
Beste Baarnse politici, 

U bent waarschijnlijk al bezig met het opstellen van uw verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Daarvoor en omdat er op dit moment nieuw 
maatschappelijk vastgoedbeleid in de maak is, willen wij u graag bijpraten over Lokaal-O en 
onze visie op maatschappelijk vastgoed in Baarn. Zou u deze informatie binnen uw partij 
willen delen met de personen die hiermee bezig zijn? 

We doen twee oproepen aan u: 

1. Maak u samen met ons hard voor een permanente plek voor Lokaal-O op de huidige 
locatie, het Poorthuis op de Kerkstraat 28. En als die locatie onmogelijk  permanente 
huisvesting kan bieden, op een vergelijkbare plek. In beide gevallen onder dezelfde 
huisvestingsvoorwaarden als nu.  
 

2. Behoud in Baarn maatschappelijk vastgoed voor bewonersinitiatieven. Investeer  
daarin, zodat er een uitnodigend klimaat ontstaat voor nog meer sociaal-culturele, 
creatieve, maatschappelijke initiatieven vanuit de samenleving, van en voor 
bewoners.   

Dat kan bijvoorbeeld door de volgende tekstsuggesties op te nemen in uw 
verkiezingsprogramma:  

Bewonersinitiatieven zijn onmisbaar in de Baarnse samenleving en horen bij de sociaal-
culturele infrastructuur  van ons dorp. Daarom zetten we ons in voor het creëren van een 
uitnodigend gemeentelijk klimaat voor maatschappelijk initiatief.  

• We willen gemeentelijk maatschappelijk vastgoed, zoals het Poorthuis, zoveel mogelijk 
behouden, waar nodig versterken of uitbreiden om het tegen aanvaardbare huren te 
kunnen aanbieden aan al bestaande en nieuwe (kleinschalige) maatschappelijke 
initiatieven.  

• We zetten ons in voor een permanente plek voor initiatieven zoals Lokaal-O met 
laagdrempelige huurvoorwaarden die aansluiten bij de opzet en het concept van de 
initiatieven.  

• Bij het opstellen van maatschappelijk vastgoedbeleid beschouwen we 
maatschappelijke initiatieven als onmisbare partners.  

In de bijgevoegde notitie leggen we onze oproepen verder uit. Wanneer u graag meer wilt 
weten of vragen hebt, gaan we er graag verder over in gesprek. U kunt daarvoor contact 
opnemen met de secretaris van Stichting Lokaal-O, Birgit Oelkers, via info@lokaal-o.nl en 
telefonisch via 06-21224567.   
Ook ontvangen wij u graag voor een werkbezoek in Lokaal-O in het Poorthuis, zodra de 
coronamaatregelen dat toelaten! 

Met vriendelijke groet,  
het bestuur van Stichting Lokaal-O  

 
mail: info@lokaal-o.nl 
website: www.lokaal-o.nl 
fb: https://www.facebook.com/groups/stlokaalo  
adres: Het Poorthuis, Kerkstraat 28, Baarn 
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