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Tinus Snyders (LTS): ,,Ik ben ervan overtuigd dat de mensen die nu op de lijst staan, niet het opportunisme van hun voorgangers hebben.’’ FOTO NICO BRONS

‘Ego’s zijn te groot voor
één lokaal machtsblok’
Lokale partijen in Baarn kloppen al jaren
nadrukkelijk aan de poort. Maar op het succes
volgt steevast de val. Toch weet oudwethouder Tinus Snyders van de Lijst Tinus
Snyders, politiek actief sinds 2002, niet van
wijken.

Boot, oud-voorzitter van de contactcommissie Lage Vuursche, is een verfrissende kandidaat. Hij wil dat dorp
gasloos maken. Het gaat om het plaatsen van een stip aan de horizon, met
oog voor de natuur. Daarom zijn wij tegen de bouw van een theehuis in Lage
Vuursche. Niet voor niets luidt onze
slogan Natuurlijk hart voor Baarn.’’

Wichard Maassen

,,Jawel, maar anders dan de LTS. Voor
Baarn richt zich met name op de ondernemers en de BOP is minder uitgesproken over de belangrijke thema’s.
Op veel punten zijn we roependen in
de woestijn, zoals op het vlak van de
ruimtelijke ordening. Mijn stelling is
weg is weg. Als je oude panden sloopt
en er iets lelijks voor terugzet, staat dat
er voor jaren. Ik heb destijds Hart voor
Baarn opgericht om het mooie dorpsgezicht te behouden. Als wethouder
heb ik weten te voorkomen dat er op de
plek van villa Pera (monument aan de

Baarn

In potentie vormen lokale partijen in
Baarn een machtsfactor van belang. Op
dit moment hebben ze samen vijf van
de negentien raadszetels. Desondanks
slagen ze er, mede door intern gekrakeel, maar niet in om de macht van de
traditionele partijen te breken.
Na de vorige verkiezingen kwam de
grootste van de drie, de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP), nog in het college, maar al na een jaar stapte Kees
Koudstaal op. Eerder was Tinus Snyders, die in 2002 vanuit het niets zeven
zetels veroverde met Hart voor Baarn,
door zijn eigen fractie gewipt als wethouder, waarna hij in 2006 voor zichzelf begon; zoals in 2016 twee van zijn
medestanders (Edwin Kouwenberg en
Tino Schouten) vanwege een meningsverschil over de koers van de Lijst Tinus Snyders (LTS) ook weer een eigen
partij oprichtten (Voor Baarn).

Waarom lukt het niet om de handen
ineen te slaan? Drie lokale partijen in
een dorp met 25.000 inwoners is rijkelijk veel.

,,Haantjes en hennetjes, hè? Zelf ben ik
niet zo iemand die boven op zijn fractieleden zit. Toen de BOP in 2015 uit
het college stapte, heb ik voorgesteld
om één lokale partij in het leven te roepen. Maar ik krijg er de handen niet
voor op elkaar, de ego’s zijn te groot. Iemand als Tino Schouten heeft keihard
gewerkt voor de LTS, totdat hij meende
zélf kapitein te kunnen worden. Toen
heb ik hem uit de partij gezet.’’
Op uw groslijst staan allemaal kandidaten zonder politieke ervaring. Bent
u niet bang dat er straks opnieuw
kikkers uit de kruiwagen springen?

,,Ik ben ervan overtuigd dat de mensen
die nu op de lijst staan, niet het opportunisme van hun voorgangers hebben.
De nummer twee bijvoorbeeld, Tjark

Dat hebben, mag je aannemen, de
BOP en Voor Baarn toch ook?

Als we Baarn op orde
willen houden, moet de
bevolking de oude orde
massaal wegstemmen
—Tinus Snyders (LTS)

Eemnesserweg uit eind 19de eeuw,
red.) ‘urban villa’s’ zouden worden
neergezet. En dat dreigt nú weer.’’
Hoe denkt de LTS enerzijds het
groene karakter van het dorp te bewaren en anderzijds tegemoet te
komen aan de woonbehoefte?

,,Een woonwijk in de Noordschil, pal
langs de A1, is een slecht idee. Daar zit
je 24 uur per dag in de herrie, nog afgezien van alle fijnstof. Dat plan is ingegeven door puur winstbejag. Net als
het voorstel om drie woontorens te
bouwen aan de Eem. Dat tast het gezicht van Baarn aan. Je kunt beter de
sportvelden verplaatsen en daar woningen neerzetten. Als je theater De
Speeldoos verhuist naar het centrum,
wat ik al heel lang roep, kunnen op die
plek ook huizen komen. Ik ben voor
kleine woonbuurtjes voor alle leeftijdsgroepen. Tegelijk vind ik dat de seks
ontbreekt in het dorp. Baarn vergrijst te
veel, we moeten meer voor de jeugd
bouwen. Wij pleiten ook voor een jongerencentrum.’’
U bent inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd voorbij. Worden dit
uw laatste verkiezingen?

,,Daar laat ik me nu niet over uit. Bovendien: er zijn genoeg raadsleden die
al heel lang zitten. Ik blijf er gewoon
inknallen. Als we Baarn op orde willen
houden, moet de bevolking de oude
orde massaal wegstemmen.’’

