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LTS natuurlijk hart voor Baarn, historie sinds 2002!

Nieuwe crew
Lijst Tinus Snyders telt
dertien mensen op de
lijst met uiteenlopende
soorten, natuurlijk hart
voor Baarn.. affiniteit
uitgangspunt, daarnaast
voor andere zaken,
natuurlijk, ook hart
ontwikkelend. Zelfs als
je er niks mee hebt, wat
kan dat andere standpunt voor jou betekenen.
Komende periode wil
de LTS een burgerbeweging op thema’s
opstarten, vandaar
binnenkort een link aan,
www.ltsbaarn.nl/plannenvoorbaarn/ waar u
de plaatjes plannen bij
in deze pagina genoemde zaken kan bezien.
Bedoeling is van onderop ideeën&draagvlak te
organiseren. De mensen
op de lijst gaan bepaalde
zaken onder hun hoede
nemen, worden daarvoor aanspreekpunt.
Weer een 4 jaar in de
raad met een 18koppige
in het zandgroep, lijkt
ons geen goed idee. Vier
jaar lang werden op
allerlei onderwerpen
door LTS alternatieven
gelanceerd in de raad.
Indrukwekkend, maar
te laat werd gezegd,
alsof een NEEpitter
het beleid bepaalt - die
denkt constructief mee
over hoe het beter kan -.
Zo hadden al 300 sociale
huurwoningen gepland
kunnen gaan worden. Al
die plannen zijn niet in
de openbaarheid gebr8,
via ingezonden stukken als de pers het niet
wou opmerken. Kiezer
stem raad die natuurlijk
HART gaat doen.

zomer niet doen wat beloofd was
2016.. geen plannen communiceren
zoals in de Algemene Beschouwingen aangegeven. Afgelopen periode
heeft BOP 10 maanden & 10 dagen
collegekans gehad, ruzie, weglopers, lees BC 3.5.18 die VoorBaarn
met EXit LTS’ers.. refererend aan
HART voor Baarn begonnen? Hoewel ik aangaf dat het zo niet doorkon& Tino fractieondersteuning
wat mij betreft 9.25 af was, bood ik
9.26 2016 nog Time Out aan, nog niet
griffier bellen, EXit. Komende verkiezingen is het wie van de drie van
lokale partijen nadat zowel links als
rechts in de raad liet zien wat ze als
collegepartijen vermochten. Knabbel & Babbel zoals Tíno & Edwin
door de andere fracties genoemd
werden doen gooi naar macht, zij
als kapitein op het schip van Baarn
of twee dode peerden waar ik niet
langer aan wou slepen? Trouwens
sleep&aftapwet, referendum afschaffen, landelijk VVD, CDA, D66
& CU de weg kwijt, net als hier het
college in Baarn.

Zorg & dienstverlening
Werk aan zorg aan huis,
dagopvang & andere
groepen in wijk& levendig in centrum.. behoud
Leuning, bibliotheek in
centrum, dorpshuis plus
Speeldoos ernaartoe.
Herstart sociale werkplaats. Actief beleid naar
mensen zonder werk.
Veel mensen willen
werken afgekeurd, afgeschreven, maar mogen
het niet. Dit moet aangepakt worden. Scholing is
basis van onze samenleving. Leerkrachten moeten meer tijd krijgen voor
hun leerlingen. Terugbrengen van vergadercultuur en administratie.
Goede faciliteiten, een
kind houdt van nature
van bewegen, terug het
SCHOOLZWEMMEN.
De leerling kan zich
spelend veel beter ontwikkelen. Daarnaast een
professionele begeleiding
die weet op welk moment
het kind toe is aan een
volgende stap. Daarnaast
hecht de LTS grote waarde aan een goede vooren naschoolse KINDEROPVANG. Zorg is bij de
gemeente terrechtgekomen, dat wil LTS naar
wijken terugvertalen.
DAGopvang ook daar &
centrale plek. Koffieshop
onder voorwaarden.
Softdrugs legaal gekocht,
reduceert aanzienlijk
overlast op straat, plek
ver van scholen, buiten
het centrum. Baarnse
kinderen tussen 2 en 4
jaar oud moeten naar de
voorschool kunnen. Prima, ieder heeft eigen af
te wegen BELANG, voor
horeca idem dito.

Natuur
Koester het groene karakter. We zijn gezegend
met oude bomen.. onsgroene kapitaal, vandaar
bomen beeldbepalend
natuurlijk sparen. Respect voor natuur steeds
weer uitgangspunt, beperk preventief kappen..
weg is weg, alleen als er
reëel gevaar is, handelen. Gezonde bomen
betekent vogels, dieren,
zien van eekhoorntjes,
koester de aarde. Geen
windmolens. Mobiele
camera’s daar waar
noodzaak evident is. Belangrijk ook dat achteraf
gekeken kan worden wat
gebeurd is. Naast camera’s, mensen moeten op
egoisme& vandalisme
worden aangesproken,
hou je aan regels. Geen
verplichte arbeid moeten
verrichten door mensen
met uitkering. Ouderen
met weinig kansen is
anders dan jongeren die
werkervaring op zouden
moeten doen, verplichten is paard achter wagen.. leg uit, arbeidadelt,
net als vrijwilligerswerk..
geven is leuk & als het
om verandering gaat, zelf
regulerend. Waar waar
noodzaak is actief beleid,
probeer mentaliteit te
veranderen. Verbieden
van alles van boven
af, betekent een overheid, niet van deze tijd.
Oude gebruiken raken
achterhaald, werk aan
voortschrijdend inzicht.
Voorts vuurwerkverbod,
wie gaat handhaven,
wat dus niet lukt? Afval
scheiden. Ook hier, het
gaat om mentaliteit, instelling, mensen moeten
het zelf doen.
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Baarn kent inmiddels 3 lokale politieke partijen. Hart voor Baarn 2002
kwam als eerste in de Raad met 7
zetels, waar ik initiatiefnemer van
was. Waar ik afscheid van nam na
2004 gewipt te zijn door eigen mensen, 21 maanden later & 18 dagen.
Mooi Utrecht 2007 provinciaal - terwijl toen al de Lijst Tinus Snyders
bestond 12.8 2005 opgericht - leverde met mij als lijstrekker een zetel
op. Sinds 2006 zit ik, Tinus Snyders,
voor Lijst Tinus Snyders, 3 perioden
in de raad.. met constructieve plannen voor Baarn, zie website www.
ltsbaarn.nl, alleen de rest van de
raad staat, met de rug naar kansen
die er zijn, toe. Het wordt tijd dat net
als in 2002 het imploderende politieke Baarn opgeschud gaat worden.
Hart voor Baarn bestaat niet meer,
harthebben vanuit wat ieders natuurlijke affiniteiten zijn, ons gegeven, waar we vanuit werken. 9.27.16
was er interview met Tino Schouten
die aangaf met Edwin Kouwenberg
uit de LTS gestapt te zijn vanwege
Tinus Snyders dood peert, waar hij
niet langer aan wou trekken. In feite had ik hen eruit gezet na de hele

Lage Vuursche
Lage Vuursche geen
grote publiekstrekkers..
theehuis waar stiltegebied is onbespreekbaar..
een terras voor 700
mensen in de Kuil is
een aanslag op juist het
individuele beleven van
het gebied aldaar. We
moeten gaan nadenken
over bereikbaarheid
anders dan met auto’s
net als een gasloosdorp dat niet meer gaat
kosten dan wat het
vandaag voor een gezin
betekent. Bij belangrijke
beslissingen moet de
gemeente de inwoners
om advies vragen in een
raadgevend referendum.
Ook al in de planfase
de mensen in meetings
betrekken en wel iets
doen met opmerkingen.
Alle bewoners moeten
in staat gesteld worden
voorstellen aan te dragen bij de gemeenteraad,
niet alleen jongeren,
overigens eens dat
er iets voor jongeren
moet gebeuren, helder.
Baarnse jeugd heeft
dringend behoefte aan
een jongerencentrum?
Muziek, activiteiten naar
hun eigen keuze is belangrijk onderdeel van
hun vrijetijdsbesteding.
Brink moet autovrij
worden, huiskamer
van het dorp met al die
aanloopstraten, in de
buurt de Pekingtuin..
zelfs reeksen van parken.. kanbruisend hart
van het dorp worden,
met een dorpshuis op
parkeerterrein naast
de Pauluskerk. Maak
Paaskerk mogelijk de
bibliotheek waar Brandpunt is.

Lawaai, overlast, levendigheid
In Baarn moet gewerkt
worden aan kwaliteit,
weg met onaangepaste
bouw, werk mede aan
terugdringing van die
visuele vervuiling,
voorts reduceer andere
stoorzenders van de
baarnse kwaliteit zoals
lawaai, neem de A1 &
vliegverkeer, doorgaand
verkeer eruit, streef
naar autoluw dorp &
ommeland met goede langzaamverkeers
routes, bundel langs A1
asfalt. Betaald parkeren
invoeren in het centrum zou op dit moment
de doodsteek voor het
centrum zijn. De LTS is
tegen al die auto’s in de
wijken, het liefst onder
de grond, zo kan kwaliteit van het dorp enorm
toenemen, bij Brink
of aan Nieuwstraat bij
entree van centrum,
onder Kooihoek half in
bakoplossingen. Er moet
visie zijn, bij nieuwbouw
in wijken, los mede
parkeerproblemen van
de buurt op. Op termijn
aan A1 een transferium? Vandaar naar de
baarnse parels& LageVuursche, ook daar zo
reguleren van verkeer?
Aanloopstraten naar het
centrum met allerhande
functies zijn belangrijk.
Doods winkelcentrum
dreigt, om te komen
waar het gebeurt, heb
je de periferie rondom
nodig. Vandaar maak
plannen voor plekken
met echt toegevoegde
waarde als aanloop naar
bloeiende winkelstraten
met culturele functies.

Parkeren wijken&
centrum, levendigheid
centrum
Maak mooi dorp door
kleine bouwbedrijven
te stimuleren, met als
uitgangspunt versterking van eigenheid van
elke plek in het dorp &
dat tot uitdrukking te
brengen in het product.. behoud kleine
zelfstandigen in Baarn.
Ondersteun regionale
bedrijven, werkend aan
baarnse maat. Wat bij de
Nieuwe Oosterhei sloop
nieuwbouw dreigt is een
voorbeeld van hoe het
niet moet. STOP zonder
gevoel eringeramde
bouw. Beperk bomenkap. Bouw er omheen
het kan! Werk aan
bijdrage met fietsroutes
aan autoluw centrum
Baarn. Houdt het
centrum open en goed
bereikbaar. Stimuleer
winkels in het centrum,
werk aan aanwezigheid
& sfeer, goede balans
tussen winkelketens en
kleine zelfstandigen.
Horeca niet onbeperkt
uitbreiden met eethuisjes, het moet er wel
zijn. Parkeren in het
centrum/wijken liefst
onder de grond. Maak
een Baarns bruisend
uitgaanscentrum,
Nieuw Baarnstraat of
bij Kooihoek een kans.
Creëer overnachtingsgelegenheid. Theater
OP de Kooihoek, een
dorpshuis aan een
besloten Brink, horeca
alles is in centrum dan
aanwezig, ga voor doelgroepen op loopafstand
betaalbare woningen
bouwen. GEEN woningbouw langs de A1.

Bouwen
Geen woningbouw op
de meest ongunstige
plek aan de A1 tussen
het bedrijventerrein de
Noordschil en Drakenburgerweg. Vanwege
geluid en lucht hebben
instanties geadviseerd er
niet te bouwen. Ook in
verschijningsvorm daar
betekent het een aanslag
op Baarn. Geen Nieuwlandtoestanden langs de
A1.. Ga op ruime afstand
bouwen van snelweg aan
Drakenburgergracht/
Zandheuvelweg tot Eembrugge. Pal op A1 sport
in plaats van woningen
bouwen.. nieuwe sportvelden combi met de
Geeren en Sportcentrum
Trits. Zo dan op wat vrij
komt, op loopafstand
van centrum woningen.
Bouw voor starters ten
eerste & alleenstaanden..
pak inbrei mogelijkheden in het dorp aan..
plaats bedrijvenuit,
maak plan met regio.
Kwaliteit van wijken niet
gesublimeerd aanranden met niet passende
bouwprojecten zoals op
op Kooihoek en elders
weer dreigt. Combineer
mogelijkheden van zorg..
starters&alleenstaanden.
Voorstellen gedaan door
LTS daartoe waren er
vier jaar lang. De raad
steeds met de rug ernaar
toe, de kiezer kan dat
anders maken. Geld uitgeven aan het opknappen van de buitenwijken,
ook als dat betekent dat
er minder overblijft voor
het centrum. Maak zo
achterpadkoppeling van
Brinkstraatgebied met
Brink ook van Paaskerk
naar centrum.

