
   

Over de waarde van maatschappelijke initiatieven 
Dialoogbijeenkomst 13 februari 2020 “Met alleen woningen bouw je geen dorp” 

 

 

Op initiatief van Lokaal-O organiseerden zeven maatschappelijke initiatiefnemers een dialoog met 

de Baarnse samenleving. De bijeenkomst trok ruim 60 belangstellenden: initiatiefnemers en hun 

aanhang, ambtenaren en wethouder Van Roshum, een aantal raadsleden en geïnteresseerde 

inwoners. 

 

De dialoog ging over de vraag hoe we in Baarn maatschappelijke initiatieven op hun waarde 

kunnen schatten, hoe we hun waarde kunnen koesteren en hoe deze initiatieven een plaats 

kunnen krijgen in gemeentelijk beleid en dorpsontwikkelingen. Maar daarnaast stond ook heel 

concreet hun behoefte aan betaalbare ruimte centraal, vandaar de geuzennaam ‘maatschappelijke 

nomaden’. 

 

Verloop van de bijeenkomst 

Birgit Oelkers, initiatiefnemer van Stichting Lokaal-O, verwelkomt de aanwezigen die aan zeven tafels 

in de Grote Zaal van de Boemerang zitten. Zij introduceert Frans Soeterbroek, adviseur rond 

stedelijke vernieuwing en lokale burgerparticipatie (www.deruimtemaker.nl) en voor deze avond de 

gespreksleider. 

Allereerst stellen de maatschappelijke nomaden zich kort voor: Lokaal-O, Kunsthuis Baarn, 

Weggeefwinkel, Repaircafé, Kunstenaarsvereniging Luna, Stichting Baarnse Bomen en HappyKids-

HappyPeople.  

 

Niemand twijfelt aan hun bestaansrecht, maar als er geen ruimte is voor kunst, voor een Repaircafé, 

een houtbewerkingswerkplaats, een Weggeefwinkel, een plek waar kinderen en ouders met weinig 

geld hun creativiteit kunnen uitleven… wat gaat Baarn dan missen?  

 

Ook al zijn deze initiatieven verschillend, ze delen een aantal waarden: het bieden van een  

laagdrempelige ontmoetingsplek, solidariteit, duurzaamheid, gulheid en het delen van overschotten. 

Ze dragen volop bij aan het culturele en sociale leven in Baarn en maken het mogelijk dat mensen 

elkaar leren kennen die elkaar anders niet zouden ontmoeten. En al deze initiatieven hebben 

behoefte aan betaalbare ruimte. 

 

Levendige discussie 

Naar aanleiding  van deze voorstelronde komen er al vragen vanuit de zaal: Hoe bepaalt een 

gemeente waar ze geld voor over heeft? Waarom het een wel en het ander niet? En als het gaat om 

de verkoop van niet-strategisch vastgoed: waarom worden inwoners niet eerder bij de plannen 

betrokken en krijgen ze niet de kans om mee te bieden?  

 

 



   
 

Vervolgens wordt per tafel gezocht naar Plekken met Potentie voor maatschappelijke initiatieven in 

Baarn: er wordt druk gebrainstormd en er volgen vele suggesties:  

lege winkelpanden (win-win: zoek naar gemeenschappelijke belangen), ’t Brandpunt, De Boemerang, 

Meander ziekenhuis, Oude Loods Oranjemuseum, verplaatsing van de Brandweer of verhuizing van 

de Hema,  Kwekerij Groeneveld, Sherpaterrein, ’t Oude Pakhuys, de oude Aldi, drukkerij Bakker, de 

oude boerderij aan de Drakenburgerweg als tijdelijke plek voor Stichting Baarnse Bomen etc. Verder 

nog de suggestie om meervoudig ruimtegebruik beter te benutten: scholen, scoutinggebouwen etc.  

 

En behalve de zoektocht naar plekken krijgen de nomaden ook het advies op zoek te gaan naar 

mensen die kunnen helpen: de politiek, de gemeente, Hans Klijn als vrijwilligerscoördinator, 

ondernemers.  

 

Locatie De Boemerang 

Uit de inventarisatie van Plekken met Potentie blijkt eigenlijk iedereen het er over eens dat De 

Boemerang de ideale plek is voor Lokaal-O: centraal gelegen, aan een looproute en genoeg ruimte 

voor de circa 20 initiatieven die er nu een plek hebben. Want zou je de initiatieven versnipperen en 

verdelen over verschillende ruimtes, dan doorbreek je de synergie, de onderlinge verbindingen die 

juist de kracht uitmaken van Lokaal-O: kruisbestuiving tussen initiatieven, maar vooral ook tussen 

mensen: jong, oud, arm, rijk, eenzaam of gelukkig.  

 

Maar het verkoopproces van De Boemerang is al in gang gezet. Dat roept de vraag op: kan de 

rijdende trein nog worden stilgezet, wanneer wel en wanneer niet? De hernieuwbouw van De 

Speeldoos bijvoorbeeld is wel door de raad geparkeerd. Het kan dus wel, afwijken van schijnbaar 

onomkeerbare beslissingen. 

 

Hoe verder? 

Als laatste onderdeel volgt een uitvraag naar en een oproep tot acties als vervolg op deze avond.  

 

Gemeente/politiek: 

- Oproep aan de politiek: maak via bv een motie maatschappelijke initiatieven net zo 

belangrijk als sport, gezondheid, welzijn en cultuur en maak ze onderdeel van je beleid. 

- Zorg dat maatschappelijke initiatiefnemers meer partner worden van de gemeente. 

- Laat de gemeente haar netwerk ter beschikking stellen aan bewonersinitiatieven om plekken 

te vinden. 

- Wijzig het huidige vastgoedbeleid, betrek maatschappelijke waarde van een plek bij de keuze 

om wel of niet te verkopen.  

- Ga als gemeente leegstand bestraffen (bv tijdelijke onteigening, geïnstitutionaliseerde 

kraak). 

 

 

 



   
 

Maatschappelijke initiatieven:  

- Oprichten van een Taskforce Plekken met Potentie (met initiatiefnemers, gemeente, 

ondernemers) 

 

Lokaal-O:  

- In beeld brengen van de waarde van het eigen maatschappelijk initiatief. Voor de hele 

gemeenschap, maar ook in kaart brengen welke besparingen de gemeente dit initiatief 

oplevert (onderzoek naar meervoudige waardencreatie). 

 

 

We gaan door! 

Wethouder Van Roshum reageert aan het eind van de bijeenkomst. De gemeente ziet de waarde die 

bijv. Lokaal-O heeft voor de gemeenschap, maar wil zich niet vastleggen om gezamenlijk te zoeken 

naar alternatieve huisvesting om die ook in de toekomst te borgen. Het uitgangspunt blijft dat 

maatschappelijke initiatieven er zelf voor moeten zorgen dat ze overeind blijven. De wethouder 

verbaast zich er over dat in deze tijd van participatiesamenleving vanavond ook naar de gemeente 

gekeken wordt voor een bijdrage op het gebied van huisvesting.  

 

Maar zo’n houding kan betekenen dat de waarde van Lokaal-O verdwijnt als de Boemerang platgaat 

en er geen alternatieve plek is. Daarom legt Lokaal-O zich hier niet bij voorbaat bij neer.  

Het enthousiasme en de creatieve ideeën van vele aanwezigen, hun bereidheid om mee te willen 

denken en doen, steunen ons enorm en geven ons de energie om aan de slag te gaan met een aantal 

van de genoemde acties. 

 

Dat doen we graag samen! Samen met mensen die concreet willen meedenken, graag ook met 

vertegenwoordigers van de gemeente, ondernemers en initiatiefnemers. Om Plekken met Potentie 

verder te onderzoeken, om te kijken hoe de waardencreatie van een bewonersinitiatief als Lokaal-O 

meetbaar kan worden gemaakt én om mee te denken over hoe je maatschappelijk initiatief 

onderdeel maakt van het gemeentelijk beleid.  

 

Op donderdag 14 mei staat een vervolgbijeenkomst gepland. We houden jullie op de hoogte! 


