

Thuiszorg in coronatijd gebeurt in Baarn vaak 
zonder beschermingsmiddelen. En dat is 
bewust beleid. Maar bij Buurtzorg nemen ze 
het zekere voor het onzekere en dragen alle 
medewerkers een mondkapje en handschoe-
nen.
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 p Deelnemers 
André van 
Roshum, Marloes 
Luijken, Krista 
Peeters, Ali B, 
Kevin van den 
Berg en Ramon 
van der Meulen 
(met de klok 
mee).

ondernemers, leerkrachten, zorg & 
welzijn professionals, gemeen-
teambtenaren en professionals bin-
nen cultuur, sport en vele andere 
verenigen en organisaties. Iedereen 
die zich wil inzetten om de een-
zaamheid in Baarn te bestrijden. 
,,Wij zijn de eerste gemeente die op 
deze manier de coalitie vormt. Daar-

Buiten trainen bij De 
Trits

BAARN Vanwege het coronavirus is 
sportcentrum De Trits dicht tot 1 
september 2020. De uitzondering is 
de maandag gestarte outdoor-fit-
ness, waarvoor men de hele week bij 
De Trits terecht kan. Speciaal hier-
voor is de fietsenstalling omge-
bouwd. Er mag geen tentdak wor-
den geplaatst.
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Schaatsen en skeeleren op 
één baan De Geerenweg
BAARN Het drie hectare groot ijs-
baanterrein aan de De Geerenweg 
wordt geschikt gemaakt voor uit-
eenlopende activiteiten. Het plan is 
een 400 meter skeelerbaan aan te 
leggen, waarop ’s winters kan wor-
den geschaatst. Ook wordt gedacht 
aan outdoor- activiteiten, waaron-
der Bootcamp. Plek wordt inge-
ruimd voor een weide met zonnepa-
nelen, evenwijdig aan de rijksweg 
A1. De stroom, die ze opleveren, be-
tekent een extra bijdrage aan het 
klimaatneutraal worden van Baarn 
in 2030. Verder is het idee er een 
nieuw clubhuis voor muziekvereni-
ging Crescendo neer te zetten. Op de 
huidige locatie aan de Plataanlaan 
kunnen dan woningen gebouwd 
worden. De stichting Baarnse ijs-
baan heeft zich als sportformateur 
opgeworpen. Jan Koops en Peter 
Hoogendoorn trekken de kar samen 
met de gemeente en andere partijen.

Van het Rijk heeft de gemeente 
20.000 euro gekregen om het lokaal 
sport- en beweegakkoord 2020 vorm 
en inhoud te geven. Aan het akkoord 
is het meer multifunctioneel maken 
van het ijsbaanterrein gekoppeld. 
Aandachtspunten zijn het inclusief 
sport en bewegen, komen tot een 
duurzame sportinfrastructuur, vi-
tale sport- en beweegaanbieders als 
ook een positieve sportcultuur. Top-
sport is geen kernpunt.
Voor de herontwikkeling van de 
ijsbaanweide is meer tijd en geld 
nodig. Met de rijkssubsidie worden 
deskundigen ingehuurd. Zij komen 
respectievelijk tot een programma 
van eisen, voorlopig ontwerp, defi-
nitief ontwerp, bestek en werkteke-
ningen. Tot bestemmingsplanaan-
passingen en de noodzakelijke 
vergunningen moet gekomen wor-
den en aansluitend de financiering 
van sport- en beweegfaciliteiten.

om heeft het Ministerie van VWS 
300 andere gemeenten een uitnodi-
ging gestuurd om deze avond bij te 
wonen via livestream. Baarn wordt 
hiermee goed op de kaart gezet”, al-
dus Krista Peeters. Kevin van den 
Berg is de presentator. Ali B schuift 
live aan om te praten over het Actie-
programma.

Digitale coalitie tegen 
eenzaamheid start in Baarn
Primeur voor 
initiatief 
Welzijn Baarn
BAARN Projectleiders Marloes Luij-
ken en Krista Peeters sluiten woens-
dag 27 mei de digitale coalitie Een-
zaamheid in Baarn. Tussen Baarnse 
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Paardenmiddel
Digitaal 
debatteren

Een pluim voor de 
gemeente Baarn. Al vele 
jaren is de gemeentepoli-
tiek vanuit de luie stoel 
thuis te volgen. Activeert 
een raadslid zijn micro-
foon, dan krijgen we 
automatisch de spreker in 
beeld. In de nacht na de 
raadsvergadering wordt 
het geheel ‘gerenderd’ en 
de volgende dag is zelfs 
per agendapunt de 
sprekers terug te vinden, 
tot in lengte van jaren. 
Niet alleen handig voor 
de actieve burger maar 
ook voor de journalisten 
die verslag doen.

De beeldverbinding die in 
deze coronatijden wordt 
gebruikt, verloopt in 
grote lijnen goed. Soms 
duurt het even voordat 
het raadslid in beeld is, 
maar het lukt. Zelfs de 
insprekers kwamen 
vorige week luid en 
duidelijk in beeld. Twee 
kamers in het gemeente-
huis waren ingericht als 
spreekcellen. Een hele 
andere vraag is of er ook 
digitaal gedebatteerd kan 
worden. Vanavond zitten 
er tien raadsleden, 
wethouder Hugo Prakke 
en griffier Nelleke Both in 
de raadszaal op veilige 
afstand van elkaar. 
Niemand mag erbij. Geen 
inspreker, geen actie-
groep, geen pers. Netjes 
kan iedereen in twee 
rondes zijn zegje doen om 

vervolgens een conclusie 
te trekken. Het politieke 
debat is van een hele 
andere orde. Daarbij 
interrumpeer je een 
gloedvol betoog. Daarbij 
vallen oppositiepartijen 
elkaar bij, wanneer de 
coalitie een onwrikbaar 
standpunt heeft. Daarbij 
let je op lichaamstaal, 
daar ben je ad rem. 
Vanavond is de generale 
repetitie met de discussie 
over het theater. Een 
dossier dat Baarn al 
maanden in zijn greep 
houdt en politiek en 
bevolking splijt. In juli 
waarschijnlijk nog meer 
vuurwerk met het dossier 
Soestdijk. Zoals we al 
schreven is het een 
maand uitgesteld en zijn 
in juli extra vergaderin-
gen ingelast om tot een 
oordeel te komen. Het 
kan, het is snel wettelijk 
geregeld. Maar, heeft het 
de voorkeur? Nee roept 
iedereen in koor om er 
volgens aan toe te 
voegen: het is de minst 
slechte oplossing. Dat is 
de grote vraag. Overal in 
het land wordt gezocht 
naar oplossingen. In 
Groningen wijkt de raad 
uit naar de grote 
vergaderzaal van 

Provinciale Staten, in 
andere steden wordt een 
sporthal in gereedheid 
gebracht en veel raden 
besluiten de gevoelige 
dossiers even te parkeren. 
Eerst kijken hoe we uit de 
coronacrisis komen en 
wat dan de prioriteiten 
voor de komende jaren 
zijn. Digitaal stemmen is 
een goede uitvinding. Het 
is nog maar de vraag of 
digitaal debatteren ook 
een oplossing is of de 
lokale democratie juist 
geweld aandoet.

Eugene Leenders

WE MOGEN 
WEER 
NAAR DE
‘BIEB’! 


