:ydoB
sierloohcs nee roov muecyL hcsnraaB teH nav negnilreel peorg nee tkertrev rebmetpes 71 pO
tid naA .neppank et po ne119e
lakolsejaargang
l ne nelohcno.
s nep62
leh woensdag
raad naag neg29
nilreaugustus
el eD .ëinso2012
B raan
,nerosnops nedleger eZ .negardjib ejtneets nuh gaarg netnecod eewt ed nedliw leod edeog
.onviL raan nekkortrev ne egagab ne nesteif netkap
ez nedrew gadnaaM .negad neitnevez ni retemolik 000.2 miur ed netsteif netnecod eD
nav moK„ ed mo ejdnorere nee ez netsteif ne dlaahtno negnilreel ne s‟agelloc rood dnehciuj
nerovet nav teew eJ“ .ednie net leeiciffo thcot nuh saw neoT .loohcs ed nav revjiv ed ,‟ejnarO
poolfa an retjiuR ed sjihtaM tletrev ”,nedjir tnuk gad néé po ej retemolik leeveoh seicerp tein
ne ruu 00.90 dnor gad ekle nettrats eW .gewredno seitidnoc ed nav fa tgnah taD“ .thcot ed nav
02 fo retemolik nee gon nad ew netseom smoS .sgaddim s„ sez fo ruu nee tot rood netsteif
ed nebbeh njipledaZ .”nedniv nednok kelpsgnithcanrevo edeog neeg ew tadmo nesteifrood
,ledaz teh ni tein ew netaz nad sud ,nemmilkeb et nekkuts eliets eleh neraw rE“ .tein nereh
.nereuB nav seeK thcal ”,njipledaz pooh nee tleehcs taD .neladep ed po ew nednots raam
2 anigap po glovreV
In dit nummer 26 pagina’s

NIEUWSBLAD VOOR BAARN & OMSTREKEN

UITGEVERIJ - BAARNSCHE COURANT - LAANSTRAAT 58 - POSTBUS 102 - 3740 AC BAARN - VERSCHIJNT MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG - WWW.BAARNSCHECOURANT.NL

Feestelijke
opening
nieuwe theatercafé De
Speeldoos.

Momenteel doet Baarn de afvalinzameling, reinigingstaken en gladheidbestrijding zelf. Zestien medewerkers zijn
hierbij betrokken. Het betreft een kleinschalige en daardoor kwetsbare organisatie. Bij ziekte, vakantie, uitval (ook van
materieel) moet externe hulp worden
ingehuurd. Begin mei 2012 heeft de raad
ingestemd met een onderzoek naar de
mogelijkheden deze taken uit te besteden. Als randvoorwaarden heeft de raad
meegegeven dat de operatie geen geld
mag kosten, het dienstniveau overeind
blijft, het personeel niet de dupe wordt,
de milieuprestaties gelijk blijven, de ef-
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vergroot. Met het RMN, een samenwerhemel’,
het
kingsverband van de gemeenten Soest,
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papierbakken, en de onkruidbestrijding. Maandagmiddag van vijf tot zes gingen er wereldwijd over de toonKleinere taken, zoals gaten in de weg die uur signeert de Spaanse auteur Car- bank. En het einde is nog niet in zicht.
snel gerepareerd moeten worden, gaan los Ruiz Zafon bij Boekhandel Den De schaduw van de wind is de eerste
eveneens naar het RMN. Treedt Baarn Boer. Inwoners van Baarn krijgen de van vier romans, die alle gesitueerd
tot het samenwerkingsverband toe krijgt unieke gelegenheid met deze wereld- zijn in het mysterieuze Barcelona, met
het één zetel in het algemeen bestuur.
beroemde auteur kennis te maken en als centrum Het Kerkhof der Vergeten
zijn nieuwste boek ‘De gevangene Boeken. De tweede roman Het spel van
Mens volgt werk
van de hemel’ door hem te laten sig- de engel verscheen in Nederland op
28 mei 2009. Deze wervelende roman
In het voorstel aan de raad stellen B&W neren!
die zich opnieuw afspeelt rondom Het
dat de zorg voor het personeel voorop
staat.”De gevolgen zijn tot op detailni- Van Zafon zijn inmiddels 1,2 miljoen Kerkhof der Vergeten Boeken werd
veau uitgewerkt en met de medewerkers boeken verkocht in Nederland. Boek- eveneens een bestseller. Nu is het dan
besproken. Wekelijks worden de mede- handel Den Boer is uitermate verguld eindelijk tijd voor de derde roman De
werkers geïnformeerd. Individueel zijn met de komst van Carlos Ruiz Zafon gevangene van de hemel.
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de feitelijke gevolgen voor het salaris ook maandag ter ere van zijn nieuwe boek 
besproken,”aldus het college. Het plan is
verder de zoutopslag met het materieel
naar Soest over te hevelen. De bestaande
werf aan de Drakenburgerweg, die mogelijk naar de opslag van Rijkswaterstaat
verhuist, kan dan worden verkleind wat
financieel voordeel oplevert. Geeft de
raad groen licht aan de operatie, zal na- Het heeft een paar jaar geduurd maar steen daarvan wordt gelegd door voormens het RMN een kwartiermaker het eindelijk is nu actie waar te nemen op malig directeur van Schoonoord Jan
het braakliggende terrein aan de Lepe- van Gurp. Wethouder Petra Laseur en
overgangsproces begeleiden.
laar- en Reigerstraat. Eerder deze week Hans van der Velden, directeur van
zijn bouwhekken en ander materieel opdrachtgever Eemland Wonen, geaangevoerd. Keten worden geplaatst. ven het beginsignaal voor de 75 huizen
Binnenkort starten de grondwerk- aan de Lepelaar- en Reigerstraat. Deze
zaamheden, die tot en met 5 oktober maand neemt de gemeenteraad een beduren. Aansluitend begint aannemer sluit over het bestemmingsplan, waarin
Vastbouw met de nieuwbouw van 75 deze veelbesproken nieuwbouw is opwoningen. Gerealiseerd worden 23 genomen. De gemeente zorgt voor het
den,” vertelt Mathijs de Ruijter na afloop grondgebonden eengezinswoningen, woonrijp maken van de openbare ruimvan de tocht. “Dat hangt af van de condi- 15 rolstoeltoegankelijke-, 19 verdie- te. Aan dit werk is het herstraten van de
ties onderweg. We startten elke dag rond pingen- en 18 seniorenwoningen. 25 Grutto-, Kievit-, Tureluur- en een deel
09.00 uur en fietsten door tot een uur of Oktober klinkt het officiële startschot, van de Kemphaanstraat gekoppeld.
zes ‘s middags. Soms moesten we dan ook voor het Parkgebouw dat aan de Voor de uitvoering is beschikbaar een
nog een kilometer of 20 doorfietsen om- Snipstraat moet verrijzen. De eerste provinciale subsidie van 760.000 euro.
dat we geen goede overnachtingsplek
konden vinden”. Zadelpijn hebben de
heren niet. “Er waren hele steile stukken
(Advertenties)
te beklimmen, dus dan zaten we niet in
het zadel, maar stonden we op de pedalen. Dat scheelt een hoop zadelpijn,”
lacht Kees van Bueren.
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Cultureel Festival
Baarnse uitmarkt

Lange fietstocht voor het goede doel

Het heeft wel even geduurd

Lyceumdocenten Van Bueren en de Ruiter van Livno naar Baarn
Twee docenten van Het Baarnsch Lyceum arriveerden maandagmiddag
fietsend vanuit Bosnië in Baarn. Ruim
tweeduizend kilometer hadden zij in de
benen zitten. Kees van Bueren (docent
Nederlands) en Mathijs de Ruiter (recent gepensioneerd docent wiskunde)
haalden met de gesponsorde fietstocht
geld op voor het opknappen van scholen in Bosnië.
Op 17 september vertrekt een groep
leerlingen van Het Baarnsch Lyceum
voor een schoolreis naar Bosnië. De

leerlingen gaan daar helpen scholen en
leslokalen op te knappen. Aan dit goede doel wilden de twee docenten graag
hun steentje bijdragen. Ze regelden
sponsoren, pakten fietsen en bagage en
vertrokken naar Livno.
De docenten fietsten de ruim 2.000 kilometer in zeventien dagen. Maandag werden ze juichend door collega’s en leerlingen onthaald en fietsten ze een ererondje
om de ‘Kom van Oranje’, de vijver van de
school. Toen was hun tocht officieel ten
einde. “Je weet van tevoren niet precies
hoeveel kilometer je op één dag kunt rij-

www.mango4you.nl
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QWIC Trend3:
Fiets van het jaar!
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In de tweede helft van deze week laat de
gemeente een noodkap uitvoeren. Een
zieke paardenkastanje in de Bosstraat
wordt verwijderd. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer, gedurende
ongeveer een halve dag, omgeleid en
geregeld door verkeersregelaars. Over
enige tijd plant de gemeente op dezelfde
plek een grote rode beuk terug. Het kappen van de paardenkastanje aan de Bosstraat valt onder de regels voor zogeheten
‘noodkap’. Die is nodig omdat de ernstig
zieke boom gevaar kan opleveren voor
voetgangers, fietsers en overige verkeer
door het afbreken van takken of stukken
hout. Omdat de kans op herstel is uitgesloten, heeft de gemeente besloten de
boom nog deze week om te zagen.

Bouw Vogelbuurt
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Noodkap zieke
paardenkastanje
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Unieke signeersessie auteur

Het uitbesteden van het werk levert Baarn
een directe besparing op, die oploopt van
6.000 euro volgend jaar naar 49.000 euro
in 2016. De komende vier jaar wordt een
extra plus van 150.000 tot 200.000 euro
verwacht, omdat na de overgang niet langer overheadkosten in de afvalstoffenheffing en het rioolrecht doorberekend hoeven
te worden. Afnemend beleidswerk maakt
dat minder ambtelijke inzet nodig is. Van
gedwongen ontslagen zal geen sprake zijn.

In Bosstraat
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De gemeente wil stoppen met de afvalinzameling, reinigingstaken en
gladheidbestrijding. Het plan is de
werkzaamheden met ingang van 1 januari 2013 door het Reinigingsbedrijf
Midden Nederland (RMN) te laten
verrichten. Het huidige serviceniveau
blijft gehandhaafd. Het is de bedoeling dat het personeel meeverhuist.
Vandaag is het overleg met de vakbonden opgestart.

Vandaag een extra dikke huis aan huis
editie. De uitgave staat in het teken van
het Cultureel Festival, de jaarlijkse Uitmarkt in Baarn, die vrijdagavond en
zaterdag plaatsvindt. In een speciaal katern alle wetenswaardigheden. Op pagina 2 een interview met de mede-organisatoren Jan van Esch en Eddy van de
Weerd. Verder uitgebreid zakennieuws
en natuurlijk Lage Vuursche Actueel.
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Met de overgang naar het RMN kan de werf in verkleinde vorm op het terrein van Rijkswaterstaat worden voortgezet. Op de vrijkomende grond aan de Drakenburgerweg is dan
de weg vrij voor de Tweede Brede School en woningbouw. 
Foto: Henk Ruitenbeek)
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BAARN

Gemeente Baarn gaat in zee met RMN
Uitbesteden van afvalinzameling, reinigingtaken en gladheidbestrijding

Met Cultureel Festival tabloid
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Professionals gaan ouderen ondersteunen.
Dienst ‘Thuisadministratie’ zoekt vrijwilligers.
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Ongevalletjes
door
angst en gebrek aan ervaring. Rijles scootmobiel noodzaak.
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Electric mobility for everyone...
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