Algemene Beschouwing 2019
Voorzitter, in 2006 presenteerde ik namens de BOP onze eerste Algemene Beschouwing.
Die viel destijds nog samen met de presentatie van de jaarlijkse begroting. Onze
verwachtingen waren hoog gespannen. Een klein jaar eerder hadden we ons opnieuw aan
de kiezers voorgesteld als een partij die zich zou gaan inzetten voor een bestuurlijke
kwaliteitslag. Op ons verkiezings-A4tje stonden punten die vooral verband hielden met
het behoud van het dorpse én groene karakter van Baarn, inclusief haar buurtschappen
en de omringende bos- en poldergebieden. Daarnaast beloofden wij ondermeer ons sterk
te zullen maken voor een beter cultuurklimaat, spraken wij onze voorkeur uit voor een
museale invulling van Paleis Soestdijk en riepen wij het college op een actief beleid te
voeren teneinde Baarn als ideale vestigingsplaats voor hoog gekwalificeerde bedrijven op
de kaart te zetten. De moties die wij over deze onderwerpen presenteerden werden alle
weggestemd.
Na die eerste ervaring ben ik mij met het verstrijken van de jaren steeds ongemakkelijker
gaan voelen bij het opstellen, uitspreken en aanhoren van algemene beschouwingen.
Namens de BOP waarschuwde ik regelmatig tegen de megalomane planvorming voor wat
eufemistisch is gaan heten het Laanplein. Die volslagen mislukking slokte tonnen euro’s
op en wat naast de nieuwbouw van een supermarkt en zes peperdure woningen rest is de
restauratie van een parkeerterrein, dat straks ongetwijfeld het etiket ‘vorstelijk’ krijgt
opgeplakt. Andere onderwerpen waar de BOP tijdens de algemene beschouwingen zoal
aandacht voor vroeg, hadden van doen met het onzalige plan woningen te bouwen op de
Noordschil, de aangekondige sloop van de aan de Troelstralaan en Kemphaanstraat
gelegen seniorenwoningen en over allerlei andere zaken die ons inziens vroegen en
vragen om meer bestuurlijk inzicht, verantwoordelijkheid en kwaliteit, het leverde allemaal
weinig op.
Nu, dertien algemene beschouwingen opgeschoten in de tijd, een aantal politieke hoogteen dieptepunten rijker, inmiddels grijs geworden en nestor van de raad, sta ik hier
opnieuw met niet meer dan een A4-tje in de hand. U komt er, zoals u dat gewend bent
van de BOP, geen hemelbestormende teksten op tegen, om van utopische vergezichten
maar helemaal niet te spreken. Dat laat ik graag over aan de andere fractievoorzitters. Die
kunnen vast wel iets vinden dat aansluit op de perspectiefnota die veelzeggend is
voorzien van de van de nota bene van de BBS geleende titel ‘Samen Vooruit!’.
Voorzitter, overige leden van het college, collega-raadsleden, mocht u denken dat het
politieke vuur van de BOP gedoofd is, dan heeft u het mis. Wij zullen ons binnen en
buiten dit huis sterk blijven maken voor inwoners die zich niet of in elk geval onvoldoende
gehoord weten door het college en deze raad. Daarenboven zullen wij met het oog op het
behoud van wat nog rest van het dorpse en groene karakter van onze gemeente, inclusief
de bescherming van de omliggende polders en bosgebieden, ontwikkelingen zoals
bijvoorbeeld bij Paleis Soestdijk, kritisch blijven volgen. En, maar dat spreekt voor zich,
kunnen inwoners die voor hun zorg mede afhankelijk zijn van de gemeente blijven
rekenen op onze support.
Namens de BOP,
Kees Koudstaal, fractievoorzitter

