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gemeentenieuws
Stationsweg 18
Postbus 1003, 3740 BA Baarn
t 035-5481611
f 035-5481794
e gemeente@baarn.nl
i www.baarn.nl

Openingstijden:
Centrale balie
Maandag t/m donderdag: 
vrijdag: 

8.00-17.00 uur
8.00-16.00 uur

Loket Burgerzaken
maandag t/m vrijdag:
8.00-12.00 uur
woensdagmiddag:
13.30-16.00 uur
Avondopenstelling Burgerzaken
In de maanden april t/m september:
elke woensdagavond.
In de maanden oktober t/m maart:
alleen in de even weken.
Woensdag avond: 18.00-19.30 uur

Wekelijkse berichten van de Gemeente Baarn. Eindredactie: Communicatie 035 548 18 15

Werkzaamheden ‘Hoog Baarn’ halverwege
Minder water op straat door infiltratie van regenwater
De werkzaamheden in de Jacob van Lenneplaan, Dilenburglaan, Waldeck Pyrmontlaan
en Ringlaan zijn volop aan de gang. De Dillenburglaan en de Ringlaan zijn al klaar. De
Jacob van Lenneplaan en de Waldeck Pyrmontlaan zijn nog volop in uitvoering.
Doel van de werkzaamheden is asfaltonderhoud en zorgen dat het regenwater direct in de bodem ingebracht
wordt. Hiervoor worden verticale infiltratiebuizen van
zes meter geboord. Het regenwater dat op de straat valt
wordt hierin opgevangen, waarna het in de bodem wordt
geïnfiltreerd. Vanwege de zandige grond en lage grondwaterstand is de omgeving hier heel geschikt voor.

Door afkoppelen van regenwater wordt het waterriool
ontlast. Dit verkleint de kans op water op straat vanuit
de riolering en het overstorten van het riool op het oppervlaktewater in de lagere delen van Baarn. Daarnaast is
het een goede maatregel tegen verdroging van de bodem.
Kortom: het vermindert wateroverlast en is beter voor het
milieu.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in meerdere fasen
om overlast zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden wordt een omleidingsroute ingesteld met behulp van tijdelijke bebording.
De omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de

Loket Financiën
Maandag t/m vrijdag 08.00 uur – 12.15 uur

Loket Belastingen
Maandag t/m donderdag: 08.00-17.00 uur
Vrijdag: 08.00-12.00 uur

Energieloket Baarn
De Groene Inval, De Geerenweg 8
Maandag t/m donderdag: 09.30 uur – 16.30 uur

Vandalismemeter 3e kwartaal 2016

0800-5746454
035-5481888
035-6093411
035-5430526
088-8959000
035-5436222
035-5481669

Help mee
Bij het aanpakken van vandalisme is uw hulp belangrijk en hard nodig. Meld vandalisme in uw buurt of op
andere plekken. Dat gebeurt nog te weinig, terwijl het
de pakkans van de daders vergroot. Uw melding draagt
ook bij aan een beter beeld van de soort en omvang van
vandalisme.
De gemeente kan zo sneller zorgen voor het herstel van
vernielde eigendommen, zodat verloedering geen kans
krijgt.

Wanneer u getuige bent van vandalisme bel dan direct
de politie via alarmnummer 112. Ook kunt u bellen met
Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.
Zijn de daders al gevlogen, geef dan de vernieling door
aan de gemeente via het algemene telefoonnummer van
de gemeente, tel. (035) 5481611 of met het formulier
Melding Woon- en leefomgeving op www.baarn.nl (onderaan de pagina).
Laat merken dat vandalisme niet normaal is. Wij rekenen
op uw hulp!
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Het loket Burgerzaken is iedere werkdag geopend van
8.00 uur tot 12.00 uur en iedere woensdagmiddag van
13.30 uur tot 16.00 uur.

Spreekuur college
van B&W
Tijdens het wekelijkse spreekuur van het
college van B&W, elke vrijdag van 9.00 tot
10.00 uur, kunt u vragen, ideeën, wensen
of opmerkingen voorleggen aan een lid van
het college. Vrijdag 14 oktober a.s. kunt u
spreken met burgemeester Röell, wethouder
Jansma en wethouder De Koning.
Wilt u gebruik maken van het spreekuur, maak dan van tevoren (tijdens kantooruren) een afspraak met het bestuurssecretariaat, via telefoonnummer (035)5481757. Op deze
manier kan men zich goed voorbereiden op uw bezoek.
Let op: Als u een portefeuillehouder wilt spreken die tijdens
het spreekuur van vrijdag niet beschikbaar is, kunt u via het
bestuurssecretariaat een afspraak maken voor een gesprek
op een ander moment.
Het secretariaat kan u ook informeren over de portefeuilles
van de collegeleden, zodat u de juiste bestuurder spreekt.
De portefeuilleverdeling kunt u ook vinden op www.baarn.
nl onder ‘bestuur en organisatie’ > ‘college van B&W’ > ‘samenstelling college van B&W’.

Wie winnen de Cultuurprijs en de
vrijwilligersprijs 2017?
Nomineer nu uw kandidaten

Belangrijke telefoonnummers
KringloopCentrum (gratis) 
Servicelijn (24 uur per dag) 
Sociale Dienst BBS 
Steunpunt vrijwilligerswerk 
Straatverlichting 
Wegwijs 
Klachten woonomgeving 

De gemeente is op zoek naar circa 20 deelnemers. Zij
moeten in staat zijn zich objectief en onafhankelijk op te
stellen en mogen geen belang hebben in de toekomstige
exploitatie en/of gebruiker van de Wintertuin. Degenen
die zich eind augustus al tijdens de informatiemarkt hebben opgegeven, hoeven dit niet nogmaals te doen.

Vandalisme is niet normaal!
De gemeente Baarn publiceert ieder kwartaal de vandalismemeter. Deze laat zien hoeveel
vandalisme aan eigendommen van de gemeente Baarn heeft gekost. Zo hopen we de betrokkenheid van alle Baarnaars bij het tegengaan van vandalisme te vergroten. De schade
aan gemeentelijke eigendommen in het derde kwartaal van 2016 bedroeg 640 euro.

gebruiker van de Wintertuin?

Eind september besloot de gemeenteraad
om de volgende stap te zetten voor de invulling van de Wintertuin. De gemeente gaat
werkzaamheden. Ook de hulpdiensten zijn op de hoogte. nu op zoek naar een vaste gebruiker en wil
Streven is de werkzaamheden vóór eind november af te omwonenden en andere belangstellenden
ronden.
hier bij betrekken. U bent van harte uitgenodigd om het college van B&W te adviseren bij de keuze van de nieuwe gebruiker.
Heeft de Wintertuin uw bijzondere belangstelling, woont u in Baarn en bent u in de
gelegenheid om in de komende maanden
deel te nemen aan een aantal bijeenkomsten
buiten kantooruren? Dan kunt u zich tot uiterlijk vrijdag 14 oktober opgeven via marielle.jansen@baarn.nl met vermelding van
uw naam, adres en telefoonnummer en een
korte toelichting van uw interesse.

Loket Wonen, Zorg en Welzijn
Maandag t/m vrijdag 08.00 tot 12.00 uur

Adviseren over de nieuwe

geeft voor het afstaan van één of meerdere
organen na hun overlijden. Registreren kan
op www.orgaandonatie.nu”.
Wetsvoorstel orgaandonatie
Vorige maand is een nieuw wetsvoorstel over orgaandonatie aangenomen door de Tweede Kamer. Dat roept
wellicht bij veel Nederlanders vragen op of registreren
nog wel nodig is. Echter zolang de Eerste Kamer er nog
geen besluit over genomen heeft, verandert er niets aan
het huidige systeem.
Het blijft dus voor ruim 1.000 mensen die nu op de
wachtlijst staan, van levensbelang dat zoveel mogelijk
mensen hun keuze vastleggen.

Spoorbomen Van Heutzlaan tijdelijk
langer dicht vanwege herfst
ProRail zorgt als beheerder van het spoor
dat treinen veilig over het spoor kunnen rijden. In de herfst kan door een combinatie
van bladeren, vocht, luchtvervuiling en algen gladheid op het spoor ontstaan. Hierdoor kunnen de wielen van de trein bij het
optrekken doorslippen en bij het afremmen
gaan glijden. Om te voorkomen dat treinen
bij het naderen van een station ‘doorglijden’
en een overweg bereiken voordat de overwegbomen zijn gesloten, neemt ProRail op
een aantal locaties maatregelen. Eén van
die maatregelen is het
aanpassen van de zogenaamde ‘stop-doorschakeling’. Deze schakeling zorgt er voor dat
wanneer treinreizigers
op een station in- en
uitstappen, de overweg
niet al die tijd dicht ligt.
Deze schakeling komt
alleen voor bij overwegen die vlak achter of
voor een station liggen.

Sinds maandag 3 oktober heeft ProRail deze schakeling
op een beperkt aantal overwegen uitgezet, waardoor de
overweg dicht zal gaan zodra een trein het station nadert. In Baarn geldt dit voor de overweg Van Heutzlaan.
Hierdoor zijn de spoorbomen er langer dicht. Er worden
bij de overwegen borden geplaatst om weggebruikers
hierop te wijzen. De BOA’s van ProRail zullen extra surveillances uitvoeren om te controleren op overtredingen.
Kijk voor meer informatie over de herfst op: http://www.
prorail.nl/herfst.
Bron: ProRail

Begin 2017 worden voor de vijfde keer de
Baarnse Cultuurprijs en de Vrijwilligersprijs van Baarn uitgereikt. De nominaties
voor beide prijzen worden bepaald door de
inwoners van Baarn. De Cultuurprijs is een
prijs voor organisaties of personen die zich
inzetten voor het culturele leven van Baarn.
Het gaat hierbij om cultuur in de ruimste zin
van het woord. De vrijwilligersprijs wordt
uitgereikt aan een organisatie die zich op
bijzondere wijze, vrijwillig inzet voor de
Baarnse samenleving. Het voordragen van
kandidaten en organisaties kan tot uiterlijk
1 november 2016.
Uit de genomineerden kiest het college van burgemeester
en wethouders de winnaars. De Vrijwilligersprijs en de
Cultuurprijs zullen vervolgens uitgereikt worden tijdens
de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 3 januari 2017. De organisatie die de Vrijwilligersprijs wint, ontvangt een bijdrage van 1000 euro voor de activiteiten van de organisatie. De persoon of organisatie die de Cultuurprijs wint,
ontvangt een kunstwerk van een Baarnse kunstenaar.

Aanmelden
Aanmelden van kandidaten en organisaties met een kort
filmpje van ongeveer één minuut wordt bijzonder op
prijs gesteld.
Uiteraard mag de aanmelding ook d.m.v. het sturen van
een e-mail. Aan de nominatie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Deze vindt u op de website van de gemeente.
Kandidaten kunnen per e-mail worden aangemeld onder
vermelding van Vrijwilligersprijs of Cultuurprijs Baarn via
het e-mailadres: bestuurssecretariaat@baarn.nl
Vermeld bij uw aanmelding de naam en het adres van
de genomineerde organisatie of persoon en of u deze
wilt nomineren voor de Vrijwilligersprijs of Cultuurprijs.
Motiveer ook uw reden voor het aanmelden en vergeet
niet uw eigen naam of naam van uw organisatie en uw
contactgegevens te vermelden.
Alle aanmeldingen zullen worden gepubliceerd. De genomineerden (maximaal drie per categorie) zullen worden
geïnterviewd door RTV Baarn.

Vanavond Debat in de Raad
De gemeenteraad van Baarn vergadert vanavond, woensdag 12 oktober, vanaf 20.00
uur in het gemeentehuis van Baarn – ingang
Laanstraat 1. Deze vergadering staat in het
teken van Debat in de Raad. U bent er van
harte welkom.

Regionale Ruimtelijke visie
Aan de raad wordt gevraagd om in te stemmen met de
uitwerking van de Regionale Ruimtelijke visie aan de
hand van de geformuleerde 15 vragen en geen zienswijze
in te dienen.

Begroting 2017
Op de agenda van de raadsvergadering staan de volgende zaken ter bespreking.

Principeaanvraag reclamemasten
Aan de raad wordt gevraagd een besluit te nemen over
twee principeaanvragen voor het plaatsen van reclamemasten nabij de Rijksweg A1. Het betreft een aanvraag
voor een (hogere) reclamemast ter vervanging van een
bestaande op de Noordschil en het plaatsen van een
nieuwe reclamemast op De Drie Eiken.

Eigen bijdragebeleid Wmo
Voor het gebruik van voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt een eigen bijdrage gevraagd. Er zijn signalen over mensen die zorg
stopzetten vanwege de hoogte van die bijdrage terwijl
dat in hun situatie niet wenselijk is. Daarom wordt
voorgesteld om een uitzondering te kunnen maken in
zorgwekkende situaties en de eigen bijdrage kwijt te
schelden. En er wordt een lager tarief voorgesteld voor
dagbesteding en individuele begeleiding.

Aan de raad wordt gevraagd om de begroting 2017 en
meerjarenraming 2018-2020 vast te stellen. Met het
vaststellen van de Perspectiefnota 2017-2020 eerder dit
jaar heeft de gemeenteraad de kaders aangegeven voor
de komende periode. Alle ambities en uitdagingen zijn
uitgewerkt en opgenomen in deze Begroting. De Begroting sluit meerjarig positief.
De complete agenda en de stukken kunt u vinden op
de gemeentelijke website www.baarn.nl/gemeenteraad
Hebt u vragen over een vergadering of wilt u inspreken,
dan kunt u contact opnemen met griffier Nelleke Both
via nelleke.both@baarn.nl.

Wijziging gemeenschappelijke regeling BBS
Aan de raad wordt gevraagd het college toestemming te
verlenen om de gemeenschappelijke regeling “Werk en
inkomen Baarn, Bunschoten en Soest” te wijzigen.

www.baarn.nl

