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Slechts getoond (34,2 %)
Onvolledig (0 %)
Voltooid (65,8 %)

Directe link (100 %)

<1 min. (0,5 %)
1-2 min. (1,1 %)
2-5 min. (30,0 %)
5-10 min. (43,1 %)
10-30 min. (21,8 %)
30-60 min. (2,1 %)
>60 min. (1,4 %)
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Resultaten
1. In welke wijk woont u?

Enkele keuze, Antwoorden 1327x, onbeantwoord 1x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Centrum

277

20,9 %

Schoonoordpark

29

2,2 %

Transvaal

33

2,5 %

Zandvoort

116

8,7 %

Oude Oosterhei

99

7,5 %

Nieuwe Oosterhei

50

3,8 %

Pekingpark

74

5,6 %

Amaliapark

21

1,6 %

Componistenwijk

50

3,8 %

Professorenwijk

54

4,1 %

Staatsliedenwijk

34

2,6 %

Schilderswijk

112

8,4 %

Eemdal Noord

91

6,9 %

Eemdal Zuid

93

7,0 %

Wilhelminapark

77

5,8 %

Prins Hendrikpark

30

2,3 %

Lage Vuursche

6

0,5 %

Anders, namelijk:

81

6,1 %

277 (20,9%)
29 (2,2%)
33 (2,5%)
116 (8,7%)
99 (7,5%)
50 (3,8%)
74 (5,6%)
21 (1,6%)
50 (3,8%)
54 (4,1%)
34 (2,6%)
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34 (2,6%)
112 (8,4%)
91 (6,9%)
93 (7,0%)
77 (5,8%)
30 (2,3%)
6 (0,5%)
81 (6,1%)
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Koekoeksbloemlaan
woonboten, eemlust
Delfzijl
Eembrugge
(6x) Weteringstraat
(4x) Zeehelden
Tuindorp legoland
(2x) Soestdijk
SOESTDIJK
amersfoort nieuwland
(4x) Soest
Buiten baarn
(2x) Tuindorp
oude zeehelden
Geen idee, rand van Hoog Baarn
Nijkerkerveen oud inwoonster Baarn
(2x) Zeeheldenwijk
Borneostraat
(3x) Indische buurt
(2x) Rooie dorp
Nachtegaallaan
Hoog-Baarn
(7x) Zeeheldenbuurt
Amersfoort
almere
Weteringstraat dichtbij rode dorp.
Vlak bij ziekenhuis
Nog nooit van gehoord. Misschien iets meer denken vanuit de burger en niet vanuit de ambtenaar
zeehelden wijk
Ik woon niet in de gemeente
Rustoord
6

Enquête plannen cultuurhuis in het centrum / woningbouw Rembrandtlaan
Woonark ad eemweg
De drie eiken
Zwanenweide
rode dorp
Kastanjelaan - bomenbuurt
T rode dorp
Ypendael
In de buurt van de brandweer
(2x) Rode dorp
in Appel
Van Heemstralaan 28
Buitengebied
zeeliedenwijk
aan de rand van Baarn
Buiten Baarn
Tegen prins Hendrikpark
vlakbij de Cantontuin
Buitengebied lage viursche
Diemen
soest
Oosterstraat
(2x) Eemnes
Molenweg
Acacialaan
Emmapark

2. Wat is uw woonsituatie?

Enkele keuze, Antwoorden 1327x, onbeantwoord 1x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ik ben eigenaar van mijn woning

1120

84,4 %

Ik ben huurder van mijn woning

180

13,6 %

Anders, namelijk:

27

2,0 %

1,120 (84,4%)
180 (13,6%)
27 (2,0%)
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Woon als student bij ouders
woon bij ouders
Ik woon bij mijn ouders.
Medebewoner
(2x) Ik woon bij mijn ouders
(2x) Inwonend
wat heeft dit er mee te maken, extra informatie opvragen voor het marketingbureau a.d.h.v. ip-adressen? beschamend dat dit er tussendoor
loopt!
Samenwonend in huis partner
Kind
Dat doet er niet toe
Ik woon nog bij mijn ouders in
mijn vrouw is eigenaar van de woning
Wonend bij ouders
Inwonend bij mijn ouders
eigenaar van mijn flat
appartement eigenaar
Ik woon niet in de gemeente
(2x) Bewoner
inwonend
Woon samen met de eigenaar vd woning
Nog thuiswonend en zoekende
Gebruiker
Kind van eigenaar van woning
Eigenaar van appertementsrecht
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3. Wat is uw leeftijdscategorie?
Enkele keuze, Antwoorden 1327x, onbeantwoord 1x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

15 jaar of jonger

1

0,1 %

15-24 jaar

30

2,3 %

25-44 jaar

332

25,0 %

45-64 jaar

570

43,0 %

65 jaar of ouder

394

29,7 %

1 (0,1%)
30 (2,3%)
332 (25,0%)
570 (43,0%)
394 (29,7%)
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4. Gaat u weleens naar theater de Speeldoos voor een voorstelling, film, activiteit
of cursus?
Enkele keuze, Antwoorden 1327x, onbeantwoord 1x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Nooit

101

7,6 %

Soms

864

65,1 %

Regelmatig (ongeveer 1x per maand)

296

22,3 %

Vaak (meerdere keren per maand)

66

5,0 %

101 (7,6%)
864 (65,1%)
296 (22,3%)
66 (5,0%)
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5. Zou u vaker dan nu naar het theater gaan als deze zou verplaatsen naar het
centrum?
Enkele keuze, Antwoorden 1327x, onbeantwoord 1x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

703

53,0 %

Nee

401

30,2 %

Ik weet het niet / geen mening

223

16,8 %

703 (53,0%)
401 (30,2%)
223 (16,8%)
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6. Maakt u wel eens gebruik van de bibliotheek in Baarn (boeken lenen, meedoen
aan activiteiten, krant lezen)?
Enkele keuze, Antwoorden 1327x, onbeantwoord 1x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Nooit

444

33,5 %

Soms

460

34,7 %

Regelmatig (ongeveer 1x per maand)

231

17,4 %

Vaak (meerdere keren per maand)

192

14,5 %

444 (33,5%)
460 (34,7%)
231 (17,4%)
192 (14,5%)
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7. Zou u minder vaak dan nu naar de bibliotheek gaan als deze buiten het centrum
zou zijn?
Enkele keuze, Antwoorden 1327x, onbeantwoord 1x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

668

50,3 %

Nee

413

31,1 %

Ik weet het niet / Geen mening

246

18,5 %

668 (50,3%)
413 (31,1%)
246 (18,5%)
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8. Wat vindt u van het plan om een nieuw cultuurhuis te bouwen in het centrum?
Enkele keuze, Antwoorden 1326x, onbeantwoord 2x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ik ben voorstander

1039

78,4 %

Ik ben tegenstander

132

10,0 %

Ik ben neutraal

83

6,3 %

Ik heb meer informatie nodig om tot een mening te komen, namelijk:

72

5,4 %

1,039 (78,4%)
132 (10,0%)
83 (6,3%)
72 (5,4%)
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Wat zijn de consequenties?
Hoe komt het eruit te zien? War gebeurd er met de huidige winkels?
Parkeerplaatsen aanpak en aanverwante zaken
Parkeren?
Het plan is goed maar niet tegen elke prijs, wat gaat het in totaal kosten
Ik ben voor maar het moet wel betaalbaar zijn. Wanneer dit niet kan dan wil ik helemaal geen theater. Geld investeren in de Speeldoos vind ik
zonde
Parkeren veel overlast van de gemeente .pauluskerk.condoleances.
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Ik ben voorstander als het bijdraagt aan een florerend centrum met klandizie voor goede winkels en horeca. En ook een plek voor jongeren
Financiële verantwoording
Hoe gaan we dit doen met parkeren? Het huidige parkeerbeleid zorgt er al voor dat de Kapelstraat. Het cultuurhuis is wat dat betreft een
worst case sc
Ik heb begrepen dat de kosten erg hoog zijn.
Wat men gaat doen met parkeer/overlast. Is nu ook druk met parkeren.
Wat zijn de financiële consequenties
bereikbaarheid, openingstijden en plannen voor theater café, bibliotheek etc. alles moet wel bij deze tijd passen
Wat kunnen we verwachten van een cultuurhistorische en wat zijn de gevolgen voor de Brink en ook het (onbetaalde) parkeren
Het is nu al heel moeilijk om in de omgeving te parkeren voor bewoners, vooral overdag. Wat word er gedaan om te zorgen dat dat niet nog
erger wordt?
Wat gaat t kosten voor de inwoners? Als er geld bij moet, waar gaat de gemeente dan beknibbelen? En is daar dan ook een meerderheid voor
in Baarn?
De fnanciele gevolgen voor de inwoners zijn nog niet duidelijk
Wat doet de gemeente aan parkeerproblemen en geluidsoverlast voor bewoners??
Wat rechtvaardigt deze keuze? Het theater is een paar honderd meter van het centrum
Wat kost het de gemeente?
In welke mate wordt het centrum op de brink en als geheel gezien? Capaciteit? Multifunctionalieit
Wordt er parkeerrrui mte extra gerealiseerd en waar., moet ik als inwoner extra betalen
Kosten / baten. Wat is verwacht onderhoudskosten van huidig speeldoos
Dat ligt aan de kosten en wat er van die kosten wordt door doorbelast aan de inwoners
Het gebouw is mij veel te stads en past niet bij de sfeer van het centrum
Wat is de definitie van het cultuurhuis?
Afwikkeling van verkeer(stromen)
(2x) Wat houdt het precies in
Financiele haalbaarheid, oplossing parkeerbehoefte
Het idee is super, maar het gebouw op de afbeelding vind ik persoonlijk niet bij Baarn passen, veel te modern
Waar laten jullie al die mensen die met de auto komen? Ik woon in het centrum en kan nu al amper mijn auto kwijt in mijn straat. Te weinig
schrijfruim
Kostenverhoging bewoners Baarn (belastingen zouden mogelijk moeten worden verhoogd)
idee is goed, plan is duur, kan een kleine gemeente als baarn die kosten dragen en wordt bouw niet te fors voor de plek?
Ik ben voorwaardelijk voorstander, en wel onder de voorwaarde dat het van gemeente/gemeenschapswege geïnitieerd en gefinancierd wordt
Waar kan ik de nieuwe plannen vinden?
passend (gemaakt) in toekomstige gemeentebegrotingen ben ik voorstander. mag iets meer kosten (belastingen) maar binnen redelijkheid
Kosten inzage
Ik heb info nodig of ik wel of niet overlast ga ervaren als bewoner ter plekke.
Ik kan nu nog de Speeldoos per fiets bereiken, maar als ik dat niet meer kan dan zou ik voor Brink kiezen.
wat de locatie zou worden?
Financiële consequenties
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Hoe zal het met parkeren gaan? Er moet dan wel een parkeergarage gebouwd worden om alle auto's aan te kunnen! En ook handig voor het
winkelend publiek
Ik heb vernomen dat de gemeente jaarlijks 6 ton moet bijdrage, ik zeg NIET doen.
meer info over gevolgen bv financieel
Wat gaat er naast het veranderen van de locatie veranderen? De toegankelijkheid voor jongeren/studenten moet worden aangepakt!
Wat houd het in en is er behoefte aan?
Kosten
Positief tav Verplaatsing naar t centrum om leegstand en uitgestorven centrum een halt toe te roepen. Positief over het in ere herstellen van
Brink.
waarom gaat de gemeente niet naar de oude bioscoop in de laanstraat? parkeerplaatsen genoeg. De bieb behouden en combineren
(Amersfoort Vathorst)
Ik vind het voor de levendigheid in het centrum een goed idee! Maar de kosten en de mening van direct omwonenden (van beide
alternatieven) zijn belang
Hangt er van af wat het gaat kosten
Wat het doel van het Cultuurhuis is
Ik ben voor maar dit kan alleen als het een belangrijk en integraal onderdeel is van de verlevendiging van het centrum incl. (betere) horeca e.d.
Wat gaat dit de baarnse inwoner kosten per maand? En welke financiele risico’s lopen we hiermee?
Hoe het uitziet en pas met “Royale Baarn” sfeer
Parkeermogelijkheden, evt overlast, wat betekent dat voor de horeca die er al is, laden en lossen voor voorstellingen, is daar voldoende ruimte
voor?
L
Wat gaat het de gemeenschap kosten?
Kern informatie nodige tav finaciele en juridische ranscvoorwaarden voor realisering
Hoe is het financieel rond te krijgen zonder de inwoner van Baarn extra te belasten.
Van groot belang is wat hiervoor de kosten zijn , je kunt het wel willen maar het moet ook betaald worden.
Ben geen tegenstander, maar heb behoefte aan meer informatie over financien en hoe het er uit komt te zien en of de Speeldoos zelf in staat
is de bedr
Wil meer over de financiën weten
Voor je kunt beslissen moet je weten wat het gaat kosten
wat zijn de kosten.
Hoe zit het met parkeer faciliteiten. Er is nu al te weinig plek laat staan als er een theater komt. Waarom niet gewoon laten op de plek waar
het nu i
Als het cultuurhuis zo duur zou worden dat uiteindelijk alles helemaal verdwijnt ben ik erop tegen. Ik ben nl erg blij met de Speeldoos waar die
nu is
graag zou ik de kosten van der verschillende plannen vergelijken
kosten/baten
Wat gaat het de inwoner van Baarn exact kosten
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9. Wat vindt u van het ontwerp voor het nieuwe gebouw?
Enkele keuze, Antwoorden 1327x, onbeantwoord 1x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ik ben positief over het ontwerp

865

65,2 %

Ik ben negatief over het ontwerp

122

9,2 %

Ik weet het niet / ik heb geen mening over het ontwerp

256

19,3 %

Ik heb meer informatie nodig om tot een mening te komen, namelijk:

84

6,3 %

865 (65,2%)
122 (9,2%)
256 (19,3%)
84 (6,3%)
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betere tekening en totaal vergelijking tussen huidig en toekomst
Ben gematigd positief vind de glaze pui en de hmgoude kubbus niet wenselijk. Liver de stijl van het oude hotel als gevel
Ik heb alleen nog schetsen gezien van een kolossaal gebouw met veel glas (past niet in ‘klassieke’ omgeving)
Ik vind het vooraanzicht op de Brink te hoog
Nog geen impressie gezien
Nog niet gezien
Waar vind ik het ontwerp?
Tekeningen
Gezien mijn leeftijd is de bereikbaarheid doorslaggevend
Ik weet niet hoe het ontwerp er uit ziet. Heb n.l. geen Baarnse courant.
Heb plan nog niet goed bekeken
Het ontwerp zien
Wat zijn de financiële consequenties
Ik heb nog geen ontwerp gezien
kosten
Ik heb nog geen ontwerp gezien, misschien duidelijkere exposure via verschillende kanalen?
Duidelijker ontwerptekeningen
Eerst maar eens een definitief ontwerp zien
Ik heb t ontwerp niet gezien. Dus geen mening
Er zijn te weinig tekeningen en impressies vrijgegeven met daarbij behorende hoogtes, parkeergelegenheden en aanrijroutes bezoekers en
productie
Ik kan nog geen mening geven want ik kan geen ontwerp vinden.
Heb het ontwerp nog niet gezien
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Ik wil het ontwerp eerst zien
Groene daken? Iets nieuws bouwen betekent voor mij ook een stukje ruimte geven aan de natuur!
Meer foto's
Waar kan ik deze vinden dan. Het was toch een sfeerimpressie?
ik heb het ontwerp niet gezien, maar afgezien van het ontwerp, je krijgt er in de laanstraat niet meer loop door
(2x) Niet gezien
Wordt er meer parkeer gelegenheid gecreëerd. In het Hilversums filmtheater waar ik wel vaak kom kan je bij Gooiland en het Hilvertshof
parkeergarage
Nog geen ontwerp gezien
Ik heb geen ontwerp gezien
het ontwerp zien
Ik heb nog niets gehoord over de bouw op zich. Wel over het plan
Parkeerproblemen, drukte over de toch al drukke brink
Wat gebeurt er met de huidige winkels, de bewoners vd Brinkzichtflats, de Brasserie, de ING en de garages achter Brinkendael. Hoe hoog
wordt het.
Het ontwerp!
Ik heb nog geen duidelijke afbeelding van het ontwerp kunnen zien.
Hoe zit het logistiek? Parkeren? Op en afbouw? Hoe is het met de vrachtwagenoverlast?
Rembrandtlaan spreekt me meer aan
Ik heb het ontwerp nog niet kunnen bekijken
wordt het niet te fors voor die plek?
Altijd beter dan het sfeerloze kille Arcadegebouw dat er nu staat.
meer info over het gebouw. nu nog een ontwerpschets
Ken het ontwerp niet
(2x) Ik heb het ontwerp nog niet gezien
Hoe het eruit komt te zien: in stijl met de omgeving?
meer info nodig over voorzieningen
het huidige theater ontwerp spreekt mij niet aan, doet st-bouwkundig niks voor het plein. Graag eerst PvE opstellen voor passende functies tbv
Baarn.
GRAAG NIET TEVEEL DETONEREND MET REST VAN HET PLEIN
Er is nog te weinig informatie , alleen een vage schets bekend. kom met foto's zoals een ontwikkelaar normaal gebruikt.
Huidige 'artist impression' kan nog heel anders uitpakken.
Een duidelijk ontwerp
Nu nog te vroeg om over het gebouw zelf iets te kunnen zeggen, maar voorstander voor de plek centraal op de Brink
Ik heb het niet gezien. Recente aanpassing Brink tot oversteekplaats naar volgende winkelstraat zijn vreselijk...
Heb het ontwerp niet gezien
Ontwerp is nog maar een concept? Gaat nu eerst over principebesluit en business case
Heb het nog niet gezien
Ik ken het ontwerp (nog) niet
Ik vind het gebouw te modern
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Over het nieuwe ontwerp; past dat wel in het karakteristieke centrum,met laagbouw Rietendakjes, kerk, Gemeentehuis. Dus liever zie ik geen
hoogbouw.
In
lijkt me een beetje kil, maar daar kunnen we het nog over hebben
Aanblik op de Brink te hoog.
Ik ken het ontwerp niet, ik ben wel zeer enthousiast over de plek: dit zorgt voor meer leven in het centrum van Baarn.
Ik heb nog geen informatie over de functies die het gebouw kan hebben, met name of de nieuwe zaal ook gechikt zal zijn voor (klassieke)
muziek
Heb nog geen indeling gezien, de horeca lijkt mij erg belangrijk voor de levendigheid overdag. De oppervalkte van de biblioytheek dient
variabel te z
Te hoog aan de kant van de Brink
ik heb het ontwerp niet gezien
Hoe het ontwerp eruit ziet
Ik ken het ontwerp niet
Ken het alleen uit de krant en is mijn eerste gedachte: "erg veel steen"
Het gebouw aan de Brinkzijde vind ik te hoog.
Het ontwerp eerst zien
Gedetaillerdere sfeerimpressies met kleuren en materialen en de entree
Ik heb het ontwerp nog niet gezien.
Visuele impressie
Het lijkt me in verhouding tot het gemeentehuis erg hoog. Maar alles is beter dan wat er nu staat.
Hoe verhoudt het zich tov van de andere bebouwing en welke gebouwen moeten wijken.
Het komt massaal over
eigenlijk vind ik de situatie nu prima en extra kosten verspilling
Een beter uitgewerkt beeldvoorstel van het beoogde ontwerp?
Tekening / impressie
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10. Een nieuw cultuurhuis op de plek van het Arcadeterrein aan de Brink heeft
verschillende gevolgen. Kunt u aangeven welke 3 gevolgen volgens u het
belangrijkste zijn?
Meerkeuze, Antwoorden 1327x, onbeantwoord 1x
Antwoord

Antwoorden Ratio

Meer levendigheid in het centrum

1061

80,0 %

Meer kansen voor winkeliers en horeca-ondernemers in het centrum

831

62,6 %

Verbeterde regionale aantrekkingskracht

470

35,4 %

Nieuwbouw van appartementen in de Laanstraat en nieuwe woningen aan de Rembrandtlaan

466

35,1 %

Mogelijk meer parkeerdruk in het centrum

337

25,4 %

110

8,3 %

185

13,9 %

317

23,9 %

Het aantal sociale huurappartementen in het centrum vermindert door opname van de 15 sociale huurappartementen
'Brinkzicht' in het bouwplan. (Nieuwe sociale huurappartementen zijn gepland buiten het centrum, op het terrein waar nu
de Speeldoos staat)
Verplaatsing van winkels, kantoren en een bankfiliaal die nu gehuisvest zijn in/bij het Arcadegebouw
Hogere kosten voor de gemeente (in vergelijking met de kosten voor uitvoering van het bestaande vernieuwbouwplan
voor de Speeldoos)
1,061 (80,0%)
831 (62,6%)
470 (35,4%)
466 (35,1%)
337 (25,4%)
110 (8,3%)
185 (13,9%)
317 (23,9%)
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11. Heeft u nog aanvullende opmerkingen over het plan voor een cultuurhuis in
het centrum?
Tekst antwoord, Antwoorden 704x, onbeantwoord 624x
Niet aan beginnen
Eerder heeft de gemeente een kans laten liggen om een cultuurhuis met behoorlijke subsidie te bouwen laten schieten. Ik hoop dat jullie nu
eindelijk eens een krachtig besluit nemen om die Brink te upgraden. Want zowel de arcade als het gebouw van Gall&Gall/Etos+
appartementen passen niet op die plek. Dat kan nu deels goed gemaakt worden.
Reeele waarde toekennen aan de grond van de speeldoos! Niet zo maar “ weggeven “ om een ondernemer te spekken
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Graag ook parkeergarage onder de brink
Laat deze kans nu niet liggen, denk aan misser gat van Lettemeijer
Goed plan, lelijk ontwerp.
Uiteraard kost het heel veel geld, maar ik denk dat het cultuurhuis/theater meer bezocht zal worden en zo meer zal opbrengen. Ook zullen de
winkels en horeca een positieve impuls krijgen wat ten goede zal komen aan de plaatselijke economie. Baarn zal weer bruisen!
(3x) Goed plan
Ik begrijp het belang van de projectontwikkelaar wel, maar dat van de gemeente niet. Voor welk probleem is dit project een oplossing?
(7x) Doen!
Ik denk dat dit een kans is die sowieso gegrepen moet worden. Als is het maar om die lelijke arcade aan te pakken.
Een cultuurhuis hoort altijd in het centrum
Dit plan levert geen extra stappen op in het Centrum want de voorstellingen zijn 's avonds. Dit plan is ook veel en veel te duur. De focus van
de gemeente moet liggen op het verkagen van de huurprijzen in het centrum en ook geen huurcontracten van 5 jaar.
Laten we het gewoon zo houden, en de bieb naar de speeldoos. Prima
(34x) Nee
(13x) nee
Er moeten meerdere factoren, zoals parkeren, goed worden uitgedacht, ook zou ik een nieuwe bestemming voor de Speeldoos locatie
bedenken waar de omgeving ook blij van wordt
Het lijkt mij een goed plan alleen over de parkeerruimte ben ik wat terughoudend. Woon in het centrum en het parkeren voor bewoners is nu
al een ramp.
goede parkeermogelijkheden zijn uiterst belangrijk
Onnodige geldverspilling!
Absoluut doen. Ook bijbehorende horeca
(2x) Unieke kans
Dit is echt een hele grote kans, het is gied voor het centrum, maar ook voor de bewoners als het theater centraler in het dorp ligt
enige manier om centrum te redden
Bewoners van Brinkendael worden hun garages uit gezet.
Ik vind het een fantastisch plan. Zeker ook om bijv. Ouderen en mensen die eenzaam zijn te kunnen betrekken
Cultuurhuis baarn moet het gezelligste plekje worden aan de brink.
Doen! Na voorstelling nog wat drinken in centrum.
kostenverspling
De huidige plannen van de Speeldoos zijn ook heel duur. Doe het goed met een theater in het centrum of helemaal niet.
Een kans die niet gemist mag worden.
Niet van toepassing
Ik zeg doen geweldig idee
Deze mogelijkheid doet zich waarschijnlijk maar één keer voor. Een positief besluit eist moed, visie en de bereidheid een risico te nemen.
Lokale omroep RYV Baarn ook in het Cultuurhuos
De kosten lijken onverantwoord hoog te drukken op het budget van Baarn,
Is nu of nooit hoop dat financieel haalbaar is
Bezint eer ge begint
Zeer goed plan
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(3x) Gewoon doen!
Goed initiatief wat beloond moet worden
Lokale omroep ook erin
Snel mee beginnen alleen maar een win win situatie die nooit meer terugkomt maar moet wel mooier en niet zo modern er uit zien
Ik hoop dat ze nu eigenlijk kunnen beginnegappen er is genoeg gekletst en tijd verspild dan kom eindelijk de geest terug in de fles
(6x) Doen
Moet financieel haalbaar zijn
mooi plan
lelijk ontwerp,past niet in de omgeving.
parkeren gaat een probleem worden, nu al te weinig parkeerruimte in het centrum
Kosten nog niet bekend
Ongeschikt
Speeldoos is een begrip in de wijk. Op zich een mooi en gezellig theater. Denk dat het meer mogelijkheden biedt voor programmering en de
dagelijkse bezetting.
Ik vraag me oprecht af wat een bibliotheek nog voor meerwaarde heeft. Hoeveel mensen zijn er lid van de bieb wn wat is het gemiddelde
bezoekersaantal per dag? Ik zou voor deze doelgroep een Grandcafe achtige setting voorstellen met leesruimte. Lenen van boeken gaat
steeds meer via online modus en kan prima geïntegreerd wordenbinnen dit concept.
Een unieke kans voor Baarn om een ommekeer teweeg te brengen. Niet alleen qua levendig(er) centrum, maar ook om een woongebied
wonen te laten en centrum functies in het centrum te laten. Een lange termijn visie die hout snijdt, ipv een ‘verstandelijk’ compromis (plan
Rembrandtlaan) waar niemand echt blij van wordt. Toon lef en laat zien dat Baarn het wèl kan.
:
Betrek de jeugd er bij, ook zij hebben hun ideeen voor hun toekomst
Wellicht de redding voor dorpskern van Baarn
Voorstander van dit plan om Baarn een impuls te geven en zo aantrekkelijk te houden voor de Baarnaars, regio en nieuwkomers.
Een theater en bibliotheek horen in het centrum
Historische kring ook daar huisvesten
Het centrum heeft meer reuring hard nodig
De bibliotheek moet in het centrum blijven.
Unieke kans voor Baarn
Ik vraag me af hoe het zit met parkeergelegenheid.
Het centrum krijt meer allure en levendigheid.
Ik vind het een heel goed plan, vergroot de aantrekkingskracht van Baarn. Ook meer aantrekking van buitenaf, parkeergelegenheid in de buurt
en een lelijk pand dat een Make over krijgt. Een win win situatie
Liever een nieuwe cultuurhuis in het meer centraal gelegen pand oude flora bioscoop.
(2x) Een heel goed idee
Gewoon doen. Een kans uit duizenden om Baarn weer op dd kaart te zetten!
Eenmalige kans grijpen ook al leidt dit tot hogere kosten!
Zou prachtig zijn als het lukt! Dit lijkt een eenmalige grote kans die Baarn niet mag laten liggen, ook al leidt dit tot hogere kosten
Goed financieel organiseren is belangrijk
(3x) geen
Bouwplan is te massaal
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Goede horeca integreren
Het is een mooi plan, maar het moet wel bekostigd kunnen worden zonder de inwoners op kosten te jagen.
Parkeren bij de huidige speeldoos is onvoldoende. Bezoekers parkeren al in de wijk. Zal dus niet anders zijn als de speeldoos naar de brink
gaat.
Het gaat om de financiële realiteit en die is er niet. Tegen het idee ben ik niet maar vind het veel te opportunistisch. Een te grote broek voor
Baarn en heeft de portemonnee er niet voor. Als burgemeester vind ik het niet zo belangrijk dat dit een belasting verhoging rechtvaardige. Het
is de discussie van een nieuw Feyenoord stadion op de schaal van BAARN. Wees realistisch en doe dit niet!
Eenmalige kans om zo’n gebouw in het centrum van Baarn te realiseren.
(2x) Heel goed plan
Meer Horeca / terras op de brink
Kans!
Leuke betaalbare winkels zou beter zijn. Dat hoort in een winkelcentrum Geen cultureel gebouw Daar wordt het centrum miet gezelliger
mee
(2x) Doen !
Ik vind niet dat de kosten voor een dergelijk project afgewenteld mogen worden op de inwoners van Baarn. Het voorstel is voor mij alleen
acceptabel wanneer dit niet leidt tot een verzwaring van lasten. In de huidige plannen is dit wel het geval. De differentiatie en de
proportionaliteit van "hoge cultuur" in vergelijking to "lage" cultuur is scheef en naar mijn mening niet verantwoorden
Nee.
Vraag me alleen af hoe het op voorstellingsavonden met parkeren zal gaan. Maar voor ons is het te lopen.
Veel te weinig parkeerplekken in het door, daarbij vallen op maandagavond de parkeerplekken op de Brink al weg ivm de markt. Ontwerp veel
te modern tegen over ons oude stijl Gemeentehuis...
Ambities plan met mogelijk erg hoge kosten

burger betaald....

.
Bij deze enquête ontbreekt het financiële plaatje. "Gratis bier"bestaat niet.
Geen lelijke nieuwbouw maar in lijn met bijvoorbeeld lettenmeijer gebouw
Als bewoner in het centrum valt het mij op dat veel oudere mensen gebruik maken van de bibliotheek. Door het verplaatsen van de
bibliotheek worden de oudere bewoners van Baarn in de steek gelaten, dit terwijl het juist nu speelt om eenzaamheid tegen te gaan. Tevens
komen er mogelijkheden om leegstand van ruim 22% in de Laanstraat aan te pakken.
zonde van het geld
Belangrijk is om te kijken wat de impact is op de winkeliers aangezien de leegstand onwijs is toegenomen en kwaliteit van winkels gaat
achteruit
Het is een unieke kans, die niet snel weer komt.
Vindt het een positieve ontwikkeling voor de levendigheid van centrum Baarn
goed idee maar zorg voor xtra parkeergelegenheid + xtra fietsenstalling bij de bouw, EN voor alternatieve vervoe, zoals bijvoorbeeld het
aantrekken van betrouwbare taxibedrijven want de bestaande in Baarn is het het NIET.
Laat ze het centrum aantrekkelijk maken doods dorp
Centrumvoorzieningen horen in het centrum thuis en niet in een woonwijk als locatie speeldoos
Het plein heeft een trekker nodig, iets waardoor mensen naar Baarn komen. Daar kan het cultuurhuis de sleutel zijn. De combinatie
theater/film en horeca maakt het centrum aantrekkelijk. Wat een oplossing is voor het parkeren is, een dubbeldeks parkeerdek over de
bestaande parkeerplaats. Wellicht nog een bus halte? Duidelijk looproute van het station naar het centrum?.
nu al te veel leegstand in winkelpanden en te weinig parkeergelegenheid voor inwoners van baarn,met een cultureel centrum wordt dat
alleen meer (leegstand )en minder (parkeergelegenheid )voor de inwoners,
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Er wordt een té rooskleurig beeld geschetst over Op de tekeningen van de ontwikkelaar zie ik nergens fietsenrekken of stallingen getekend.
Waar blijven al die fietsen? Aangezien er nauwelijks ruimte is om je auto te parkeren neem ik aan dat er meer mensen de fiets pakken. Bij het
huidige Speeldoos gebouw zijn al te weinig fietsenrekken. Dat beloofd wat op de Brink!
Beter bereikbaar met Ov
huisvesting bibliotheek in centrum speelt rol in deelname ouderen in samenleving voorkomt mede eenzaamheid. Cultuurhuis hoort in een
centrum. Denk ook aan mogelijkheden om plaatselijke cultuur/ouderen instellingen zo mogelijk bij de invulling te betrekken
Er is geregeld 's nachts geluidsoverlast in de pekingtuin. Er bestaat angst dat dit nog meer gaat worden
Ik zou dit geweldig vinden voor de toekomst in baarn en de toekomst van mijn kinderen ook zou ik in het plan bijv een bowlingbaan mee
nemen voor nog meer aantrekkingskracht van het centrum en voor de jeugd
Zo spoedig mogelijk mee starten. De ondernemers en Baarn hebben dit hard nodig!
Hopelijk gaat het foei lelijke Arcade gebouw weg.
Weer een mooi gebouw in het centrum en die oude grijze zooi eruit
Het zou fijn zijn als het cultuurhistorische dagelijks geopend is en meer sociale functie krijgt, de investering moet ten volle benut worden.
Meer initiatieven voor de jeugd, kijk bijv naar de bibliotheek in Soest... en meer initiatieven voor de ouderen...
Ben echt voorstander
Meer communicatie met de inwoners
Lijkt mij de meest logische plek en ontwikkeling. Wonen waar wonen prettig is en een centrumfunctie daar waar men die verwacht: in het
centrum.
Top plan! Er zullen wel parkeerplaatsen ergens bij moeten komen. Welteverstaan onbetaalde!
(2x) Top idee
Wie gaat t betalen??? De burger dus...of kunnen we van de winkeliers ook een bijdrage verwachten?
Super plan!
ook het VVV erin integreren
Overlast neemt toe voor de omwonenden. Wat is de meerwaarde om de speeldoos te verplaatsen? Is mij niet geheel duidelijk. Zal
ongetwijfeld meer geld opleveren, maar ik ben natuurlijk met name geïnteresseerd in mijn eigen woonplezier. Zo groot is Baarn; 2 minuten de
straat door en je bent bij de Speeldoos. Nogmaals, de meerwaarde is onduidelijk.
Ik begrijp de argumenten niet
Vooral het plein ervoor moet worden aangepakt. De kerk valt weg, de brink is niet gezellig. Maak daar een leuke plek van met leuke terrasjes
en een open plein dan wordt het al een stuk beter.
Vrachtwagens voor productie kunnen onmogelijk achter het theater komen. Dit zal niet langs het pand van Brinkendael kunnen. Bocht
onmogelijk, te smal en vele bewegingen zal pand beschadigen. Theater producties werken met loading docks welke niet gerealiseerd kunnen
worden. Al zal dit wel het geval zijn dan kan een truck de draai niet maken van de Eemnesserweg naar achter het theater. Er zal vrijwel geen
toegevoegde waarde zijn voor de winkeliers aangezien vele producties in de avond plaats vinden. Bij verwijdering van garages gelegen achter
Brinkendael zal er geen hogere muur geplaatst kunnen worden ivm ontnemen van zon/licht. Parkeren op de Brink is al een ramp in de avond
voor bewoners rondom de Brink, dit verergeren met als resultaat hinder in omliggende buurt.
Zorg voor meer horeca. Hou de jongeren in baarn
Dit is niet een realistische optie tenzij er een parkeergarage onder gaat komen
Ik ben van mening dat een theater hoort in een centrum met horeca nabij. De bestaande bouw vindt ik er verschrikkelijk uit zien. Kan er visueel
zeer van opknappen. Stel me ook voor dat evenementen in Baarn het theater meer als uitvalsbasis gaan gebruiken.
(2x) DOEN
Als parkeren maar geen geld gaat kosten want dat siert het centrum van Baarn nog steeds, ondanks de vele leegstand in het centrum
Het lijkt er op, dat eindelijk een ondernemer in staat is de oogkleppen van onze raadsleden te openen !
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Een cultuurhuis hoort in het centrum.
Bij deze oplossing snijdt het mes aan meerdere kanten! Meer levendigheid in het centrum / lelijk gebouw met lage bezetting krijgt een
waardevolle culturele bestemming / de overlast in de woonwijken rondom de Speeldoos wordt opgelost, want er is genoeg plek rondom het
centrum voor parkeren.
Voor de levendigheid in het centrum een heel goed plan! Biedt zoveel nieuwe mogelijkheden en kansen voor de rest van centrum Baarn!
Doen!
Eerst maar zorgen dat het centrum op orde komt. Koninklijk baarn doet zijn naam geen eer aan
Goede zicht plek en daardoor snel even binnen wippen.
Als je geen lid bent van de baarnsche courant, mis je heel veel informatie. Voor veel mensen is het financieel niet mogelijk om hier lid van te
worden. De website van de gemeente is ook niet duidelijk. Dus er is geen mening te geven zzonder informatie over wat de plannen nu
eigenlijk inhouden.
Brink autovrij, parkeergarage onder het Cultuurhuis/Brink
Met de hogere kosten creatief omgaan. Dit plan is een verbetering voor het centrum.
Lijkt mij goed voor het centrum Baarn!
Grijp deze kans!
Ik ben zelf woonachtig in de Kampstraat waar de parkeerdruk nu al enorm is zowel tijdens werkuren als tijdens vrije tijd. Ik vrees dat zodra het
theater in het centrum er bij komt wij helemaal niet meer kunnen parkeren. Een vergunningenstelsel zou dit kunnen voorkomen en dan zie ik
veder ook geen bezwaar tegen de toename van culturele activiteiten in het centrum.
Denk dat het wel bijdraagd aan meer levendigheid in het centrum.
Waarom niet een ontwerp wat past in de huidige, omliggende, bouwstijl
Mooi plan
Een theater en bibliotheek hebben een centrumfunctie en dragen bij aan meer passanten in het centrum
De Doelgroep 25-45 jaar zie ik nu nauwelijks in de Speeldoos. Ik verwacht dat dit plan deze categorie meer aantrekt. De oudere mensen blijven
toch wel komen, onafhankelijk van locatie
Famtasties innovatief idee..!! Wonende in de Bosstraat, hoop ik dat aan voldoende parkeer mogelijkheden wordt gedacht
Waanzinnige kans voor Baarn. Gemeente kan langjarig goedkope lening afsluiten bij BNG en dit in 30 jaar afbetalen. Durf eens over je eigen
bestuursperiode heen te kijken en Toon let!
parkeren s,avonds in de winkwlstraat
Een theater en bibliotheek horen in het centrum NIET in een woonwijk
Heel goed plan!
Laat dit de burger aub geen extra geld kosten
Meerwaarde voor Baarn
Wees een voorbeeld voor toekomstige projecten. Zou zonde zijn als een slecht voorbeeld tegenover een gemeentehuis staat toch?
Goed initiatief!
Baarn moet Escherdorp worden. Vergelijkbaar met Nuenen, wat van Gogh is. Dit trekt enorm veel toeristen!! Kan dit ook in het cultuurhuis
meegenomen worden?
Door de Speeldoos in het centrum te plaatsen, is het veel makkelijker te vinden voor mensen buiten Baarn die via het station moeten komen.
Daarnaast wordt de Speeldoos wellicht meer bezocht door jongeren, omdat zij nu posters zien over wat er in het theater te vinden is.
Kunnen we geld niet beter besteden om een goede brandweerorganisatue in Baarn te krijgen?
Het is van de gekke dat met de leegloop van het centrum niets wordt gedaan. Het Arcadeplan is positief voor het centrum. Dat extra geld dat
het kost wordt binnen enkele jaren terugverdiend. Mijns inziens ontbreekt het de gemeente en de gemeentraad aan visie! Zoals in het
verleden helaas maar al te vaak gebleken is. Ik hoop dat het deze keer anders wordt!
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Voor mij als taalcoach coördinator bij VluchtelingenWerk is de bibliotheek in het centrum zeer belangrijk, omdat mijn taalcoaches( meer dan
20) er dagelijks terecht kunnen om met statushouders aan taal te werken. De locatie is makkelijk bereikbaar eb voor statushouders bekend,
want op loopafstand van ons kantoor. Samenwerking met de bibliotheek heeft wederzijds al veel opgeleverd.
Verplaats gemeentehuis naar Rembrandtlaan
ik zie alleen maar dat de totale kosten omhoog gaan.
Vooral niet te lang wachten en praten maar vooral snel doorgaan en doen.
huidige situatei voldoet prima waarom extra kosten maken?
Doen en betaalbaar houden
Een goed plan, meer aantrekkingskracht naar het centrum
Liever het oude theater. Is knus en goed bereikbaar
We moeten niet steeds doen alsof het zo veel verder is naar huidige locatie. Baarn is klein en alles is makkelijk bereikbaar
Naar voorbeeld van Scandinavische landen zou ik het prachtig vinden
Nnee
Ik zou het een mooie stap voorwaarts voor het centrum vinden. Eindelijk iets wat impact kan maken. Dat ook op parkeren geïnvesteerd moet
worden lijkt me vanzelfsprekend en de investering waard.
Bruisend centrum
Prachtig plan, hoop dat het financieel haalbaar is. De arcade is een erg lelijk gebouw.
Als het enigszins kan, dan doen! Het zou een enorme boost geven aan het centrum
Geldverspilling. Een dorp heeft zo groot theater niet nodig. En de winkeliers gaan niet profiteren daar de grote ketens niet naar Baarn komen.
En theater is meestal savonds en dan winkels dicht. Plus meer verkeerslast en parkeer ellende voor omwonende. En dan ook nog de extra
kosten waar de burgers voor moeten opdraaien.
Het ontwerp zou wat spannender mogen
DOEN!
Zoals het ontwerp er nu ligt vind ik het echt geen gezicht. Het hele uiterlijk van de Brink wordt verpest door dat lelijke gebouw
Nvt
Goed voor de leefbaarheid en uitstraling van Baarn
Het is niet haalbaar, financieel, logistiek enz. Theaterlogistiek in het centrum onmogelijk. Spreiding van cultuur over Baarn beter. Zorgen voor
goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid aan de Rembrandtlaan.
niet ten kosten van alles! Het moet echt financieel haalbaar zijn voor onze gemeente(en ons burgers)
Houd in het ontwerp rekening met het historisch karakter van de Brink
Alleen interessant voor horeca op de brink. Rest profiteert er niet van. Als het veel extra kost, ben ik geen voorstander
Het ontwerp vind ik niet passen in de huidige omgeving. Een lelijk ontwerp. Verder vind ik het plan een behoorlijke vorm van geldverspilling.
Je kan het centrum niet groter maken. Alleen kleiner door een overbelasting. En mensen die naar theater, film en evenementen gaan gaan
daarvoor of daarna niet nog even shoppen. Ik bezoek veel culturele gelegenheden, heb ook n museum jaarkaart. Bereikbaarheid zonder
overbelasting is een van de belangrijkste zaken.
Zorg voor een levendig centrum
goed plan
Te weinig parkeerplekken
Waarom niet op de plek van de hema en arcade winkelcentrum houden anders haal je alle loop uit de laanstraat naar de brinkstraat
Goed idee maar moet betaalbaar blijven voor Baarn.
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Kan er een goed onderbouwde motivering komen in hoeverre de verkeer/parkeersitautie zal veranderen. Komt er meer parkeergelegenheid
beschikbaar als de gemeente Baarn dit project gaat realiseren?
Goed voor ouderen
Ik ben heel positief en vind het centrum een logische locatie voor een cultuurhistorisch. Ik zou alleen liever een wat minder moderne
uitstraling van het pand zien. Een klassiek gebouw past mijn inziens nog beter in het centrum
Op deze manier hoeft de speeldoos geen jaar dicht.
(2x) Top plan!
muziek podium
Wonen in een woonwijk en de bieb en speeldoos in het centrum is vlgs mij de enige juiste weg. Daarbij geldt dat de parkeerdruk in de
schilderswijk enorm toeneemt. Bezoekers lopen minder snel van NS naar de Rembrandtlaan dan naar de Brink. Ik zeg doen!!! Beste kans voor
Baarns’ centrum sinds tijden.
Grote kans om dorp aantrekkelijk te houden/maken
Mooie plek voor een cultuurhuis. Hopelijk veranderd daarmee ook het aanzicht van het Arcade gebouw.
Het is verstandig om vanuit realisme de haalbaarheid van een cultuurhuis te toetsen en daarbij ook de exploitatiekosten van de gebruikers in
het pand in ogenschouw te nemen. We willen deze voorzieningen graag in Baarn houden. Dat betekent dat het plan ook op de langere termijn
duurzaam is, Vanuit visie en inhoud gedreven om vanuit cultuur ontmoeting en participatie te bevorderen.
Gewoon doen. Zoveel meerwaarde voor Baarn
Een mooie mogelijkheid. Vooral doen!
Geweldig initiatief
Maak er een mooi grandcafe bij
Vanuit onze kant onbegrip voor dit nieuwe plan. Onnodig duur, omslachtig en risicovol terwijl het huidige plan (bieb naar de speeldoos halen
en speeldoos op huidige locatie houden) een mooi plan is en tevens ook mogelijkheden biedt voor de Brinkstaat. Het is onverantwoord om de
burger met een dergelijk duur en risicovol plan onnodig op te zadelen. Daarbij zeer grote vraagtekens bij het plan de van commerciële
ondernemer; die doet dit niet vanuit liefdadigheid maar uit financieel gewin. Ook het ontwerp dat is gemaakt is zeker geen meerwaarde voor
de wijk. Wat dat betreft ongelooflijk dat juist Groen Links voorstander is van dit idee waar zij juist voor de burger moet opkomen en tegen
verspilling is.
Er is veel leegstand in de Laanstraat, door de Arcade in te richten kunnen de huidige winkeliers de leegstand opvullen. Het cultuurhuis hoort in
het centrum, het is eenvoudig te bereiken voor iedereen (jong en oud) en zorgt er ook voor dat de ouderen zich mengen tussen de jongeren.
Wie ooit het plan heeft opgevat om het cultuurhuis buiten het centrum te plaatsen vertonen botweg een gebrekkig analytisch vermogen, of
laten zich leiden door kortetermijn economische belangen.
Zou geweldig zijn voor het centrum van Baarn.
Dóén!
Ik zou graag wederom de architectuur van het gebouw willen benoemen. Deze past mijns inziens niet bij Baarn.
Centrum kan extra parkeer drukte niet aan en dat moet je ook niet willen
Een geweldig plan met een goede combinatie van durf en realiteitszin, dit maakt van Baarn echt helemaal een parel! Goed voor het centrum
en goed voor de woonwijk. Hopelijk kijken alle betrokken naar de kansen die dit biedt en gaat men er in met een volledig constructieve
houding. Hulde aan de inititiefnemer en hopelijk straks ook hulde aan de gemeenteraad en de Speeldoos. Hierdoor wordt Baarn een nog
gewildere gemeente om in te wonen en kan het ook meer publiek van buitenaf aantrekken om te bezoeken.
Graag niet zo somberen over parkeerdruk. Het is de landelijke policy dat we minder de auto gaan gebruiken en meer gaan fietsen of lopen. Hou
daar bij de planontwikkeling meer rekening mee en met de auto minder.
Niet alleen denken in geld, maar in kansen! Soms kost een kans geld en extra inspanning, maar wordt dit dubbel en dwars terugverdiend.
Levendig centrum zorgt voor inkomsten voor alle ondernemers
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(2x) Zorg ook voor voldoende parkeergelegenheid. Het zal hierdoor nog drukker worden in het centrum. En ergens vind ik het ook zonde van
het terras/horeca die verloren gaat op die locatie. Is het ontwerp in dezelfde stijl als het centrum?
Eerder is er gekozen om de Speeldoos net buiten het centrum te plaatsen en volgens mij werkt dat prima. Vanuit het centrum ben je er zo en
vanaf de snelweg ook win win dus. De upsite op dit te verplaatsen zie ik niet zo maar de kosten wel.
Cultuur moet je koesteren en onderdeel laten zijn van je dorpshart
Geldverspilling
WIn - Win situatie voor de gemeente en de centrum ondernemers
Kijk dan ook voor meer parkeergelegenheid, dat wordt nog wel een dingetje.
Broodnodig, aantrekken van ondernemers . Huidige locatie Speeldoos is te gek voor woorden. Wij zijn een jaar geleden uit Amsterdam in baarn
komen wonen. Zoveel leegstand in korte tijd. baarn heeft genoeg in zich om een levendige plek te kunnen zijn, grote voorstander van
centraliseren van uitgaan, winkelen en cultuur.
Unieke kans icm prachtlocatie
Top idee!! Zo kunnen ouderen ook in het centrum naar de bieb! En het centrum baarn is saai aan het worden voor jonge mensen!! Leuk, na het
winkelen even naar theater/film!Zonde!
Prachtig plan, een unieke kans om het centrum van Baarn levendiger te maken en bovendien nieuwe woningen te creeeren waar de gemeente
Baarn zoveel behoefte aan heeft. De locatie huidige Speeldoos leent zich hier uitstekend voor. Een unieke kans voor wethouders en
ambtenaren om daadkracht en ondernemerschap te tonen.
Zorgen voor voldoende parkeerplaatsen, ook waar langdurig geparkeerd mag worden voor de winkeliers en hun personeel zelf
Fijn dat de speeldoos dan open kan blijven tot het nieuwe theater wordt gebouwd.
Ook in Sneek was destijds veel weerstand tegen een nieuw theater. Ondermeer vanwege de hoge kosten. Het plan is daar gelukkig toch
doorgezet en bleek een groot succes. Zowel financiëel als regionaal aantrekkingspunt.
Megalomaan en te kostbaar
Bieb en theater horen in het centrum.
Een mooi plan, goed draagvlak onder baarnaars maar ook theatermakers die de speeldoos kennen.
Unieke kans om het centrum ”nieuw leven in te blazen”. woningbouw op de huidige locatie van de Speelddos is meer dan welkom.
Dan krijgen wij het (geluids)overlast van bezoekers theater in het centrum. Geen goed plan dus.
Ik ben voor, maar het ontwerp vind ik te modern voor een oud centrum zoals dat van Baarn
Kijk ernaar uit!!
Lijkt mij juist beter voor de horeca en winkels. Meer bezoekers die eerder komen of later nog een drankje doen. Makkelijk vanaf de snelweg
bereikbaar. Komt meer leven in het centrum.
Mooi klassiek gebouw!!
Gratis parkeren behouden
Hoort in het centrum
(5x) Geen
Goed plan, maar zou de architect die van het oude ABN AMRO kantoor de nieuwe apotheek Julius heeft gemaakt, er naar kunnen kijken?
Ik zou het een aanwinst voor Basrn vinden
Geweldig plan en een verbetering tov de huidige arcade
Mooi initiatief
Indien niet uitgevoerd is dit een gemiste kans. De huidige Speeldoos heeft ook niet het eeuwige leven. De voorziening op de nieuwe plek is
uitstekend bereikbaar. Kan ook een mooi affiche worden voor de gemeente om de fiets te promoten
Niet aan de brink, de sfeer is nu heel goed.
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Doen!!!! Uitermate belangrijk voor de levendigheid van het centrum.
Verplaatsen van bibliotheek naar huidige Speeldoos is ongunstig voor de gebruikers van de bieb. Houd de bied in het centrum !
Creeer ook een plek waar jeugd van 18 - 30 graag komt, ipv de voetbalkantines
Een beperkte lasten verhoging voor deze kwaliteitsimpuls is voor ons aanvaardbaar. Op termijn verwachten wij met de ingreep de
ontwikkeling van de Brink tot bruisend, autovrij horecaplein met ondergrondse parkeergarage!
Het zal zeker meer gezelligheid brengen in het centrum.
Cultuurhuis in het Centrum is een kostbaar idee. Met alle respect voor de Speeldoos maar een nieuw theater voor een wat onprofessionele
organisatie gaat boven de mogelijkheden van de speeldoos. Een nieuw theater met aanverwante ruimtes schept hoge verwachtingen. De
gemeente investeert in een gebouw dat zeer specifiek is en dus niet makkelijk ingezet kan worden voor andere activiteiten. Mijn zorg is dat er
ieder jaar hogere subsidies bij moeten om het theater draaiende te houden. Het Centrum loopt nu ook leeg ondanks dat er een bibliotheek zit
dus mijns inziens i het een drogreden om te denken dat een nieuw theater met bibliotheek meer winkeliers en mensen trekt. Het heter is in de
avond open en de winkels dicht. Ik zie meer en een ruim bestemmingsplan en goede ondernemers die het centrum komen verlevendigen dan
een te duur pand wat verwachtingen schept die op langere termijn niet waargemaakt kunnen worden. Dus verbouwen op de Rembrandtlaan is
juist een goed idee!
Geschikt maken voor jong en oud!!
Ik ben zeer positief over dit project. Een opsteker voor het centrum!
sociale huurwoningen hoeven mijns inziens niet in een centrum, cultuurhuis wel! wellicht bij aanbouw hogere kosten maar uiteindelijk levert
het meer op. lange termijn denken!
Ik ben tegen het plan van een cultuurhuis in het centrum.
Baarn heeft geen groot en duur theater nodig. Er zijn voldoende theaters in de directe omgeving.
Neem een voorbeeld aan het oude abn ambro gebouw zo mooi kan iets worden
Zeer wenselijk om meer zichtbaarheid te geven aan culturele bijeenkomsten die ook interessant zijn voor de jongeren in de gemeente. Het
moet ook aantrekkelijk zijn voor onze jongeren in Baarn.
Een cultuurhuis in het centrum van Baarn kost bakken met geld. En dat voor een theater van een omvang die niet past bij een gemeente als
Baarn, Baarn is een dorp, geen stad. Ook denk ik niet het centrum levendiger wordt. Leegstand in de Laanstraat komt door internetwinkels,
daar gaat een theater echt niets aan veranderen.
EEn fantastisch plan!! Maakt Baarn . Alleen maar winst
baarn, pak deze kans !!!
Ja
Fantastisch plan
(2x) nvt
Komt ons centrum te goede, blijft goed berekbaar
Gewoon doen. Winkels zijn niet meer geheel van deze tijd. Centrum heeft andere invulling nodig om toekomstbestendig te zijn en te blijven
Voor een dergelijke fundamentele voorziening GEEN gesubsidieerd particulier eigendom wenselijk.
Doen!!!
meer gebruikmogelijkheden, exposities, voordrachten, infoavonden
Beter bereikbaar voor ouderen :bieb en andere diensten. Ook meer bedrijvigheid in het centrum
Slecht plan, duur en te weinig parkeerplaatsen
Ik vind het een goed plan
Ik zie geen negatieve gevolgen. Denk in Win - win- win
De winkels bij de arcade moeten wel een plek krijgen!
Geluidsoverlast 's avonds
26

Enquête plannen cultuurhuis in het centrum / woningbouw Rembrandtlaan
Het zou goed zijn als de spelotheek ook plek krijgt aan de brink, samen met de bieb zoals nu
zou een fantastische boost voor het centrum zijn!
Unieke kans om de aantrekkelijkheid van de Brink en de Laanstraat te vergroten. De winkels en de bank kunnen verhuizen naar de leegstaande
panden in de winkelstraat.
slecht plan, te duur, voorlopig mindeer voetstappen ivn afbraak winkels, brasserie BANK, flats en garages
Wonen in een woonwijk en cultuur in centrum dus centraal.
Goed wanneer de bibliotheek in het centrum blijft
Meer duidelijkheid en informatie voor direct omwonende zal leiden tot meer begrip en rust. Dit is tot nu toe echt onvoldoende! Als je plannen
heb, zal je moeten kijken naar de omgeving en ook inventariseren wat de wens van de buurt is en welke onrust er heerst.
Geen zorgen over parkeer druk
Waardeloos
Parkeren op voorstellingsavonden moet wel opgelost worden
Nu of nooit; een multifunctioneel Cultuurhuis met ruimte voor ontmoeten
Een kans die decennia lang Baarn een geweldig cultureel centrum geeft waar mensen van kunnen genieten en mensen buiten Baarn voor
kunnen uitnodigen.
Het is logischer om maatschappelijke en culturele activiteiten te organiseren waar mensen vaker komen voor hun aankopen/uitgaan etc. en
woonwijken hiervan te ontlasten en juist daar meer woningen te bouwen. Dus vóor!
Een chte win win plan
Meer levendigheid in het Centrum gaat alleen maar op als er overdag ook reuring is in dat Cultuurhuis
Projectontwikkelaars die veel investering van de gemeente vragen voor hun plannen geloven niet in het succes van hun plan. Laat je niet
gijzelen met mooie dromen waar de gemeente de rekening voor moet betalen. Als de financiële last niet meer is dan oorspronkelijke plan dan
doen!
Eenmalige kans op verlevendiging en aantrekking van en naar Baarn!
Gemeente geef het een kans
een pin automaat in de hal bereikbaar tot einde theater/ horeca
Het is een goed idee om meer leven te hebben rondom het theater, biedt mogelijkheden voor derden maar extra kosten mogen niet alleen
voor gemeente zijn
een prachtig plan
Nee, zou meer uitgebreidere info willen hebben.
Unieke kans voor het centrum én alle inwoners van Baarn.
Geweldig ontwerp, het centrum wordt levendig met dit Theater/ cultuurhistorische. doen al kost het geld
Waar komen de fietsenstallingen te staan?
Een unieke kans voor de gemeente om het centrum voor de bewoners en omliggende gemeenten weer aantrekkelijk te maken.
Doorgaan met de plannen voor het Cultuurcentrum
Prima idee. Ik stel voor om het nieuwe kantoordeel van het gemeentehuis tevens te vervangen door woningbouw. Het ambtenarenkantoor kan
dan gebouwd worden op het terrein van de speeldoos. Dat vermindert de parkeerdruk in het centrum.
doorzetten met spoed
bibliotheek dichtbij
Een theater van deze omvang is te groot voor een dorp als Baarn dus laten we blij zijn met het plan met de huidige Speeldoos. De nieuwbouw
wordt wel heel massaal aan de Brink. Inwoners moeten niet verplicht worden om extra belasting voor het theater te betalen.
Met een grand café. Zie eemnes
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2 vliegen in 1 klap.er komen meer woningen en het centrum wordt ook savonds levendiger. De bibliotheek kunnen ze opdoeken. Ouderwets
en overbodig.
Onwenselijk
Eenmalige kans. Verhoging van de kosten ten opzichte van plan Speeldoos zeer acceptabel
Alleen maar voordeel, het arcade plan!!!
Wat een prachtige kans voor Baarn om een mooi theater in het centrum te krijgen, met uitstraling op het hele winkelgebied! Doen!
Perfectplan
Prima plan , verdient snelle positieve aktie
Een unieke kans voor Baarn, die zich niet snel meer zal voordoen. Inwoners uit Soest ( Eemnes, Spakenburg)kwamen al vaak, maar zullen
waarschijnlijk met meer komen.
Ik bezoek nu de bolibliotheek nooit maar als deze meer als lichtte publiek toegankelijke ruimte wordt ontworpen zou het van toegevoegde
waarde zijn. Ditzelfde over het theater, ik vind het nu niet echte leuke plek om uitbreiding gaan, maar als het theater een gezellig open
karakter krijgt dat zal ik zeker vaker gaan!
De beoogde activiteiten horen niet in een buitenwijk
Veel te duur ,de speeldoos is nu op een goede locatie
prima centrale locatie
Gewoon DOEN!
Het plan ziet er geweldig uit. Het centrum van Baarn krijgt een aangezicht wat bij een koninklijke gemeente pas. De arcade is uit de tijd en
detoneert in het centrum. Een cultuurcentrum, met theater bibliotheek en horeca zal eenaanwinst voor het dorp Baarn betekend. Ik zeg
“doen”. Het geeft de gemeente baarn een nieuwe kans om dit gebied te ontwikkelen tot een echt dorpsarts. Destijds met het vertrek van
lettemeijer heeft de gemeente een kans gemist om het gebied te ontwikkelen. Dit plan is een herkansing.
geen lastenverzwaring in baarn
De gemeente moet geen investeringsrisicos nemen
Unieke kans om een levendig en cultureel centrum te combineren. Het zal meer kosten maar zeker meer opleveren.
Te duur. Alles naar de huidige Speeldoos is een perfecte oplossing.
Synergie tussen afzonderlijke activiteiten
laat de financiën niet het breekpunt worden
Na de kooyhoek, het gasstation en het cantonspark moet de gemeente Baarn zich niet verder in financiële wespennesten steken. Wellicht
komt er ook nog een financiële claim van de eigenaar van de grond langs de A1. Dus pas op de plaats.
De locatie beslissing van het cultuurhuis is van groot belang. Het bepaalt sterk hoe ons dorp Baarn er jaren na vandaag uit gaat zien. Welk
scenario zou de voorkeur hebben indien we de discussie over financiën parkeren? Zie daar uw antwoord... nu dus nog de focus op hoe de
gemeente Baarn en haar bewoners en mogelijke andere financierder het cultuurhuis project kunnen realiseren.
Leuk maar te duur.
woningbouw aan de Rembrandtlaan is beter passend in deze wijk.
Geen angst hebben voor zo'n grote investering: zoek sponsoren !
Ik hoor niemand over de winkeliers die nu een winkel hebben bij Arcade. Of is t de ene zijn dood, de ander zijn brood?? Denk jullie aan deze
winkeliers!!?!!?
Een van de beste kansen om de leegloop van het centrum tegen te gaan
Waanzinnig belangrijk voor t centrum! Eenmalige kans!!
Heel goed voor het centrum en bouwen op terrein Speeldoos, een unieke kans
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Een onmogelijk en veel te duur plan. Lelijk en grote massieve wand aan de Brinkzijde. Dat gaat ook veel parkeerdruk en parkeeroverlast
geven, let maar op! EN natuurlijk veeeeel te duur. Dit trekt geen mensen aan in het centrum, het is slechte een verplaatsing van een probleem
in mijn ogen.
Top idee verrijking van het centrum van Baarn.
Misschien een mogelijkheid voor een parkeergarage onder de Brink
Bibliotheek naar Speeldoos is weggegooid geld!
Juist de speeldoos in haar huidige staat onder velen bekend als een sfeervolle en intieme locatie wat Baarn uniek maakt, vergeleken vele
moderne theaters in de omgeving. Het idee van een cultuurhuis klinkt leuk, alleen zou het jammer zijn als de speeldoos weg gaat
De Brink wordt hiermee echt een centraal ontmoetingscentrum. Groot voordeel is woningbouw op de huidige plaats van de Speeldoos. Wel
jammer, maar dat is persoonlijk, dat de Speeldoos dan verdwijnt want er liggen daar veel herinneringen.
Ik ben erg voor. Het is centraal voor iedereen in Baarn
Erg belangrijk dat de Bibliotheek in centrum vh dorp is; woningen op de plek van nu Speeldoos, dwz in door recente nieuwbouw al meer
ontwikkelde woonwijk
Maakt een centraal uitgaanscentrum, dus ook de winkels van het plein verplaatsen en horeca erbij/verplaatsen uit aanloopstraten.
De Brink is het Hart van Baarn. Het zal het Culturele leven stimuleren en verlevendigen in Baarn. Het past binnen het strategie plan van de
Gemeente om van de Brink het Hart van het dorp te maken.
Super dat op terrein Speeldoos wonngen knen, rustiger voor de wijk.
Gemeente Baarn draagt zorg voor Denksportcentrum in het nieuwe gebouw door convenant met de eigenaar van het gebouw voor de
beschikbaarheid van speelruimte(n).
Moet eigendom van gemeente worden
Moet wel in stijl passen
Niet nodig
de speeldoos loopt goed , omdat het goed te bereiken is vanaf de A1 en ook goede parkeerplaats heeft. mensen van buiten Baarn komen ook
graag naar ons theater vanwege de goede parkeerplaatsen en dichtbij parkeren. Verplaatsen van de bibliotheek vanuit het centrum wordt nu
wel heel erg overtrokken op gereageerd. Zoveel verder lopen/fietsen is het niet vanaf de huidige locatie. + dat de nieuwe locatie met de auto
en fiets veel beter te bereiken is voor mensen die slechter te been zijn. Er is nu een klein groepje die heel hard schreeuwt, meerendeel van de
bevolking wil speeldoos op zijn oude plek houden.
Kies voor een minder strak uiterlijk. Het strakke uiterlijk past niet bij Baarn en is niet aantrekkelijk voor het oog.
Het is een keuze voor de komende 30-50 jaar, dus de lange termijn. Het is logisch dat er op korte termijn hogere kosten zijn, maar de revenuen
worden vele jaren erna nog gevoeld. Kortom: durf nu een (goede) keuze te maken voor de langere termijn!
Een goed initiatief wat een verrijking zal zijn voor de gemeente Baarn voor zowel de bewoners als bezoekers. Spin off voor gevestigde
middenstand en veel betere uitstraling van de Brink. Voor jongeren wordt cultuur ook makkelijker toegankelijk.
fantastisch idee ook voor de jongere generatie!
Geeft zeker meerwaarde aan Centrum Baarn
De Brink, het centrum, Baarn krijgt een impuls om zijn levendig centrum te stimuleren en de visie van de raad te versterken!
Ik vraag me af of het cultuurhuis in het centrum voor de winkeliers positief zal uitpakken.
Tijdens de nieuwbouw kan Speeldoos open blijven.
Leukere lokatie dan in de woonwijk en waarschijnlijk ook beter voor omzet restaurants
Afwijkend tov andere gemeenten indien het niet gebeurd. Dat zou stof tot nadenken moeten geven
Een prachtige, functionele, toegankelijke toevoeging voor het centrum van Baarn..
Dit is de kans om Baarn een kloppend cultureel aantrekkelijk hart te geven.
Gemeente pak nu eens echt door, goed dat de burgers om een mening word gevaagd.
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Kleinere kern Laanstraat cultuur, horeca, winkels Leegstaande(kantoor, bedrijfs) panden naar woonbestemming!!!! panden
Graag in stijl van Baarn
Gemiste kans van de gemeente als dit niet wordt ondersteund
De kosten zijn te hoog voor de gemeente Baarn en haar inwoners.
Bereikbaarheid wordt minder
Dit is een unieke kans om enerzijds de centrumfunctie van de Brink voor de toekomst te versterken en anderzijds woningbouw op de plek van
de Speeldoos (woonwijk!) mogelijk te maken.
We hopen wel dat het net zo knus wordt als het huidige theater.
Goed idee, verplaatsing Bieb was onzalig plan!!
doen en dan svp ook met goede horecaformule
Geweldige kans om deze maatschappelijke functies in het centrum van Baarn te krijgen. Dit is iets waar al heel lang over wordt gepraat door
inwoners van Baarn en waar nu een kans zich voordoet. Het nieuwe theater dient mi multifunctioneel te zijn, conform voorbeeld Het Klavier uit
Loon op Zand. Oproep aan gemeente: hou zelf regie over deze centrum locatie waar maatschappelijke functies moeten komen. Onderzoek een
Programma van Eisen welke functies hier (nog meer) gehuisvest kunnen worden, bijvoorbeeld aanvullend zorg, welzijn, etc. Laat op een later
tijdstip (via tender) een plan voor woningbouw, inclusief sociaal, en multifunctioneel cultuurhuis ontwikkelen. Gun JeeGee de locatie van de
Speeldoos, maar houdt zelf regie over het centrum. Aan JeeGee; complimenten voor de timing voor inbreng van dit plan/idee, top! Ook mooi
plan bedacht voor Speeldoos terrein. Tegelijkertijd doe waar je goed in bent (woningbouw) en gun de gemeente de vrijheid om in het centrum
zelf de regie te houden.
Ik ben slecht ter been en kan moeizaam parkeren bij de huidige Speeldoos en naar de Brink kan ik lopen en ook naar de bibliotheek
Bundeling van culturele diensten, bieb, theater, volksuniversiteit, lezingen, boekbesprekingen, etc.
Laat niet alleen het financiële plaatje zwaar wegen
Fantastisch
Het winkelgedrag van de consument is gewijzigd en dat verandert niet door extra activiteiten in de avonduren. Het koopgedrag zal nog meer
richting internet gaan.
Succes met onderhandelingen
Bibliotheek en Speeldoos samen in Centrum is perfect
Hoe gaat de bevoorrading?
Er kunnen ook huurappartementen gebouwd worden bovenop het nieuwe pand
Doorzetten, gezelligheid en ontspannen plek voor jonge mensen maar ook ouderen die daar onder de mensen kunnen zijn
De Brink autoluw maken
Voor mijn leeftijd (studenten) is het leuk dat er meer 'activiteiten' in het centrum komen. Dit zorgt ervoor dat meer studenten terug zullen
komen naar Baarn.
Om het centrum leveding en interessant te houden in deze tijd van internet, moet juist een cultuurhuis/theater/biblitheek in het centrum
behouden worden. Dit zal ook de nodige horeca en avondjes uit stimulerenInclusief inkomsten voor de gemeente Baarn)
Centrum is voor iedereen, een woonwijk (waar nu de Speeldoos staat) is niet geschikt voor culturele en andere publieke functies
Goed voor het dorp en centrum
Absoluut fantastisch als dit allemaal in het centrum koopt. Veel beter voor omzet winkels en horeca en levendigheid.
Een unieke kans om Baarn en het centrum van Baarn veel aantrekkelijker te maken. Winkels concentreren in het centrum. Leegstaande
winkels/kantoren elders zoveel mogelijk tot woonruimte verbouwen. Bibliotheek hoort in het centrum thuis.
Een levendig centrum is goed voor Baarn
Dit is toch echt ideaal. In het centrum waar zoiets echt hoort. Ideaal voor kinderen en ouderen naar de bieb.
Indien financieel haalbaar een inspiratiebron voor de hele samenleving
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ik had verwacht dat de stijl van het gebouw wat minder modern zou ogen, ik heb zelf een voorkeur voor een stijl die meer past bij de omgeving
zoals het gemeentehuis
Maak de plek aantrekkelijk voor jonge mensen. De "verbouwing" van de bibliotheek een tijd geleden was rampzalig! Geen mogelijkheid om te
studeren. Zorg voor een mooie combinatie van jong en oud met studieplekken, flexplekken en natuurlijk goede koffie :)
Een ongelooflijke kans - die maar 1- maal voorbij komt
Op dit moment niet
Gemeente pak deze kans aub
Goed.. voor levendigheid in centrum, op langer termijn.
De stijl van het ontwerp is te modern voor de historische uitstraling van Baarn. Kijk eens naar de uitstraling van het oude ABN AMRO gebouw.
Prachtig gerenoveerd in een stijl die past bij ons dorp.
Belachelijk als de gemeente structureel een groot bedrag betaald
Zonde van gemeente gelden
Gebouw in oude still past denk beter op de Brink.
Goede horeca cruciaal gedurende de hele dag. Verhuur mogelijkheden zodat de exploitatie niet in gevaar komt
Zorg ervoor dat er meerjarig financiële dekking en politieke steun is. Het is onvermijdelijk dat de gemeente hierin flink moet investeren en de
jaarlijkse exploitatiekosten voor een groot deel moet financieren. Hier moet iedereen zich van bewust zijn. Maak er een maatschappelijke en
culturele functie van, dat grotendeels uit gemeente belasting (en dus door de inwoners) betaald moet worden. Daar moet de raad zich goed
over uitspreken en een zich committeren aan een visie op de lange termijn
Dit plan zal helpen om het centrum aantrekkelijker te maken. Huidige locatie speeldoos heeft daarnaast geen aantrekkingskracht. Wij gaan nu
vaak naar het filmhuis in Hilversum voor een film, hoop dat we straks naar de Brink kunnen.
Goed initiatief echt top
centralisering activiteiten in centrum van baarn is noodzakelijk
Zou mooie trekpleister zijn voor het hart van Baarn. Rembrandtlaan behouden voor nwe woonwijk waar veel vraag naar is.
Doen!!! Wat mij betreft een essentiële stap om Baarn interessant te houden! Verplaatsen bibliotheek naar Rembrandtlaan is mi de ‘doodsteek’
voor de bieb. Parkeerdruk valt denk ik mee. Hooguit op woensdag middag. Maar grote parkeerplaats wordt in de avond en op zondag weinig
gebruikt.
Absoluut doen
Ik denk dat dit een eenmalige kans is die we niet voorbij moeten laten gaan. Het is wat mij betreft een beter plan dan de ver(nieuw)bouw aan
de Rembrandtlaan.
Het beste plan sinds jaren gewoon DOEN!!!!
Ik hoop dat de gemeente het durft.
Hoop dat het sfeertje/inrichting zoals aan de Rembrandtlaan ook in het nieuwe theater terugkomt.
Aanvullend: Exra Huizen op huidige plek Speeldoos; huizen in de goedkopere sector; Speeldoos behoeft niet een jaar dicht; ook de Speeldoos
zal over enkele jaren weer moeten verbouwen in de theatherzaal
Vind de speeldoos op huidige plek prima!
Als het niet doorgaat is dit een gemiste kans waar we met zijn allen over een paar jaar spijt hebben.
LAAT DEZE KANS NIET LIGGEN. Een unieke plek voor een degelijk centrum.
Met groot terras erbij
Neem de juiste beslissingen van de TOEKOMST van Baarn.
Baarn aantrekkelijker!
Mooie uistraling van het centrum
Snel beginnen ben 70 jaar
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Bouw alleen nieuwe appartementen bij de arcade
Andere prioriteiten is geen luxe
Wonen in het centrum is belangrijker dan een cultuurhuis
Cultuurhuis in het centrum is onmisbaar voor Baarn
Graag een visie op Baarn waar deze plannen logischerwijs in passen. Andersom - we hebben een plan en zoeken er visie/beleid bij - hebben we
te vaak gezien in dit dorp met lelijke gevokgen....
Beter dan opknappen Speeldoos. Is dat nodig?
Dé kans voor Baarn om weer mee te doen in de vaart der volkeren.
Ik denk dat het een hele goede positieve impuls is voor Baarn als er een cultuurhuis in het centrum komt.
De laatste kans voor Baarn om het dorp aantrekkelijk te houden voor de bewoners. Dankzij dit plan zal er in het centrum meer reuring komen,
zowel overdag als 's avonds, en dit is positief voor bewoners, winkeliers, horeca en bezoekers. Een dergelijke kans komt maar 1 keer voorbij. En
ja, het zal wellicht (iets) meer geld kosten. Maar...als men nu toch besluit om dit niet te doen, kan men alle plannen voor een verbetering van
het centrum in de prullenbak gooien. De tijd van Baarn als regionaal aantrekkelijk winkeldorp is voorbij en komt nooit meer terug. Kies nu voor
hetgeen goed is voor de bewoners, want daar zal Baarn het van moeten hebben, nu en in de toekomst. Niet dralen, maar DOEN!
Het centrum leger maken door ook de bibliotheek buiten het centrum te plaatsen is een bijzonder ondoordacht plan.
Een mooie kans om de Brink meer functie te geven
Hoeveel eredivisie-clubs zijn er financieel gezond en moet je daarom eredivisie willen spelen...?!
Het zou Baarn meer op de kaart van cultureel Nederland zetten en de baarnse ondernemers zouden ook een stukje mee kunnen pakken bv
door extra omzet e.d.
Alleen als het voor de gemeente kosten- en risico neutraal kan
Graag mooi gebouw in oude stijl zoals de ABNAMRO bank die opgeknapt is. Arcade nu is vreselijk
Verplaatsen van bibliotheek naar De Speeldoos is een slecht idee, juist een bieb heeft vanwege de steeds belangrijker wordende
gemeenschapsfunctie een centrale ligging nodig. Bieb icm Speeldoos in het centrum is een gouden kans om centrum Baarn levendig te houden
en daarmee toekomstbestendig te maken
Jongeren podium
Het is een steek plan
Ik hoop dat bij het plan aan een 'stijlvol' ontwerp wordt gedacht. Een vorstelijk Baarn waardig gebouw, stijlvol, passend bij ons prachtige oude
gemeentehuis!
Centrum= topplek
Dit is een veel beter plan dan realisatie op de plek van de Speeldoos
Onnodig
Prachtige kans
Een cultuurhuis in centrum Baarn waar je ook een kop koffie kan drinken zou geweldig zijn. Net als het cultuurhuis in Dongen. Dat is een mooi
voorbeeld!
Gewoon doen
Neen
Het is nu of nooit de stap te maken en een nieuw, mooi en zeer nodig cultereel centrum op de Brink te bouwen. Voor winkeliers, horeca en
bewoners is de winst groot met deze plannen.
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Ik ben zelf een uitvoerend jazzmusicus en ik weet zeker dat we veel muzikanten kunnen aantrekken vanuit Utrecht en Amsterdamocht er
bijvoorbeeld een vaste jazzavond komen met gasten. Ik maak nu deel uit van iets dergelijks in Utrecht en we hebben al gasten gehad als
Benjamin Herman. Muzikanten als zij gaan net zo makkelijk en lief naar Baarn vanuit Utrecht als naar Amsterdam, of van Amsterdam naar Baarn
in plaats van naar Utrecht. We zitten hier in Baarn met een uitstekende bereikbaarheid met zowel OV als regulier vervoer. Cultureel gezien
wordt daar nog geen gebruik van gemaakt en met een cultureel centrum als dit zou dat wel gebeuren.
Hopelijk wordt het een passend iets, en niet iete wat helemaal niet in het totaal plaatje past ten op zichte van de rest in het dorp.
Het is goed allerlei aktiviteiten in het cultuurhistorisch op te nemen
Krijgt het theater een nieuwe naam ? Zou ik doen. THEATER VORSTELIJK BAARN
Geweldig, dat het plan van 1973 nu weer mogelijk wordt!
Ik vind absoluut zonde van het geld om een theater met deze sfeer en mogelijkheden te slopen. Cultuur krijgt al weinig budgetten, steek dat
dan maar in de organisaties en niet in een volledig nieuw gebouw (dat veel meer kost dan verbouwen).
Graag ook een grote zaal die geschikt is voor muziek/koor uitvoeringen
Uitdaging voor de gemeente is om dit nieuwe, potentieel sterke plan verder te versterken en robuust te maken (i.p.v. posities innemen en
negatieve houding)!
Na of voor een voorstelling lekker eten of even winkelen. Culturele evenementen, zoals cfb hebben dan een centrale plek. Ontmoetingsplek
voor iedereen, goed idee om eenzaamheid te bestrijden zo’n locatie.
In Olst is gebleken dat het een wervende invloed heeft op allerlei activiteiten.Een middelpunt van de plaats die Olst goed gedaan heeft.
Revalideren centrum en overlast in de buurt van de speeldoos nu
Horeca welke nu verplaatst dient te worden kan wellicht terugkeren als theatercafé?
Kapitaal vernietiging de Speeldoos functioneert prima, parkeerruimte voldooende
Ik vind het ondanks kosten een super goed plan. Ik heb alleen schetsen gezien en weet niet alles van de bouwplannen. Kan er wel een
parkeergarage onder het gebouw? Of iig rekening gehouden worden met auto's van bezoekers.
enthousiast over het plan
parkeerdruk Rembrandtlaan is weg en het is een verrijking voor het centrum
Meer gezelligheid en contacten!
Maak het niet “strak” maar well passend met “Royale” en gezellig. Baarn is niet en nieuwe bouw stad zoals Almere en moet het ouderwets en
gezellig sfeer houden.
Zie voorbeeld Ijselstein
Ik hoop dat de beslissing genomen wordt als er geen twijfel meer is over de positieve maar ook van de negatieve gevolgen zodat men geen
spijt krijgt
Dit lijkt mij een unieke gelegenheid om velen tegemoet te komen aan wensen.
Hoop dat er in 1 keer een logisch, esthetisch verantwoord (tijdloos kwalitatief ) gebouw wordt gepresenteerd dat binnen een redelijk budget
valt.
Hoop van harte dat dit nu eens een keer doorgaat. Veel positieve leuke ideeën zijn helaas al naar de prullenmand verwezen
Concentratie activiteiten in centrum
Het lijkt een prachtig plan, veel beter dan war er lag
De bouwstijl past niet op die plek, een meer historisch karakter wordt gewaardeerd. Het oude ABN-AMRO kantoor is een goed voorbeeld.
Het is een unieke gelegenheid, die de komende 25 jaar niet nogmaals voorbij komt
Zal voor veel bewoners bij de huidige lokatie van de Speeldoos een stuk leefbaarder worden. Helemaal voor.
Gewoon een leuk idee
Karakteristieke gevel passend in dorpskern wenselijk
Ingang theater op Brink
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Betere lokatie voor iedere baarnnaar
Een mooi ontmoetingscentrum erbij
Cultuurhistorische in het centrum van Baarn zal Baarn ten goede komen!!
Het parkeerprobleem moet wel duidelijk aangepakt.
Centrum wordt bog veelzijdiger
Uitstekende impuls voor Baarn en de middenstand!
Vooral doen, hoe meer concentratie van functie ma in het centrum, hoe groter de kans dat de kern van het centrum wordt behouden.
Dat het handig is om de blauwe zone op te heffen anders kunnen mensen maar 2 uur blijven
Onderzoek mogelijkheid voor crowdfunding. Theater moet eigendom zijn/blijven van gemeente Baarn.
De gemeente moet zich niet gek laten maken door een ontwikkelaar met een al jaren leegstaand pand die nu de hoofdprijs wil
Unieke mogelijkheid, (zo niet een must), voor Baarn een levende centrumfunctie te ontwikkelen met een sterke toeristische
aantrekkingskracht
Mooi plan maar onuitvoerbaar vanwege de kosten.
Er moet goed met bewoners uit de buurt overlegd worden. Die gun ik niet dat ze overlast krijgen.
Parkeerdruk is van korte termijn zorg. Over 10 jaar zullen er minder auto’s zijn, doordat steden en dorpen autoluw of zelfs autovrij zijn.
Autobezitters neemt enorm af. Zorg voor voldoende fietsenstallingen en aansluiting op openbaar vervoer. Denken in auto as primair
vervoermiddel is echt passé
Ik hoop dat de gemeente het aandurft om een keer groot te denken en hier geld voor beschikbaar te stellen. Dit gaat Baarn aan alle kanten
zoveel brengen: minder leegstand in het centrum, nieuwe woningen op een gewilde plek (oude speeldoos), meer zichtbaarheid en regionale
aantrekkingskracht zowel voor de speeldoos als de rest van het centrum.
Concentratie diverse culturele activiteiten bevordert ‘kruisbestuiving’.
Het is een prachtige initiatief, mooi ontwerp!
Vind het een heel goed initiatief; is zeker voor Baarn een goede aanwinst in het Centrum van het dorp!
Begrip “centrum” opnieuw definiëren. Is het centrum van het dorp wellicht meer dan winkelconcentratie?
Deze kans komt niet snel meer terug
Ego's mogen deze grote kans voor vorstelijk Baarn niet in de weg staan. Geld met deze rente stand is ook geen probleem. Er is de laatste 10
jaar meer over de balk gegaan.
Bereikbaarheid/veiligheidsgevoel voor ouderen veel beter, incl bibliotheek
Waanzinnig goed plan, de arcade is werkelijk het lelijkste gebouw van baarn. En zal de Brink meer sfeer geven dan de huidige situatie
Sluiting van de Speeldoos lijkt me zeer onwenselijk, als het niet zou verhuizen.
Er moet voldoende draagvlak en betrokkenheid zijn bij bewoners om desnoods een extra finaciele bijdrage te doen om dit te realiseren en
blijvend te exploiteren
Parkeer probleem
de bezoekers van het theater zullen hun auto's in de omliggende straten gaan parkeren. maar er is nu al een parkeer probleem voor bezoekers
en omwonende.
Deze geweldige kans mag de gemeente niet laten liggen!!! En als inwoner ben ik best bereid om daar in redelijkheid financieel aan bij te
dragen.
Het zal voor de omzet van de winkels in de Laanstraat niet helpen
Nu de kans grijpen, voordat het te laat is. Ons centrum heeft een boost nodig en ook positief voor de woningbouw op de huidige plaats van de
Speeldoospeeldoos
moet zo duurzaam mogelijk verbouwd worden !!!!!!!!!
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Zorg dat dit huis hele dag open is (10.00 - tot einde voorstelling).
ik hoop dat het er komt de speeldoos een jaar dicht lijkt me een slecht idee
Heel belangrijk dat de bibliotheek in het centrum blijft.
Bibliotheek moet in centrum blijven. Speeldoos heeft nu een prima plek met voldoende parkeergelegenheid. Wat moderniseren en klaar voor
de toekomst. Gemeente. Houd koers aan uw eigen plannen zonder een belegger onnodig te spekken.
bibliotheek blijft dan ook in het centrum
Het kan maar 1keer
Volstrekte onzin om de speeldoos te verplaatsen
ik zou bereid zijn iets hogere lasten te betalen als het cultuurhuis in het centrum komt
Ik denk dat het een heel goed idee is
Het parkeervraagstuk moet goed worden opgelost.
Prima plan!!!
Cultuurhuis in centrum maakt Baarn levendiger. .
Veel te duur voor onze gemeente: megalomaan project met onverantwoorde risico’s voor Baarn als geheel. Parkeerproblematiek moet vooraf
worden opgelost. Ontwerp front cultuurhuis is veel te modern en massaal. Exploitatiemodel moet voor alle betrokken partijen voordelig(er)
uitpakken dan in het huidige plan voor de Speeldoos.
Ik denk dat verhouding verbetering/kosten niet gunstig zijn.
Mooi plan ! Dank voor jullie inzet
Ik denk graag verder mee vanuit mijn achtergrond, als vastgoedprofessional.
Bibliotheek naar Rembrandtlaan
Het is een aantrekkelijke gedachte maar of het mooi is, vraag ik me ten zeerste af! De Arcade was al een afzichtelijk gebouw, maar of het er
mooier op wordt ? Zou het alleen doen als het echt heel veel meerwaarde oplevert!
Bouw in het dorp zorgt voor levendigheid in het dorp. Doen dus!
goed idee om het hart van Baarn te versterken
Dit is een unieke kans om van Baarn een echt vorstelijk levendig Baarn te maken! Doen dus!
Goed voor het centrum en winkeliers
Deze mogelijkheid niet voorbij laten gaan. Blijf realistisch
Het ontwerp moetbwel passen bij de stijl bouwstijl van het gemeentehuis
fantastisch initiatief. Bovendien voorkom je 2 desastreuse jaren sluiting van de speeldoos.
ook in Laren een succes
Weer een levendig dorp
Ik vind ,dat het geen meer waarde heeft voor het centrum,
Uitstekend plan
een unieke kans om van het centrum een echt hart te maken!
Super plan
Ik heb geen bezwaar tegen de €23 verhoging van de WOZ-aanslag mocht dit nodig zijn. Dit werd in de raad als argument gebruikt als bezwaar.
Ik gooi graag goed geld naar goed geld. Dit gebeurt vaker niet.
Theater buiten het centrum is weinig uitnodigend. Verstandige keuze om Centrum levendig te houden en de woonwijken rustig
Het cultuurhistorie zal Baarn meer op de kaart gaan zetten. Nodig!
Verbetering uitstraling Brink en Laanstraat, nieuwbouw Speeldoos beter te plannen en goedkoper dan verbouw.
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Beter, want lopend over stoepen te bereiken. Goed met winkelen te combineren. Activiteiten van theater, bibliotheek en cursussen kunnen
langer doorgang vinden dan bij verbouwing.
Wat een prachtige kans voor de gemeente! Het zou schandalig zijn als de politiek hier tegen zou zijn!
geen goed plan
bouw alleen nieuwe appartementen op de Brink dat zorgt voor levendigheid 24 uur per dag
Door laten gaan!
Ik denk echt dat dit voor baarn en zijn inwoners een goede investering is. Ontmoeten in het centrum kan ook aan verlichting van eenzaamheid
zijn.
Het zou fantastisch zijn!
Echt onzin!! We hebben een prima theater op een prima locatie, de locatie voldoet al 40 jaar en is tevens goed bereikbaar voor inwoners uit de
regio. Verplaatsen naar het centrum brengt onnodig veel kosten met zich mee en geen voordelen. In Amersfoort Hilversum en Bussum ligt het
theater ook niet voor niets net buiten het centrum! Er wordt nu meegegaan met sentiment en geluisterd naar een projectontwikkelaar, die
enkel winst tot oogmerk heeft. Om het geheel rendabel te maken worden er onevenredig veel woningen gepropt op het terrein van de
Speeldoos aan de Rembrandtlaan. Een cultuurhuis in het centrum gaat niet leiden tot meer levendigheid, gaat de leegstand in de
winkelstraten niet tegenhouden. Over een paar wordt er geen gebruik meer gemaak van een bibliotheek met fysieke boeken maar is alles e
book of online winkelen. Opknap beurt voor huidige bieb en speeldoos en geld bewaren voor bv mobieke bieb bus en op rationele gronden
een financieel verstandige beslissing nemen!
Veel te duur en niet nodig! Huidige locatie asn rembrandtlaan is prima
moet grijpen, kans die je nú moet grijpen, komt niet nogmaals voorbij...
Een cultuurhuis hoort in het centrum
(2x) Het idee is prima, maar megalomaan voor een dorp als Baarn. De kosten zijn niet in verhouding tot de huidige locatie. Bovendien heeft
Baarn - volgens de BC - nu al een flink begrotingstekort. Ik ben vooral bang dat te veel uitstel leidt tot het geheel verdwijnen van een theater
in Baarn. De Speeldoos is uniek: de programmering doet niet onder voor die van veel grote theaters en mensen van buitenaf zijn unaniem
positief over de gezellige theatersfeer. Bovendien is er met de huidige stikstof problemen geen garantie dat er woningen kunnen komen op
het huidige Speeldoos terrein, denk ook aan de Soestdijk problematiek. In deze discussie zijn de hardste schreeuwers mensen die nooit naar de
Speeldoos gaan en beloven het dan WEL te doen. IK geloof daar niet in. Wel zou ik het een optie vinden alleen de Bibliotheek in de Laanstraat
onder te brengen in 1 van de leegstaande panden. Ook is er nu al voldoende horeca op de Brink. De nieuwe Speeldoos zal hier niet optimaal
van profiteren.
De Brink en omgeving zal er aantrekkelijker en uitnodigender uitzien.
Wordt een practisch onbetaalbaar verhaal, het eerste plan van het opknappen van de buiten kant van de Speeldoos zou wellicht nog
betaalbaar zijn,maar wie gaat een kompleet nieuw theater betalen ? Hoe langer men wacht hoe duurder alles gaat worden. Wie btaalt de
huidige ondernemers die nu in het Arcadegebouw gehuisvest zijn ? Dan zijn er ook nog schreeuwers die vragen om een ondergrondse
parkeergarage. Financieel absoluut ondenkbaar. Wees blij met een theater als de Speeldoos hier in Baarn. Geweldige programmering. Knap
alleen de buitenkant op, met of zonder bibliotheek. Bij plaatsing van de Speeldoos op de Brink zullen de inkomsten van de foyer van de
Speeldoos zeker niet toenemen. Veel Horeca er omheen.Vraagstelling vandeze enquete is niet objectief ! Komt duidelijk uit de hoek van de
Projectontwikkelaar(s)..
Aantrekking vestiging. Sociale cohesie in het centrum. Jeugd ziet theater en bibliotheek doordat t in het centrum staat, zo laagdrempelig.
Veiligheid!!! Als vrouw, alleengaande etc is de Speeldoos nu een donkere stille hoek met een akelig parkeerterrein.
Een bijzonder goed plan voor Vorstelijk Baarn en de directe omgeving
Ik hoop van ganser harte dat het er gaat komen.
Geweldig plan van een projectontwikkelaar met visie, waar de gemeente Baarn zeker op langere termijn voordeel uit kan halen. Ik hoop van
harte dat de gemeenteraad over haar eigen schaduw heen durft te stappen en niet alleen op de korte termijn beslist.
Vliegwiel voor het centrum
Doen !!!!!
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Bij de huidige lage rente behoeft de financiering geen probleem te zijn. Bovendien komen er milioenen euro's vrij van de grond van het oude
Speeldoos terrein.!sp
Het is een verfraaiing van het centrum. Arcade is architectonisch een lelijk gebouw! Cultuur en de bibliotheek horen in het centrum.
Zichtbaarheid, bereikbaarheid stimuleert deelname aan culturele activiteiten, het me,en van boeken. Cultuur in het centrum brengt Baarnse
burgers samen. Cultuur levert een grote bijdrage aan de kwaliteit van leven van de burger, van de mens. Accomodat Iu e voor cultuur niet
verstoppen maar zo dicht mogelijk naar de mensen toe brengen. Sorry de opmerkingen zijn te lang maar ik ben overtuigd voorstander!
Vernieuwing geeft meer mogelijkheden voor grotere productie.Er hoeft geen sluiting te zijn voor de speeldoos!
Mooi initiatief!
neen
Dit is een unieke kans op een levendig centrum. Wij moeten nu durven. Ik ben graag bereid om hiervoor te betalen (hogere belasting per jaar
of aanschaf van 'aandelen' in het project). Dit is een investering die onze gemeenschap zo veel goeds gaat opleveren!
ben alleen maar positief!
Kapitaalvernietiging
Goed idee maakt baarn levendiger
De functie van het dorpscentrum verandert. Het cultuurhuis is een uitgelezen kans om de gezellige sfeer van het centrum en daarmee de
aantrekkelijkheid te handhaven.
Een petit restaurant met leestafel opnemen in plan, naar idee cultuurhuis/bieb Laren
Gewoon doen. Laten we een levendige centrum van maken.
Horeca erg belangrijk.
Gewoon niet doen
Deze kans aanpakken
Dit plan kost teveel geld en biedt geen garanties voor een beter cultuurhistorische, zoals nu reeds in gebruik is.
Makkelijk te vinden
Het lijkt me top om een culturele 'hub' in mijn woonwijk te hebben. Wonen veel kinderen in de wijk die hier cultuur kunnen leren kennen.
Kinderen hebben de toekomst. Geef ze cultuur ipv de gevolgen van een schuldenlast van de gemeente die zij gaan voelen komende decennia.
Meer gezelligheid in het centrum
Graag ook meer restaurants en terrasjes
Durven en doen!
Zorg dat er voldoende parkeergelegenheid is er komen meer mensen naar het centrum die daarna een terrasje pakken, dus ook langer
parkeren.
Het lijkt mij leuk als er ook voor jongeren wat te doen is
Centraal gelegen. Meer ruimte voor woning bouw
Ik ben bang dat dit plan erg duur uitvalt en de gemeentelijke belastingen daardoor nog hoger worden
Speeldoos verbouwen lijkt me een betere/goedkopere oplossing
Zonde van het geld van de gemeente. De ontwikkelaar doet dit puur uit eigen belang. Speeldoos laten waar hij is, is prima . Zeker als de bieb
en volksuniversiteit erbij komen.
Niet zozeer tegen, wel probleem met woningbouw op huidige plek speeldoos
Fantastisch plan! Ervoor zorgen dat het kan en doen!
parkeergarage onder de grond
Eemnesserweg over Brink aansluiten op Eemweg. Creeert meer terrasruimte en bevoorrading voor horeca. Stapvoets verkeer. Of verkeer
omleiden via Veldheimweg en Kerkstraat.
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Een cultuurhuis trekt niet meer winkelend publiek, diversiteit aan winkels wel
Een prachtig voorstel en een verrijking voor het centrum van baarn
Financieel niet haalbaar
Verplaatsing naar het centrum brengt onnodig en extreem veel kosten met zich mee. Kosten en baten wegen niet tegen elkaar op. De
Speeldoos bevindt zich al vele jaren op een prima locatie aan de Rembrandtlaan! De huidige locatie van de Speeldoos is goed bereikbaar, er is
voldoende parkeergelegenheid achter het pand (onze achtertuin grenst aan het parkeerterrein en het valt ons op dat het parkeerterrein
slechts enkele avonden per week gevuld is, overdag is het meestal leeg). Waarom nu een duur Cultuurhuis bouwen/verbouwen dat slechts
enkele honderden meters van de huidige locatie verwijderd is?? ga terug naar het oorspronkelijke plan van januari! Dat is betaalbaar voor
Baarn en voldoet prima!
Ik denk dat het een grote aanzuigende werking heeft voor het centrum wanneer de Speeldoos naar de Arcade verhuist. Dit lijkt essentieel om
het dorpsbezoek gezond te maken en te houden. Daar zijn wat offers voor nodig maar dat verdient zich mogelijk terug.
Het zal zeker de 'levendigheid'niet doen toenemen, er moeten n.l. een restaurant en winkels verdwijnen en er is te weinig parkeer
gelegenheid.
Geweldig plan, doen zeg ik!
Alleen als het financieel haalbaar is
Financieel gezien gaat dit plan nu vooral uit van de plannen van de Project ontwikkelaar. Ik zou het graag berekend zien worden vanuit een
gemeentelijknstandpuntven dus niet alsceen commercieel vetdienmodel.
Geldverspilling Speeldoos laten hoe het nu is!!! Geef dit bedrag liever uit aan betaalbare woningen voor de Jeugd en Ouderen
De Brink is het hart van Baarn, daar moet het hart kloppen!
De, waarschijnlijk, hogere kosten kunnen wel een enorme Boost voor Baarn beteken
Het moet niet ten koste gaan van andere partijen
alleen als de totale kosten vergelijkbaar zijn met nu
Dit is waarschijnlijk een kans die zich niet meer vaker zal voordoen. Grijp die dan ook.
culturele en sociale verrijking voor het dorp
Een Cultuurhuis in het centrum zal voor Baarn een grote aanwinst zijn voor een ieder die regelmatig gebruikt maakt van deze accommodatie
én voor de broodnodige contacten (eenzaamheid voorkomen!)
Geweldig ontwerp
Ruime openingstijden gewenst
centrale ligging verbetert zichtbaarheid aanbod cultuur en maakt binnenlopen laagdrempelig
de extra kosten zijn hoog. Te grote uitgaven. Staat niet in verhouding met de kosten van het verbouwen van de speeldoos. Het plan van
verbouwen en huisvesten van bibliotheek/theater en universiteit is een mooi plan. Voldoende voor een plaats als Baarn. Het verplaatsen van
theater naar centrum kan voor veel problemen zorgen zoals parkeerdruk en overlast in centrum. De voordelen van de speeldoos in een dichtbewoonde wijk is ook positief. De wijk is erg vol, met veel kleine huizen en veel auto en smalle straatjes. De Speeldoos in de wijk geeft wat
ruimte in deze wijk. Goede speelplek voor de kinderen. (op straat spelen lukt niet in de wijk, straten zijn te druk en smal door geparkeerde
autos en druk verkeer) Verder geeft de speeldoos een positieve reuring in de wijk. Ik ondervindt totaal geen overlast van de speeldoos. Tuurlijk
hoor je wel geluiden, maar dat is geen overlast. kijk vooral ook naar de positieve kanten van het hebben van de speeldoos in een dichtbevolkte
wijk.
het ontwerp zou iets klassieker mogen in aansluiting op de omliggende gebouwen, zoals het gemeentehuis
Waardevolle verbetering voorBaarn, spec. Voor het centrum
Bereikbaar voor alle baarnaars. Gezelligheid. Dichterbij station. Duidelijkheid voor bezoekers
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Het huidige Arcade gebouw in combinatie met de naastgelegen (Rabobank) geldautomaat verstiert het straatbeeld op een verschrikkelijke
manier. Stap uit de deur van het stadhuis of ga zitten op het terras van Bakker Hamelink en je kijkt tegen iets armoedigs en leijks aan. Ik stel
mij daar een aantal 1-persoonsappartementen voor met uitzicht op de Laanstraat (leven achter de ramen) in combinatie met een
cultuurcentrum met eventueel grand café. Heel veel succes met alle vergaderingen gewenst en ik hoop dat in ieder geval het Arcadegebouw
en de geldautomaat plaatsmaken voor iets dat er fatsoenlijk uitziet.
Het is een unieke kans om het centrum tot leven te brengen. Ook zal ik blij zijn als er iets fraais in de plaats komt van de huidige, lelijke,
Arcade. Wel is van groot belang dat de bomen op de Brink blijven staan.

12. Wat vindt u van het plan om woningen te bouwen op de plaats waar nu de
Speeldoos staat?

Enkele keuze, Antwoorden 1327x, onbeantwoord 1x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ik ben voorstander

1037

78,1 %

Ik ben tegenstander

114

8,6 %

Ik ben neutraal

159

12,0 %

Ik heb meer informatie nodig om tot een mening te komen, namelijk:
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Voor, mits ergens anders in Baarn een volwaardig theater terugkomt.
Betaalbare woningen voor 1, 2 persoons huishoudens en jongeren?
Mits er wat gedaan word aan het parkeer probleem .en het vele verkeer in de Bosstraat
Ik zou graag willen weten hoeveel en het soort woningen, gevolg parkeer druk,
Als de Speeldoos al moet verdwijnen dan maar sociale huurwoningen
hangt af van het soort woning ..huur/koop,prijs
Hoeveel.woningen, parkeerlast, sociale ruimte
Plannen zien
Geen plan /ontwerp gezien
Verlengen an nieuwbouw Jan Steenlaan
Indien er een nieuw theater komt ben ik voorstander.
Als het net zo vlot gaat als de andere plannen kan het lang duren
appartementengebouwen ben ik geen voorstander van. Mooie huizen wel.
Zitten er ook starterswoningen bij? En ook mooie woningen met een redelijke tuin.
Ik ben voorstander als er starterswoningen worden gebouwd
Alleen als er wel een theater blijft in Baarn
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wel als het sociale woningbouw is

13. Wat vindt u van het ontwerp voor de woningbouw aan de Rembrandtlaan?

Enkele keuze, Antwoorden 1327x, onbeantwoord 1x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ik ben positief over het ontwerp

527

39,7 %

Ik ben negatief over het ontwerp

94

7,1 %

Ik weet het niet / Ik heb geen mening over het ontwerp

612

46,1 %

Ik heb meer informatie nodig om tot een mening te komen, namelijk:
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Ik kan de plannen niet, maar hoop dat hier betaalbare woningen voor starters en levensbestendige woningen voor senioren komen. De
doorstroming stokt.
positief, mits de woningen bedoeld zijn voor de groep waarvoor nu te weinig woningen beschikbaar zijn (dus betaalbare woningen tot 250.000)
Te propperig
Ziet er erg krap uit op de schetsen. Zoveel mogelijk woningen, dat geeft dus nog meer drukte in de omliggende wijk.
Ontwerp is mij nog niet bekend
Plaquette wil ik zien
(2x) Nog niet gezien
Financieen
(2x) Niet gezien
Meer info wat er gebouwd gaat worden voor welke categorie
Waar vind ik informatie hierover?
Ik heb het ontwerp nog onvoldoende bestudeerd
Tekeningen
Ik weet niet hoe de plannen er uit zien, dus is het lastig om een mening te vormen.
Voorzover bekend zijn hier nog geen plannen/tekeningen uitgebracht?!
Het ontwerp zien
Ik heb deze plannen niet gezien, meer woningen is altijd goed
(2x) Heb nog geen ontwerp gezien
Idem; nog niks van gezien
Duidelijke info; tekeningen, doelgroep, vestigingseisen, kosten
Is er al een definitief ontwerp dan?
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Geen ontwerpen gezien en enkel via Social Media geinformeerd als direct omwonende (Brinkendael). Geen folder met ontwerp, info of iets
ontvangen
Ik heb geen plannen gezien! Ik kan ze niet vinden.
Geen idee wat het plan is
Graag enkel betaalbare socale huurwoningen
Ik wil het ontwerp eerst zien
Geef aandacht aan openbaar groen
ik ken het ontwerp niet
Ik heb me er nog onvoldoende verdiept
Zicht op ontwerp
Geen ontwerp nog gezien
Geen
Ik heb geen ontwerp gezien
ontwerp niet gezien
Ik heb het ontwerp nog niet gezien
(2x) Geen ontwerp gezien
Plannen zien
Ik wil nog een duidelijke afbeelding et van zien
(2x) Ik heb nog geen ontwerp gezien
te veel woningen op een kleine oppervlak, te kleine tuinen ik verwacht ook veel parkeerdruk in een buurt waar al hoge parkeerdruk ervaren
wordt
Ontwerpen zijn mij niet duidelijk / bekend
ik ken die plannen nog niet
ik heb er tijdens deze enquete geen voorstelling van
ik weet niet hoe het ontwerp eruit ziet
Op de rembrandtlaan een kantoor voor ambtenaren bouwen. Woningen op het terrein van het ambtenarenkantoor naast het gemeentehuish
Het ontwerp lijkt nogal vol met parkeren
Ik heb de plannen nog niet gezien
ik heb die plannen nog niet gezien.
(2x) Ik ken het ontwerp niet
Het ontwerp. Dit is niet te vinden op internet, ook is er geen bijlage toegevoegd aan deze enquête.
Er is vrijwel niets bekend over de invulling van die ruimte , maar een mooie kans om sociale huurappartementen/woningen te bouwen
Heb onvoldoende zicht op nieuwbouwplannen, maar ben postief over bouw van woningen
Ik heb nog niet een (voorlopig) onteerp gezien, maar ik ben voorstander van nieuwbouw op de (oude) plaats van de Speeldoos.
Ken het ontwerp niet
Vooralsnog positief, maar ontwerp kan nog (flink) wijzigen.
Te vroeg om daar iets over te zeggen, maar het aantal extra woningen is top! Wel bouwen voor één- en tweepersoonshuishoudens!
Ik heb nog geen ontwerp gezien maar ga voor sociale huurwoningen
Zie geen ontwerp
Heb het niet gezien - geen mening
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ben positief over het ontwerp maar dat kan natuurlijk nog wijzigen
Het ontwerp
Ik ken het ontwerp (nog) niet.
sociale woningbouw voor starters Baarn, met tuin.
Plan verder uitwerken. Overleggen met omwonenden.
Teweinig buiten ruimte bij de woningen
Meer sociale woningbouw
Ik weet niet hoe het ontwerp is. Ik ben voorstander van betaalbare woningen voor starters
Heb daar geen beeld bij
Te veel huizen met veel te kleine tuinen
ken het plan onvoldoende
Ken de ontwerpen niet
heb het ontwerp niet gezien
Ontwerp nog niet gezien
Ik heb deze plannen nog niet gezien
Ik weet niet hoe het er uit komt te zien
Visuele impressie
Niks gezien ervan
Nog geen ontwerp gezien
Ik ken het ontwerp niet en kan het niet vinden.
Kan het ontwerp nergens vinden
ik weet niet hoe het ontwerp is
Waar is het ontwerp terug te vinden?
Het plan voor woningbouw lijkt mij een goed plan. Kan ook een stuk van het hondenveldje worden meegenomen.
Moeilijk te vinden wat de ideeën hierover zijn?
meer plannen bekijken !
Het uiteindelijke plan is nodig voor een te given mening
alleen sociale woningen.
Plaatjes zien
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14. De bouw van woningen op de plek van de Speeldoos heeft verschillende
gevolgen. Kunt u aangeven welke 3 gevolgen volgens u het belangrijkste zijn.

Meerkeuze, Antwoorden 1327x, onbeantwoord 1x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Meer (sociale) koop- en huurwoningen beschikbaar

1015

76,5 %

Verbetering van de buurt

453

34,1 %

Geen (geluids)overlast meer van bezoekers van De Speeldoos

554

41,7 %

Vermindering van parkeerdruk (door bezoekers van De Speeldoos)

485

36,5 %

Theater en volksuniversiteit naar het centrum

794

59,8 %

Gemis van theater en volksuniversiteit in deze wijk

144

10,9 %
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15. Heeft u nog aanvullende opmerkingen over de plannen voor de woningbouw
aan de Rembrandtlaan?
Tekst antwoord, Antwoorden 401x, onbeantwoord 927x
Niet aan beginnen
Nodig om doorstroming op gang te brengen. Er zijn te weinig betaalbare woningen voor jongeren of senioren die kleiner willen gaan wonen.
uitgelezen kans om de woonwijk te voorzien van meer woningen tot 250.000 (waar juist zo'n behoefte aan is).
Zie vorige opmerking! Kosten en baten in verhouding
Meer lucht in de plannen, de 2 appartementen complex verplaatsen naar achter zodat er meer openheid is
Theater hoort in centrum, woningen in wijken.
Baarn mag niet verder uitbreiden dus moet men op zoek naar locaties binnen de rode lijnen. Dus zijn de (voormalige) locaties van de
Speeldoos en bibliotheek ideaal voor woningbouw!
Sociale woningbouw
Bij de vorige vraag heb ik slechts één optie aangevinkt. Als er te veel huizen en te weinig parkeergelegenheid op dat lapje grond komen is het
absoluut geen verbetering van de wijk. Dan wordt de wijk nog voller met mensen en auto’s. Waarom moet alles zo krap op elkaar?
(4x) Doen!
Meer betaalbare woningen is goed voor de doorstroming r Baarn
43

Enquête plannen cultuurhuis in het centrum / woningbouw Rembrandtlaan
Ik ben gewoon tegen. Al eerder verwoord.
(50x) Nee
(20x) nee
Het plan ziet er goed uit en het lijkt mij een leuke locatie om te wonen dicht bij het centrum.
Geldverspilling!
Deze enquête is onvolledig. Er staan geen vragen in die de reeds bestaande plannen afzetten tegen de nieuw plannen. De bestaande plannen
zijn op uiterst discutabele gronden er doorgedrukt, het draagvlak daarvoor is nooit onderzocht. De nieuw plannen zijn een geschenk uit de
hemel waar iedere Baarnaar achter zou moeten staan, al is het alleen maar vanwege het redden van ons Centrum(is nu dood) , daarnaast zijn
er in de directe omgeving van het centrum 2 ruime parkeerterreinen voor 300 auto’s . In de doorgedrukte bestaande plannen zijn er 0
parkeerplaatsen in een overvolle wijk waar nu al op alle hoeken wordt geparkeerd. EN DAN EEN THEATER WILLEN UITBREIDEN
Hoe meer woningen in Baarn hoe beter
Prachtige mix
Mag wat hoger van mij. En meer parkeerplek regelen aan plantsoen. Schuinparkeren.
Goed plan ziet er mooi uit
(2x) X
(4x) Nee.
Zijn meer sociale huurwoningen nodig met spoed
Kijk ns naar recent gebouwd hofje in Annapauwlona
Laagbouw
Zal voor de buurt een zegen zijn vooral van wegen de pakeerdruk
fijn meer woningen in baarn met een mider dikke portomonee
Ook geschikt voor seniorenappartementen.Ga de hoogte in om het betaalbaarder te houden.
Heb de woningenplan niet gezien.
Plan geeft een prachtige invulling aan hetgeen veel vraag naar is: sociale huur en starterswoningen.
M
Zee nooi plan goed overgenomen van breitnerplein, past mooi bij het geheel
Betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen
Hoe eerder hoe beter, en niet alleen op deze plek
Kans voor betaalbare woningbouw voor huurders en kopers.
In een Woonwijk hoort woningbouw
Voornamelijk sociale woningbouw.
Is een goed plan
Erg krap gepland
(3x) geen
De parkeerdruk zal met nieuwbouw dagelijks zijn en met voetbal thuis is het al een ramp.
Onzin, Speeldoos moet daar blijven nmm
Ga de hoogte in voor meer woningen
Wellicht een goede locatie voor ouderen zoals gebouwd is bij rustoord
Ja. De vraagstelling geeft een richting waarin hoofdzakelijk de positieve keuzes worden belicht. Zo stuur je te veel in de enquête in mijn ogen
naar een positieve uitkomst
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Als het hele dorp en het bedrijfsleven zich achter deze plannen schaart dan is het cultuurhuis ook nog een verbindende factor.
Kans!
Doen !
.
Geen extra sociale huur
Wonen hoort in een woonwijk
denk aan xtra parkeerplaatsen en xtra fietsenstalling en alternatieve vervoersmiddelen zoals bussen maar vooral maak afspraken en trek aan
een BETROUWBARE taxibedrijf
Er zijn woningen nodig, dit is een perfecte plaats.
laagbouw seniorenwoningen
Ik heb de plannen gezien op de info avond. De huizen staan veel te dicht op elkaar, te weinig parkeerplekken voor de woningen.
bezie of hoogbouw mogelijk is zodat er meer rendement uit de locatie komt. Dus betere dekking van de kostenverhoging. Niet een algehele
dekking daarvan.
Vergeet de vergrijzing in Baarn niet
Ook zo spoedig mogelijk mee starten. Biedt mooi budget om de rest van de plannen te realiseren.
Woningen graag bouwen naar behoefte Baarnse bevolking
Prachtige WOONwijk
DOEN !!
(2x) Goed plan
(2x) Geen mening
...
Dit is een slechte optie, er zal meer geluidsoverlast gaan komen en de parkeerdruk zal niet verminderen. De speeldoos/Volksuniversiteit
spelen een belangrijke rol in de buurt
Doorgaan op de ingeslagen weg, d.w.z. zeer snel bouwen en Speeldoos afbreken.
Ook voor dit deel van Baarn een goede ontwikkeling. Perfecte combi zo; extra woningen + mooi nieuw cultuurhistorische met vele functies dat
het dorp weer levendig maakt!
Gemeente stelt verkeerde prioriteiten
Top plek om te wonen en cultuurhuis in centrum voor meer zichtbaarheid
Jammer sat er weer koopwoningen bijzitten. Huurwoningen zijn er nodig!!!!!
Graag enkel betaalbare sociale huurwoningen
wonen in de woonwijk, uitgaan en ontmoeting in het centrum
zorg voor een uitstekende infrastructuur, rekening houdend met de "oudere" medemens.
Vooral sociale woningbouw voor alleenstaanden met laag inkomen, die niet in aanmerking komen voor huursubsidie. komen voor huursubsidie.
d
Zonde van al het geld dat op drze manier dus over de balk gegooid gaat worden
Eigenlijk niet, als de Speeldoos maar naar het centrum komt!
nou nee, er zijn nog genoeg weilanden die volgebouwd kunnen worden.
Snel besluiten en vooral doen en starten
(3x) Doen
Een mooie aanvulling van de bestaande wijk!
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Drukke buurt wordt het
Parkeerdruk word alleen maar verlegd
Ik ben neutraal over de plannen aan de rembrandtlaan als buurtbewoner. Als mens vind ik meer betaalbare woningen voor starters en minima
een must, dus iedere kans die we hebben in ons dorpje moeten we benutten
Doe veel in overleg met de buurtbewoners
Laat de speeldoos zoals het is!
(2x) Nvt
Is meer een woonwijk
N.v.t.
Denk aan verzorgingsachtige huizen, bijv woongroepen, scheiden van wonen en zorg
Ja. Realiseer wat dit doet met sociale.omgeving. ik ben niet tegen woningbouw maar de lasten moeten over baarn verdeeld worden..het
huidige.plan bevay veel te veel woningen
Meer starters woningen
Graag wel koopwoningen voor normale prijs. Alle nieuwe plannen zijn allemaal 700k +
Alle woningen zijn op het moment te duur, het woord sociale huurwoning is zo sociaal niet meer.
Goed plan om daar woningen te maken maar niet ten kosten van alles
Ziet er goed uit!
Zie vorige opmerking - meer woningen in deze buurt past goed.
Extra groen wenselijk
Mooie gelegenheid om in de wijk extra woongebied te maken
Er is de laatste jaren al teveel gebouwd (vooral sociale woningbouw) in de buurt. Het ontwerp dat Gee Jeen heeft gemaakt doet meer afbreuk
aan de buurt dan dat dit iets toevoegt. Nog meer is onwenselijk en zal juist voor meer overlast zorgen in de buurt ipv van overlast
verminderen. Los daarvan zouden de buurtbewoners met aangrenzende grond in ieder geval het recht moeten krijgen om de grond te kopen
in plaats van deze onderhands te verkopen aan of uit te ruilen met een commerciële partij zoals JeeGee Vastgoed. Ook de rust bij het kerkhof
komt hiermee in het gedrang wat niet wenselijk/respectvol is.
JeeGee heeft absoluut het goede idee gevat, alleen architectonisch een gruweldesign. Stop met dat postmodernistische bouwen en
consolideer de harmonie waar dat kan, herstel het waar dat moet. De Arcade is zo'n gebouw dat totaal uit de toon valt en afdoet aan de sfeer
op de Brink.
Er zijn meer sociale huurwoningen nodig in Baarn
Het ontwerp in weinig respectvol voor de buurt en het kerkhof. Veel te hoog en met veel inkijk. Kwestie van zoveel mogelijk proppen op een
zo’n klein mogelijk stukje grond zodat GeeJee hun zakken kunnen vullen. Er is al veel teveel gebouwd in de buurt van de speeldoos
Voor de bewoners een flinke verbetering van de woonwijk, rustiger wonen. Past daar veel beter om woningen te hebben dan een theater.
Mooie kans om meer mensen een mooie, rustige woonplek te bieden. Goede verbetering!
Duidelijke waardevermindering en afname woongenot van mensen rondom de Speeldoos
Slecht plan!
Baarn heeft woningbouw nodig
De vorige vraag is nogal suggestief. Er wordt bij geen van de opties echt stilgestaan bij de bewoners rond de speeldoos of een inrichting die
recht doet aan de buurt. Het huidige ontwerp doet absoluut niets voor de buurt. Qua overlast is dit minstens vergelijkbaar. Waarom is niet aan
de bewoners gevraagd wat zij passend vinden. In hoeverre heeft en commercieel bedrijf hier echt het beste voor met dit plan zonder dat daar
financieel gewin bij zit.
Win - Win situatie voor woningzoekenden
Geen sociale huur plaatsen, is al genoeg van in baarn
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Laat het dan wel huurwoningen zijn daar is een flink tekort aan.
Zijn het starters woningen?? Dus niet van 3 ton zoals eerder gebouwde "starterswoningen"?? Want jongeren gaan baarn uit omdat ze geen
woning kunnen kopen!! Zonde!!
Baarn heeft nieuwbouw nodig, helaas zijn er niet veel mogelijkheden danwel projecten, daarom werkt dit plan op een zeer positieve wijze van
twee kanten.
Te klein en te duur: niet sociaal meer tenoemen
Ik mis bij of in de enquete linkjes naar de plannen. En ik vind de enquete sturend.
Ik snap niet dat er sociale woningen gebouwd worden, want de jan steenlaan is recentelijk ook aangepakt en daar staan ook alleen maar sociale
woningen. Daarnaast ligt het ook naast het rode dorp. Ik ben van mening dat je er doorstroom woningen zou moeten neerzetten van rond de 5
ton
Het wordt dan een gewone woonwijk. Nu veel overlast met parkeren en de gasten die komen en gaan.
Mooie klassieke bouw!!
Betaalbaar
Betrek ook het park hier in
(17x) Geen
Ik zou er graag willen wonen.
Goede oplossing om het cultuurhuis te kunnen bouwen in het centrum
Doordat de opkomst van flexwerken ipv vaste arbeidscontracten krijgen veel (jongere) mensen geen hypotheek meer. Dus vooral
huurwoningen nodig ! Deze plek is veel beter dan de Noorschil langs de snelweg ivm geluid en fijnstof aldaar.
Het zal een mooie, rustige woonwijk worden.
Geen mening, plannen zijn ok maar niet bijzonder.
Positief. Meer woongelegenheid in Baarn
Laat de speeldoos staan in de Rembrandtlaan ik ben tegen woningen op het terrein van de Speeldoos.
Geen hoogbouw op deze plek
behoorlijke inbreuk op de vrijheid van de bewoners aan de weteringstraat
Graag ook woningen voor senioren
Duurzaam bouwen
Ik vind het goed dat er in het woningplan is gedacht aan starters, maar de huizen zijn wel heel erg op elkaar gepropt. Voor de buurt denk ik dat
de overlast overigens alleen maar toeneemt. Zoveel extra bewoners in een wijk zorgt voor structureel meer verkeer en parkeerdruk. Niet
alleen 's avonds maar ook overdag.
Helpt om woningtekort te verminderen. Zeer nuttig.
bij voorkeur sociale huurwoningen
mensen welken moeten verhuizen naar de Rembrandtlaan moeten het financieel kunnen behappen .
past mooi bij de nieuwbouw van de jan steenlaan. zou er zelf ook wel willen wonen!
Fantastisch initiatief!!!!
De huidige ontwerpen zijn niet sociaal en teduur. De woningen zijn te klein en hebben bijna geen tuin. De woningen moeten dus groter en dat
zal minder opbrengen.
Geef mensen die sociaal en/of economisch gebonden zijn aan Baarn, net als vroeger, voorrang. Bij voorkeur starters op de woningmarkt.
Laten zoals het is
Nu niet
(2x) neen
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Belangrijk als er zeer betaalbare woningen voor starters komen.
een woonwijken past, in tegenstelling tot De Speeldoos, beter in de omgeving.
Logische invulling
Maak er een leuk hofje van
Deze locatie leent zich uitstekend voor inbreiding
Een heel geschikte plaats voor woningbouw !
Past on het plan om de woningvoorraad in Baarn
Zeer passend in de buurt
De bestaande nieuwbouw aangevuld met deze plannen is prima.
Woningbouw wordt toch onbetaalbaar voor de gewone man
mooie centrumlocatie
Naast de 3 door mij genoemde gevolgen is het verminderen van de parkeerdrukte als gevolg van het vertrek van de speeldoos, en dat is
positief. Het maakt de buurt om te wonen aantrekkelijk. Al met al een goed plan. Wat moet een cultuurcentrum in een woonwijk. Behoefte aan
woningen is groot en dit gebied is daar geschikt voor.
geen kapitaal vernietiging van de huidige speeldoos
De huidige plek van de speeldoos is perfect
Geen oom.
Graag betaalbare woningen
De twee onderwerpen zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.
Stelt u de woonwijk eens voor als een woonwijk zonder theater en VU. Zou de gemeente in zo’n situatie een plan indienen om een theater (en
VU) midden in een woonwijk te plaatsen? Of zou men overwegen om meer woon (koop/huur) huizen in de woonwijk te plaatsen?
In een woonwijk behoren woningen te staan
Daar hoort woningbouw, minder overlast voor een woonwijk
Doen, er moeten ‘betaalbare’ woningen erbij, buurt knapt ervan op
Ik wil de Speeldoos daar laten staan, geen woningbouw dus. Zeker niet van zoveel kleine huisjes op dat terrein. Laat de Speeldoos daar staan,
daar kun je tenminste fatsoenlijk je auto, fiets en scootmobiel enz. kwijt. Waar moeten in de Laanstraat al die fietsen en auto's al staan, is nog
niet over nagedacht natuurlijk.
Een theater hoort niet in een woonwijk te liggen waar geen parkeergelegenheid is.
Een richting verkeer maken
Een theater in een woonwijk zorgt voor overlast en is ongezellig uitgaan.
Er zijn op dit moment al veel parkeerproblemen in deze buurt. We zien liever dat er extra parkeerruimte komt.
Ner
Passend bij de onlangs gepleegde nieuwbouw daar.
De Speeldoos zat op een verkeerde plek , excentrisch van het dorp. De nieuwbouw geeft het dorp een krachtige impuls voor sociale
woningbouw.
Vind het top
Top idee.
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De antwoorden bij deze vragen zijn wel erg stemmingmakende en bevooroordeeld. Ik kan me bij geen 1 antwoord identificeren. Niks invullen
kan niet. Zo wordt de uitslag wel heel erg beinvloed. Alle voorgaande antwoorden wil ik graag invullen maar dan tegenovergesteld. Er zal niet
minder, maar juist meer parkeerders komen. het terrein van de speeldoos wordt nu vaak voor bezoekers van voetbalvelden gebruikt als
overloop parkeerplaats. Deze mensen zullen straks allemaal in de wijk een plek moeten vinden. De overlast van de Speeldoos ernaar ik
helemaal niet. De incidentele parkeerruimte is geen probleem, dit is maar van korte duur en incidenteel. Als er een wijk wordt gebouwd van
tussen de 60 en 80 woningen, zak er juist toename van de parkeerruimte zijn en nu voor altijd en niet alleen maar incidenteel. Dan krijgen we
Amsterdamse taferelen, waarbij je moet zoeken naar een parkeerplek. Dat is nu soms, maar zal dan altijd zijn. Jullie enquête met de
antwoorden is erg bevooroordeeld.
De woningen komen in een woonwijk en het theater gaat naar het centrum, lijkt me logisch
Komen er hoop ik meer sociale huurwoningen bij.
Wijk meer geschikt voor woningen dan een theater
Woningen bouwen waar het logisch is
Lijkt me logischer in een al bestaande woonwijk.
Middenklasse woningen voor jongeren en senioren!
Goed
De te bouwen woningen op het Rembrandtterrein worden te duur voor de sociaal minderdraagkrachtigen die nu wonen achter de te bouwen
Arcade.
Vraag 14 is suggestief
Is prima plek voor woningen!
sterkere woonwijk
zie vraag nr 11
Minder parkeer druk voor de Rembrandtlaan en overige straten
Woonwijk weer voor wonen alleen
ook nieuwe woningen hebben parkeerruimte nodig.
hoop dat er niet alleen turken en marokanen komen wonen, want dat is absoluut geen verbeteing voor de buurt! Net zoals nu het geval is aan
de Jan Steenlaan
Hoop dat er betaalbare woningen bij gebouwd worden
Woningen horen in een woonwijk en niet een theater. Het is dus heel goed dat de Speeldoos naar het Centrum gaat en uit de woonwijk
Een theater en bibliotheek hoort in een centrum en men woont in een woonwijk
Veel beter om daar een woonomgeving te creëeren.
Nee, niet echt. Maar het is een typisch woongebied, geen theater omgeving!
geen opmerkuingen
Mooie kans.
Een oplossing voor de omgeving van de Speeldoos
Vooral woningen voor starters vind ik belangrijk
Er moeten veel woningen voor starters komen
Woningen voor ouderen.
Zorg ook voor betaalbare koopwoningen, koopwoningen voor starters bijvoorbeeld.
Prima locatie voor woningen
Bouwen waar binnen Baarn veel behoefte aan is. B.V. ouderen ook hierin meenemen.
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Ik denk dat het voor Baarn goed is om betaalbare woningbouw te realiseren. Alle nieuwbouw is tegenwoordig >€600.000 dat is voor velen
onbetaalbaar. Het zou leuk zijn als er gebouwd wordt tot Max €450000.
ook absoluut doen
Redelijk (grote) tuin
Een goede keuze
Woon als buurtbewoner nu heerlijk, de overlast van de speeldoos is te verwaarlozen zeker ten opzichte van een complete nieuwe woonwijk!
Huidige theater voldoet prima
De speeldoos voorziet voldoende in de behoefte
Liefst sociale woningen voor starters, indien mogelijk.
Lijkt me een prima plek voor woningbouw. Enigszins gereserveerd ben ik wel; als het maar niet teveel woningen betreft.
De nieuwbouw om de hoek bij de Rembrandtlaan ziet er fraai uit. Een voortzetting van dergelijke bebouwing ook op de plek van de Speeldoos
levert alleen maar voordelen op.
Graag wat kleinere woningen voor 65+
Wat zijn de gevolgen voor de Aloysius school?
Vraag omwonenden
Betaalbare huurwoningen
Hopelijk maken ze er woningen wat betaalbaar is voor iedereen. Hete liefste koopwoningen. Ben inmiddels 30 en nog op zoek naar woning. En
zou graag in Baarn willen blijven. Wees creatief het hoeft niet groot te zijn als alles er maar is.
geen opmerkingen
mooi plan
Er is een te kort aan betaalbare staters woningen, dus voorkeur voor starterswoningen. Geeft de buurt meer rust.
Top plan!
Het plan in het centrum moet betaald worden. Ik denk dat het goed is dat er meer nieuwbouw komt met gedachten energieneutrale woningen.
stedebouwkundig plan behoeft enige verbetering
zou meer sociale koop en huur woningen plannen
Gaan met die banaan!
Woningen zijn daar logischer dan een theater
Ik ben pas net in Baarn komen wonen, dus ik ken de meeste plannen nog niet (goed) maar ik juich de komst van een cultuurcentrum op de
plaats van de Arcade zeker toe!
Helemaal prima
sociale woningbouw starters baarn
Nieuwbouw in de stijl van de buurt.
dit is een woonbuurt, een theater en een biblitheek horen centraal te liggen
Woningbouw lijkt mij voor de hand liggend.
Logisch om woningen in woonwijk te hebben. Niet logisch om daar een theater te hebben
Mooi ontwerp, aansluitend bij het Rode Dorp.
De behoefte aan betaalbare huisvesting kan hier goed gerealiseerd worden
De speeldoos past niet midden in een woonwijk, en een avond uit wordt nu niet gecompliceerd met aanwezige horeca.
NEEN
Is er ook gedacht aan betaalbare koopappartement voor ouderen?
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zo duurzaam mogelijk toekomst gericht bouwen !!
Er is behoefte aan goedkope woonruimte voor jonge dorpsgenoten die graag in Baarn willen blijven wonen.
Woningen dienen GROENE tuinen te houden, ipv "stenen tuinen".
Veel te veel op elkaar gepropt. Benauwde toegangsweg. Niet doen.
Het enige voordeel als men dit doorzet is dat er dan misschien meer betaalbare woningen bij kunnen komen.
(2x) Neen
het ontwerp spreekt niet aan. Appartementencomplex geeft teveel parkeerdruk en is niet mooi voor de buurt. Mooie huizen zou ik wel
voorstander van zijn.
Een cultuurhuis hoort in een centrum van een dorp en niet in een woonwijk
goed idee
prima, vooral ook starterswoningen
meer kansen voor jongeren op een woning
Vooral betaalbare woningen
Het Theater staat hier prima
Maak er iets moois van wasr mensen graag wonen. Geen blokkendozen.
Zorg dat een woonwijk rustig blijft en een centrum levendig
Hopelijk wordt het hofje ook groen door beplanting van daken en bermen. Stedenbouwkundigen op excursie laten komen.
stap als gemeente niet in dit soort risicovolle projecten
laat de speeldoos op de huidige plek hij voldoet daar prima
Het mag weer een woonwijk worden
Wij wonen al 30 jaar aan het parkeerterrein van de Speeldoos en wij ervaren absoluut geen overlast!! Hooguit een half uurtje voor en na een
voorstelling rijden wat auto's. Het parkeerterrein is vaker leeg dan vol! Het lijkt er op dat met name de klachten van de bewoner van de recent
gebouwde sociale woningen de boventoon voeren. Parkeerdruk is er in de wijk, maar dat komt door de Speeldoos. Woningbouw aan de
Rembrandtlaan zal leiden tot veel meer en constante (geluid) overlast van af en aan rijdende autos dat die paar avonden in de week! Zeker als
het 60 woningen gaat worden op zo'n klein stukje grond!! En als er dan per hh 2 auto's zijn zijn dat 120 autos die moeten parkeren en dat gaat
zeker leiden tit parkeerproblemen in de wijk. Het ontwerp laat verder uitzonderlijk kleine tuinen zien, wat leidt tot nog meer versteniging!
Veel te veel woningen gepropt op een klein stukje grond om het rendabel te krijgen. Svp in ontwerp brandgang maken ivm bestaande uitgang
van tuin op parkeerter
Veel teveel woningen op klein stukje grond. Parkeerdruk neemt juist toe in de wijk! 60 huizen is minimaal 60 tot 80 parkeerplaatsen en die zijn
niet opgenomen in dr plannen. Veel meer en structureel geluidso )d
Seniorenwoningen of seniorenflats
(2x) Helaas kan ik de optie "ik heb meer informatie nodig" niet aanklikken bij vraag 12 en 13. Deze optie lijkt geblokkeerd !!
Het antwoord: Ik heb meer informatie nodig om tot een ( gegronde) mening te komen is niet mogelijk om aan te klikken. Objectiviteit
ontbreekt. Men gaat er zeker van uit dat de woningen er komen op de plek van de Speeldoos, maar zover is het nog lang niet. Vergeet ook niet
de huidige politieke situatie m.b.t. bouwen.
Prima
Heel bijzonder plan, kijk ook naar het resultaat van de muisjesfabriek van de Ruijter
Een theater hoort niet in een woonwijk maar in een centrum.
Verbetering woonwijk
Zou er graag woningbouw voor senioren zien
Laat deze eenmalige mooie kans om het centrum van Baarn (nieuw) leven in te blazen niet liggen!
Goed idee
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Past beter binnen het karakter van de woonwijk.
Liefst ook een aantal redelijk geprijsde koopappartementen
Starters
Geen,wil geen woningen daar.
Plan is te klein om de druk van de woningmarkt af te halen en de kosten hiervoor in verhouding te hoog.
Dit zou ook een plek moeten zijn voor een wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking zoals stichting hBaarnHuis graag wil.
Mensen die daar komen wonen bewust maken dat er een kerk staat dat geluid produceert. Zodat men achteraf niet gaat klagen
Te veel ,tamelijk kleine woningen met kleine tuinen op het (keine) beschikbare terrein.
De belangrijkste gevolgen voor mij staan in vorige vraag niet bij opties vermeld. Dan juist meer verkeeroverlast dan nu: hele dag in en
uitrijdend verkeer en niet op gezette tijden als nu. Concepttekening is nu een hof en zou speelruimte zijn voor gezinnen. Icm vele
parkeerplaatsen en in en uitrijden is dat een verkeerde combi (gevaarlijk. Al staat het op papier leuk). Gegeven beeld is te geromantiseerd.
Teveel woningen, teveel parkeerplaatsen en in werkelijkheid blijft van groen altijd véél te weinig over (delft altijd onderspit). Veel (hoog)
groen, ook voor ontwatering is belangrijk, zeker in huidige landelijk discussies en klimaat! En dan ook nog rekening houden met ruimte voor
afvalcontainers, achterom..Graag huidige situatie behouden en verbeteren. Als er dan huizen komen: véél minder, méér groen, witte bouwstijl
(anders te donker icm nieuwbouw Jan Steenlaan) en dan ook hoog groen aan voorzijde straat voor goede groene eerste indruk!
Er is behoefte aan starterswoningen (koop) van 200.000 en niet aan huizen van 600.000
nvt
Eenrichtingsverkeer Johannes Vermeerlaan
Er worden veel bouw projecten gestart deze huizen kosten minimaal €400.00/500.000, graag denken aan starters in baarn bij de bouw van
nieuwe huizen! Kopen wordt ons anders onmogelijk gemaakt.
Plan 14/11 huizen zeer dicht gebouwd op huidige percelen! Geen achterom of brandgang, geen schuurtjes voor fietsen , wordt rommel op
straat. Impressie lijkt heel groen, zijn achtertuinen van weteringstraat en niet van hofje. Huidige schuren en garages niet ingetekend. Maak
accurate impressie met bestaande bebouwing, zal een compleet ander (VOL!!) beeld geven! De 34 nieuwe huizen zijn gepropt op veel te
kleine locatie. In huidig ontwerp in ieder geval een brandgang opnemen voor ontsluiting van de bestaande achteruitgangen en een VERBOD op
plaatsen van dakkapellen, balkons, dakramen of dakterras op de uitbouw van de nieuwe woningen. Houd de toegangsweg op de huidige plek,
maak rijtjes die haaks op de huidige percelen staan (met tuinen gericht op noord en zuzuid) of maak een U opstelling, gericht op westen en
verschuif zoveel mogelijk richting de begraafplaats Dat geeft het minste overlast voor alle omwonenden!
Het gepresenteerde plan gaat uit van te veel woningen. Het zal de parkeerdruk in de wijk doen toenemen.
Prima plan!
Niet doen!!!
Baarn heeft weinig bouwgrond, deze kans is uniek in de bebouwde kom, scholen en voorzieningen dichtbij!
theater past niet naast kerkhof. Plaats er straks een rustieke muur omheen!
laat een eerlijke kostenvergelijking in de krant zien
cultureel centrum past niet in woonwijk
Dat Rembrandthof vooral een lééfbare woonplek mag worden met vooral betaalbare huizen voor starters en mensen met een modaal
inkomen.
Jammer dat er geen seniorenwningen komen
absoluut geen hoogbouw
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Het slopen van de speeldoos en daarvoor weer dichte bebouwing plaatsen is niet wenselijk. De wijk is al vol met kleinere percelen. ik denk dat
onze wijk al 1 van de dichtbevolkste wijk van Baarn zal zijn. Door het bouwen van een nieuwe woonwijk met alleen maar kleine percelen en
kleine huizen met nauwelijks tuin, zal je alleen maar dichtbevolkter worden. terwijl de Speeldoos terrein nu zorgt voor ruimte in de wijk. Het
geeft kinderen een ruimte om lekker buiten te spelen. het zorgt voor een extra parkeergelegenheid (overloop) voor als er elders in de wijk
geen plek meer is voor de auto. Het geeft gewoon wat meer ruimte/lucht in onze wijk. De suggestie hierboven dat speeldoos overlast en
parkeerdruk geeft, vindt ik onzin. Ik woon naast de speeldoos al 15 jaar en heb nog nooit overlast ervaren. Alleen maar positiviteit. Maak onze
wijk niet nog meer dicht-bevolkter.!! Kijk niet alleen naar wat de speeldoos aan het centrum kan brengen, maar kijk ook naar wat de speeldoos
deze wijk brengt
Een mooie aansluiting op de vernieuwde situatie rond Jan Steenlaan en de verbeterde woningen in de Weteringstraat.
Denk bij de woningbouw aan de Rembrandtlaan na over een ondergronds parkeergarage die ook toegankelijk wordt voor bezoekers van
theater in centrum (stukje lopen helaas) en zaterdagsport op sportpark ter Eem (slechts een klein stukje lopen).
Het lijkt me zeer passend in de wijk.

16. Kunt u aangeven in hoeverre u onderstaande mogelijkheden of combinaties
van mogelijkheden om de kosten te dekken acceptabel vindt?

Matrix met enkelvoudige keuzes, Antwoorden 1327x, onbeantwoord 1x
Antwoord

Onacceptabel

Weinig
acceptabel

Neutraal/ Geen
mening

Redelijk
acceptabel

Een verhoging van de OZB tot maximaal 5%

387 (29,2 %)

192 (14,5 %)

165 (12,4 %)

320 (24,1 %)

263
(19,8 %)

Een verhoging van de OZB tussen de 5% en 10%

683 (51,5 %)

265 (20,0 %)

175 (13,2 %)

137 (10,3 %)

67 (5,0 %)

Zoeken naar commerciële investeerders

64 (4,8 %)

51 (3,8 %)

150 (11,3 %)

288 (21,7 %)

774
(58,3 %)

Zoeken naar externe fondsen

54 (4,1 %)

32 (2,4 %)

140 (10,6 %)

285 (21,5 %)

816
(61,5 %)

Verlagen van de gemeentelijke subsidie-uitgaven

318 (24,0 %)

297 (22,4 %)

364 (27,4 %)

209 (15,7 %)

139
(10,5 %)

Bezuinigingen in de gemeentelijke begroting

247 (18,6 %)

207 (15,6 %)

440 (33,2 %)

277 (20,9 %)

156
(11,8 %)

92 (6,9 %)

60 (4,5 %)

170 (12,8 %)

320 (24,1 %)

685
(51,6 %)

Individuele bijdragen, bijvoorbeeld via een 'crowdfunding' actie
387 (29,2%)

192 (14,5%)

165 (12,4%)

320 (24,1%)

683 (51,5%)
4,8%

150 (11,3%)

4,1%

288 (21,7%)

140 (10,6%)

0%

5%

4,5%
10%

364 (27,4%)

207 (15,6%)
170 (12,8%)
15%

20%

30%

137 (10,3%)

209 (15,7%)

440 (33,2%)

277 (20,9%)

320 (24,1%)
25%

175 (13,2%)

5,0%

816 (61,5%)

297 (22,4%)

247 (18,6%)

263 (19,8%)

774 (58,3%)

285 (21,5%)

318 (24,0%)

6,9%

265 (20,0%)

Acceptabel

35%

40%

139 (10,5%)
156 (11,8%)

685 (51,6%)
45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%
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17. Als u de mogelijkheid van bezuinigen in de gemeentelijke begroting
acceptabel vindt, welke zaken zouden volgens u dan in aanmerking komen voor
bezuiniging?
Tekst antwoord, Antwoorden 477x, onbeantwoord 851x
(16x) Geen
Afstoten onroerend goed, Boemerang, Poorthuis, en loketten op 1 locatie onderbrengen
(4x) Onderhoud wegen
Cultuur en subsidies (waar het ook weer naar toe gaat)
uitgave aan subsidies wintertuin en zinloze ontwikkelingen in het centrumgebied. Festivals moeten eigen verdien model hebben. Investeer in
verblijfaccomadatie
Onacceptabel schreef ik
De trits, commerciëler maken
subsidie op sport verlagen
Geen, nvt.
Weet ik zo snel niet
250 cash per mantelzorger
Geen bezuinigingen
ambtelijk apparaat.
Bijneem gemeente gaat er regelmatig geld door het putje door verkeerde beslissingen die dan weer terug gedraaid word. Misschien iets meer
naar de burgers luisteren. Sommige veranderingen zijn onnodig, zoals bv het dure hek van het Cantonspark maar ook verkeerssituaties die
ineens veranderd worden. Blijkt het niet te werken word het weer veranderd, weggegooid geld en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Gemeentelijk apparaat
(5x) X
De Trits; de leuning; alle kansloze subsidie projecten.
De leuning kan naar de Brink
Cantonspark en wintertuin
Kan ik niet overzien
Voor het aantrekken van goed capabele mensen
Heb te weinig info voor redelijk antwoord
Voor dit plan hoeven we niet te bezuinigen
Geen verplaatsing
(13x) Geen idee
(5x) Geen mening
Minder geld naar welzijn Baarn en de Trits
Personeelskosten
Geldverspillende zaken
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Minder firmas inhuren
Openingstijden gemeentelijke diensten. Samenvoegen met Eemnes?
Gemeentehuis en meer digitale afhandeling van zaken
de trits, deze is mij te commercieel
3 fte wethouders
De dure hapjes en lunches bij Gemeente bijeenkomsten
Geen, ik ben tegen het zieken naar potjes im iets te realiseren wat binnen een relatief kleine gemeente grote impact heeft
Sport en verenigingen waar slechts een minderheid gebruik van maakt.
/
Weg met de ijsbaan, trits weg is commercieel aan het worden, neem de sauna, belachelihl
(4x) Sport
Cultuur, dat mag deels zichzelf betalen.
Nader te bepalen
Nader te bepalen.
Kijk goed of alles nodig is.
Zwembad
Inhuur externen, verandering mentaliteit budget proberen over te houden als het niet nodig is ipv zoveel mogelijk te gebruiken om budget
voor volgende jaren veilig te stellen
Weet niet, teweinigkennis van de begroting
(4x) Nee
Het gemeentehuis
Onderzoek gemeentelijke subsidies.
Bezuinigen op Afvalscheiding aan de bron (PMD bakken etc) en in plaats daarvan sorteren en scheiden meer overlaten aan afvalverwerkers
Afvalscheiding via pmd bakken
die zijn er niet kijk naar de straten en beplnting hoe men dit onderhoud
Minder ambtenaren
De gemeenste Baarn moet eerst nadenken voor ze iets uitvoeren, de volgorde waarin plannen worden uitgevoerd zijn in mijn ogen soms erg
onlogisch. Over toekomstige plannen weet ik te weinig om daar een mening over te kunnen geven.
Gebruik de uitgaven die de Gemeente gaat doen voor het levendig centrum voor dit fantastische plan
Cultuur gerelateerd, koningsdag pekingtuin,
De Speeldoos en de bibliotheek hebben al jaren op de huidige locaties een financieel groot probleem. Nu duren nieuwbouw plannen er
overheen leggen gaat dit zeker voor de midden lange termijn alleen maar groter maken. Mooie dromen maar zonder een structurele
financiële dekking. Stop en wordt realistisch.
De Trits. Als mensen deze faciliteit belangrijk vinden dan moeten ze er ook maar wat meer voor betalen.
Verbeteringen en onderhoud gemeente gebouwen. Dat kan best minder vaak!
(7x) Nvt
Budgetten voor feesten en partijen....subsidies voor stichtingen zonder verantwoording afschaffen
Subsidie sociale huur
.
Gemeentewerf

55

Enquête plannen cultuurhuis in het centrum / woningbouw Rembrandtlaan
Door samenwerking met andere gemeenten zaken grootschaliger regelen om kosten te besparen
Sociale zaken
Daarvoor zou ik de begroting in detail door moeten nemen.
hoeveelheid personeel
Geen inzicht in huidige begroting
(3x) Subsidies
(3x) geen
Te weinig expertise voor mening
onacceptabel
Er moet juist meer geld uitgetrokken worden voor handhaving.
Laten we eerst kijken waar het meeste heen gaat en welke functie het nieuwe plan gaat vervullen. Vult het een functie van “iets” in waar nu
nog subsidie heen gaat dan kan die subsidie stoppen. En anders over de gehele linie iets eraf. Dan raakt het alles evenredig. Wel zo eerlijk.
Subsidies aan maar liefst drie verschillende vortbalclubs in 1 klein dorp. Investeringen in de Trits.... beter trits herbouwen op sport complex en
woningen realiseren op huidge locatie trits
Meebetalen aan zaken die bij andere overheden horen zoals de provincie, het rijk of ProRail
externe adviseurs
Vluchtelingen werk
subsidies op verenigingen
Topsalarissen
(3x) ...
Ntb
Gemeenteraadsleden
Daar ken ik de begroting niet goed genoeg voor.
Hogere obz
ken de gemeentebegroting inhoudelijk onvoldoende
Subsidies!
Daar heb ik geen zicht op
Eerst zorgen dat het centrum op orde is. Het centrum is dood , leegstand, dus eerst maar zorgen dat we een gezond en gezellig
winkelcentrum hebben. En geen geld opmaken wat er niet is en ook niet ten koste moet gaan van de inwoners. Speeldoos op de brink heeft
geen meerwaarde
Nvt is totaal on-acceptabel!
Amtenaren, klimaat
Allereerst laten zien dat binnen de gemeentelike organisatie daar wel iets is te bereiken en niet gelijk wijzen en het en direct zoeken bij de
sociaal en culturele vrijwillgerorganisaties
Geen overzicht hierover
Straatevenementen op zondagen
Niet lukraak plannen bedenken die veel geld kosten en niets opleveren.
Dit plan meteen schrappen
Dat zou ik zo niet weten. Ik ken de begroting niet.
Geen zicht op.
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Bezuinigen is verkeerd gekozen. Het gaat meer om andere keuzes maken. en daar mag b&w en de gemeenteraad zich over buigen
(loon)kosten eigen organisatie.
Subsidies aan kerkgenootschappen
renovatie oude gebouw
Subsides voor gezinnen met in bijstand of er net onder. Vele kunnen werken maar doen het nu niet. Omdat veel betaald wordt.
Subsidies en bijdragen aan verenigingen en sportclubs omlaag
(2x) Geen bezuiniging
Verbaas mij over t beleid van onderhoud wegen en trottoirs. Willekeur en slecht ons inziens.
Trits
N.v.t.
Afbouwen subsidies
Lantaarnpalenoverdag aan laten staan
Heb ik zicht op de begroting voor nodig
In algemeen andere verdelong geen specifieke onderdelen
Groenonderhoud want wordt voor veel geld slecht gedaan
Cultuursubsidie
Heb te weinig inzicht in de financiën. Maar ze hebben altijd veel consultants dat kan zeker goedkoper.
Herzien van alle subsidies voor verenigingen. Vooral de Trits zou met haar commerciële activiteiten bezuinigingen moeten kunnen behappen
Grote festiviteiten die nu met subsidie gratis toegankelijk zijn
Ik mis de optie - lenen tegen 0% rente...
Minder scootmobiels in beheer, zorgen voor snellere transactie op grote dossiers zoals “de diverse gaten” van afgelopen jaren
Ambtelijk apparaat, noordschil, soestdijk
Ik weet niet wat er in de begroting zit, maar er zijn vast wel wat geldverspillende dingen te bedenken door de raad
Heb ik meer inzicht van de begroting voor nodig.
Daar zijn jullie toch voor om dit te bedenken! Maar efficiënter werken zal vast en zeker een extra bezuinig kunnen opleveren
Infra
Laten we vooral niet onnodig veel geld stoppen in iets wat niet veel toevoegt (het plann van GeeJee). Er zijn belangrijkere aandachtspunten
die het gemeentegeld behoeven.
Liefst efficienter benutten budget en doorgaan met digitalisering zodat er op het ambtenarenapparaat bezuinigd kan worden.
(3x) Weet niet
Is zonde van het geld
NIET op voorzieningen
Ik ken de details van de begroting niet
Belachelijk, laat de speeldoos waar deze is.
Nog geen idee
Alle posten iets bezuinigen
Burocratie
Cultuur
Strengere regels bijstands uitkeringen
Heb ik geen zicht op. Maar vind niet dat een ander hiervoor moet gaan inleveren.
57

Enquête plannen cultuurhuis in het centrum / woningbouw Rembrandtlaan
Te weinig kennis hiervan om dit te beoordelen
Weet niet welke zaken in begroting zijn opgenomen
Dat zou ik zxo niet kunnen zeggen.
Overige culterele of recreatie zaken
Inhuur externe adviseurs
Géén
Geen idee.
Onacceptabel
Capabele ambtenaren neerzetten. 1,6 mlj voor het verplaatsen van gashuisje. Daarnaast zijn er nog wel een paar voorbeelden te noemen
Onnodig weg reparaties houden. Sommige wegen liggen steeds open voor niks.
Niet meer geld uitgeven aan verbouwing gemeentehuis
Wonen
Heb ik onacceptabel ingevuld vlgs mij...
Subsidies op nutteloze zaken.
(Geen suggesties)
Kostenbesparing door meer samenwerking met Soest, Eemnes en Bunschoten.
Ik denk dan vooral aan efficiëntie en het voorkomen van grote financiële blunders.
Minder hoge bonussen B&W
Ik ga er van uit dat de huidige bestuurders en mensen met verstand van zaken hier beter antwoord op kunnen geven. Het is voor mij lastig om
de gevolgen te overzien van bezuinigingen. Betaald parkeren maar dan weinig (net als bij ziekenhuis meander amersfoort zeg maar) lijkt mij
best bespreekbaar. Zo genereer je wel inkomsten zonder mensen te weren. en het centrum is vanuit alle hoeken van Baarn te fietsen/ lopen
dus win win
Ambtenaren
Minder onderzoeksbureau inschakelen en interims aanstellen maar werven op goed gekwalificeerd personeel met toekomstperspectief.
Derden
subsidies aan kapitaalkrachtige ontvangers
Bomenkap
sudsidie gemeente monumenten . vervoer , meer samenerken .
Personeelskosten zien te drukken
stop met het "potjes" beleid, dus is er ergens eigenlijk geen geld nodig maar moet het toch gebruikt worden omdat t potje volgend jaar niet
gevuld wordt. zet t in wasr nodig
Andere kunst of cultuur
Groen onderhoud
Bezuinigen op uitgaves die toch al ter discussie staan.
Sportvelden onderhoud
Baarnse historische kring
NIET acceptabel. De begroting zoals gepresenteerd en uitgelegd biedt geen ruimte voor dit plan. Bezuinigem op wek gebied dan ook zou altijd
ten koste van de burger gaan.
???? Ben niet op de hoogte van de gemeente begroting
Heb geen overzicht van de uitgaven van de gemeente zou een wat duidelijker overzicht moeten hebben.
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De vragen zijn te abstract
Nog te weinig cijfers bekend om een mening te kunnen vormen.
Minder personeel in het gemeentehuis.
Terugdringen aantal fouten. Afscheidnemen van incapabele ambtenaren. Meer samenwerken met omliggende gemeenten. Minder externe
adviseurs; meer gebruik maken van eigen kracht binnen Baarn
Dienstverlening. Hoe de burgers nu worden geholpen kun je net zo goed geen dienstverlening hebben
Verbouwing entree gemeentehuis; speeltuinrenovaties; bestratingen
Als de begroting er bij zou hebben gestaan zou ik wellicht iets aan kunnen geven, nu niet
(3x) Niet acceptabel
Op sportgebied
Minder externe deskundigen
Subsidie voor ouderen/ buurthuis etc.
Ik zou niet aan kunnen geven waarop bezuinigd zou kunnen worden.
(2x) Kunst en cultuur
Niks bezuinigen. OZB verhogen kunnen ook de openbare ruimte beter worden onderhouden
Bezuinigen gemeentelijke begroting
verkoop van gemeentelijk vastgoed
Efficiency binnen het ambtenarenapparaat en het voorkomen van verspilling zoals bij het herontwerp van de Laanstraat en de kwestie rond het
gasstation bij woningen.
efficiency verhogen in ambtelijk apparaat
Subsidie voor de bibliotheek
Beter toezicht op besteding van toegekende subsidie
Het gemeentehuis 2keer per jaar opknappen
Geen kijk op
Kritischer naar projecten . ( verplaatsen Gasunit)
Herinrichting gemeente huis
*
gemeente dient hier m.i. geen rol in te spelen. Voor at betreft subsidie, ook hier moet meer kritisch naar bekeken worden. Eerst onderzoeken
of het op een andere manier kan, horeca, winkeliers, afhankelijk waarvoor de subsidie aangevraagd wordt. Subsidie voor sport en bewegen
moet blijven, zelf meer. De gemeente Baarn wil toch gezonder inwoners.
Geen enkele.
Geen inzicht in mogelijkheden/onmogelijkheden
trits en sport
Het lijkt mij dat de gemeente dit beter kan inschatten dan ik
Kantoorfaciliteiten. Overigens is Stomen van onkruid, een zinloze operatie.
Niet zoveel adviesbureau's in de armen nemen: neem liever capabele ambtenaren aan
Sport voorzieningen.
Loket burgerzaken uurtje eerder dicht
Weet ik echt niet.
(2x) weet ik niet
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BOA en hun vervoersmiddel
De Bibliotheek vraagt een jaarlijkse subsidie van € 410.000,- Dat is eigenlijk veel te hoog voor een goed georganiseerde Provinciale dienst.
Deze organisatie kan na reorganisatie en minder eigen zelfstandigheid maar samenwerking via de PBC veel goedkoper ( 50 % )
finctioneren.met 50 %
Ken de gemeentelijke begroting niet, geen dee.
Bijdrage aan Paleis Soestdijk en directe omgeving; seniorenvoorzieningen; eigen bedrijfsvoering.
Groen, verkeer
geen. plan zoals het was, is prima.
Plannen paleis soestdijk
Subsidie wintertuin
Dit vind ik niet acceptabel
Voorzieningen die ook in de omliggende gemeenten goed geregeld zijn. Daar kan je natuurlijk ook het theater onder laten vallen maar bij dit
plan gaat het om het “redden” van het centrum en is dus breder
verbouwing gemeentehuis, uitgaven aan pr ten behoeve van vastgoedbedrijf Soestdijk
Kan hierover geen oordeel geven
bezuiniging in amtenaren op gemeente huis, analyseer de funktie/ taak echt noodzakelijk is. In bedrijfs leven gebeurt analyse elkeb 5 jaar. Haal
de overbodige wiuld groei eruit. Het snijden in eigen vlees moet met zorg plaats vinden, om een kans van slagen te berijken. Ieder
funkiehouder zal zijn funktie ommisbaar vinden.
Minder voor de buitenwereld regionaal. Vorstelijk Baarn. Verspilling projectonderzoeken Soestdijk etc. Prioriteit eigen bewoners
Moeilijk om hierover een oordeel te geven
Laat diensten meer afstemmen op elkaar en samenwerken, werk met meer efficiency
Geen enkele
minder snel rigoreus vernieuwen van de speelplaatsen
(2x) Gemeentelijke organisatie
1 wethouder minder
kunststof sportvelden
Bouw van duurdere woningen
groenvoorziening. (Natuur zijn gang laten gaan en niet al het blad weghalen)
Externe advies bureaus schrappen
Bezuinigingen: geef de 3 (?) miljoen voor herbestemming Speeldoos nu niet uit, is de eerste beste besparing al binnen . Beschouw al het
gemeentelijk vastgoed/eigendom, bekijk goed welke panden/stichtingen inkomsten (kunnen) generen en bezuinig de subsidie navenant
daarop. Ga na welk gemeentelijk vastgoed je kan afstoten door een cultuurhuis in het centrum te maken. Wie kan en wil daar allemaal naar
toe? Ga na of je het nieuwbouwdeel van het gemeentehuis niet aan derden kan verhuren en maak het burgerloket in het cultuurhuis. Ga na wat
je exact nodig hebt aan ‘theater’, een Speeldoos 2.0? of alleen een multifunctionele zaal met ‘inschuifbare’ stoelen? Neem zoveel mogelijk van
het huidige interieur van de Speeldoos mee naar de nieuwbouwlocatie, prima circulair. En denk in opbrengsten op de locatie in het centrum,
niet alleen in kosten; kan er een zzp-vergaderplek worden gecreëerd in het centrum, horeca passend bij de filmavond?
Verlaag de salarissen van dd ambtenaren
Geen inzicht
Daarvoor zou ik me meer moeten verdiepen in de gemeentelijke begroting
De gemeente kan schaalvoordelen behalen. niet bijvoorbeeld elk jaar 10 bomen rooien, maar in een enkel jaar in de gehele gemeente in een
keer aan de slag gaan. Niet teveel expertise inhuren maar het boerenverstand laten werken. Knopen doorhakken en projecten niet jaren laten
sudderen.
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Efficiëntie bij gemeente apparaat
Tuinonderhoud
Externe hulp inroepen op het gemeentehuis.
De trits
Geen externe bureaus inschakelen
Bijvoorbeeld de verbouwing in de Laanstraat. Natuurlijk moet Baarn er aantrekkelijk uit blijven zien, maar dat kan ook op veel goedkopere
manieren.
Gemeente geeft veel geld uit aan zaken die niet echt nodog zijn, denk daarbij onzinnige verbouwingen zoals Laanstraat, procedures tegen
inwonsers van een wijk die de bouwplannen voor sociale huurwoiningen aanvechten in wijken waar deze niet horen, etc. Er is dus verspilling
Verbouw gemeentehuis
Op onzinnige zaken zoals procederen etc omdat de gemeente haar beloftes niet nakomt (denk aan Paleis Soestdijk)
Moeilijk precies aan te geven, maar geld lenen tegen uiterst lage rentetarieven mort toch ook een mogelijkheid voor de gemeente
betekenen?
minder ambtenaren
Daar kan ik het budget en de verdeling onvoldoende voor.
(3x) ?
gezien het feit dat de speeldoos op dit moment subsidie ontvangt, denk ik dat dit in de toekomst gestaffeld moet worden af geschaft, er zal
gewerkt moeten worden aan een commercieel werkend theater dus op den duur zonder gemeentelijke steun.
Dat is aan het Gemeentebestuur om in te vullen
Ik heb neutraal aangegeven, omdat ik hier meer van zou moeten weten om een gedegen antwoord te geven
Neutraal aangegeven
(2x) Externe adviseurs
Geen idee > weet niet waar hoeveel geld naar toe gaat en waar het gemist kan worden
Dat weet ik niet. Heb geen zicht op de begrotingen
Bezuiniging op salaris wethouders en burgermeester
zichtbaarheid Escher, vernieuwing speelplaatsen, inschakeling externe adviesbureau's (is expertise niet binnen de huidige medewerkers
beschikbaar?)
Kan ik niet beoordeelen. geen kennis van hoeveel waaraan wordt besteed en wat de consequentie is bij bezuiniging.
n.v.t.
Uitkeringen voor mensen die echt wel kunnen werken of in iedereen geval vrijwillig werk kunnen doen. Bijvoorbeeld bij de
Gemeente/Speeldoos
Groenvoorziening: we snoeien veel te veel en ruimen overal blad op, op plaatsen waar de natuur juist haar voeding nodig heeft.
(2x) subsidies
Inhuren van externe medewerkers
aan externe onderzoek bureaus
o. z. b.
Opvang in zijn geheel.
Niet erg acceptabel
Er zijn naar mijn mening behoorlijke bezuinigingen door een betere afstemming van werkzaamheden. Met namen bij openbare werken.
Extern ingehuurd personeel
Heb geen cijfermatig inzicht, vreemde vraag !!!!
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(2x) Externe adviesbureaus
(7x) nvt
Toeristisch Baarn
80/20 regel op kosten gemeentelijk apparaat
ik ben neutraal zie boven
Ik heb geen inzicht in de begroting, dus geen idee
Vind ik niet acceptabel
Geen bezuinigingen, maar verhoging van de OZB, of kleine opslag op tickets (bv 1 euro pp per kaartje). Om een goed oordeel te geven op
opties waarop eventueel bezuinigd zou kunnen worden, zou ik eerst meer informatie willen zien rond het huidige uitgavebeleid.
De politiek is ‘ingehuurd’ om afgewogen keuzes als deze te maken. Politiek neem je verantwoordelijkheid en vervul je taak!!
Overhead. Brandweer
Cultuur en bibliotheek
Minder activiteiten in Peking tuin
Sport, ihb voetbalclubs aanzetten tot fusie
Eerst de begroting bekijken
De vele bejaardenclubjes lijken nogal ruim te zitten
Bureauambtenaren
Subsidies sportclubs, minder ambtenaren
Geen idee, heb hier geen inzage
Daar weet ik te weinig over.
Zaken zoals het onzinnige verbouwen van de brinkstraat.
De kosten naar bijv. asiel crailo voor honden en katten qua zwerfdieren. De ondergrondse klikos die her en der moeten komen.
Verbeterde doelmatigheid door verbeterde professionaliteit ambtelijke organisatie
Groenvoorziening, groen onderhoud
Het te grote ambtenaren bestand
Lastig om hier een antwoord op te geven.
Verbouwing van gemeentehuis
minder aan externe bureaus uitbesteden, onderzoeken kosten bakken met geld, kijk maar wat daar de laatste jaren aan is uitgegeven,
bijvoorbeeld Laanplein en Kooihoek
In ieder geval niet op de zorg voor inwoners
Fusie van Eemboys SHV Baarn en minder subsidie. Dus vindt in al u programma’s dat zijn gesubsidieerd en lever minder baat en stop het
subsidie
Gemeente mag meer op wensen van de burger vertrouwen Besluitvormingvan de raad is soms niet voor de lange termijn
Minder managers, inhuur en overheadfuncties
Efficiëntie gemeente kan zonder meer beter en dus goedkopet
Heb ik geen mening over
Door aandacht voor verlaging van het ziekteverzuim onder ambtenaren en door beter naar individuele belangen van burgers te handelen in
plaats van alleen naar regels te kijken (en daardoor veel bezwaarschriften te moeten behandelen) zou veel op kosten van bestuur en het
ambtenarenapparaat bezuinigd kunnen worden. Zoals nu al steeds meer gebeurd: laat burgers meedenken/doen en neem hen serieus, dat
scheelt in vele dure protesten.
Woningbouw en Vorstelijk Baarn
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Minder adviesbureaus en meer gebruikmaken van lokale expertise bij bevolking
Oef daar moet ik even op studeren
In overleg
bestuur en organisatie, meer interlokale samenwerking
Minder adviseurs van buitenaf inhuren
Bezuinigingen in de gemeentelijke begroting zijn ten alle tijden acceptabel. In de dwangmatige subsidie stromen mbt klimaat is nog wel
ruimte.
Inrichting parkeerterreinen en andere bestrating en betere Planvorming waardoor missers zoals het gasstation worden voorkomen
weer een verbouwing van de centrale hal van het gemeentehuis bijvoorbeeld, of stomme bloembakken en gammele bankjes in de laanstraat
Parkeergeld invoeren, onderhoud groenverzorging door nu profiterende inwoners.
Aanbestedingen onderzoek externe partijen
Subsidie voor cantonspark/wintertuin, mantelzorg bedankjes/tegemoetkoming.
Minder externe bedrijven inhuren en zelf de beslissingen nemen. Desnoods deskundige Inwoners om gratis hulp vragen.
Op dit moment geen goede indicatie
Kunst cultuur
alle vervuilende zaken co2 producerende en auto gerelateerde zaken
Daarvoor moet ik inzicht hebben in de begroting.
geen idee
Heb ik meer informatie voor nodig. Heb de begroting nu niet paraat
Opknappen orangerie Cantonspark en het planten van nieuwe ‘tuttige’ boompjes in de Laanstraat en weghalen van mooie grote bomen.
Onvoldoende zicht op.
Geen inzage
Om hier een goed antwoord op te kunnen geven zou ik eerst de begroting in zijn geheel willen doornemen, het is m.i. te kort door de bocht als
ik daar nu antwoord op geef.
Beplantingen centrum
Bezuiniging inhuur externe bureaus
x
Hondenpoepveldjes. Iedereen kan zelf met zakje hondenpoep opruimen.
Onnodige verbouwingen van gemeentehuis, alleen maar omdat “het potje” leeg moet.
diverse mogelijkheden
Schrappen plannen omtrent Baarn als Esscherdorp, minder subsidie voor taken die ook door commerciële partijen opgenomen worden.
Samenwerking met paleis Soestdijk. Levert Baarn naar verhouding geen omzet op.
Inhuren van externe bedrijven / instanties : zoeken naar expertise binnenshuis
Misschien de methode kaasschaaf hanteren
administratieve werkzaamheden
niet acceptabel
Minder externe bureau’s
heb te weing kennis van zaken
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representatie, en recepties. Ter Eem, voetbalclubs dwingen tot fusie. Scherpere prijzen bedingen, of liever minder adviesburo’s inhuren. Bij
aanvraag sociale uitkeringen meteen afspreken dat huur, ziektekosten en gas/electra doir de uitkeringsinstantie wordt betaald, bij iedere
aanvrager. Tevens cheque op overige schulden, zodat er meteen gewerjt kan worden aan terugkeer naar gewoon leven en/of werk.
Parkeergeld €1,00 verdisconteren in ticketprijs, zodat er gratis geparkeerd kan worden in Baarn. Toezien dat verlichting niet onnodig brandt.
Zoek dekking door een evenredige verhoging van de lasten, waarbij rekening gehoyden wordt dat tot modaal niets en daarboven %tueel wordt
bijgedragen.
Zou het wegbrengen van afval naar stortplaats belasten en hondenbelasting invoeren c.q. Verhogen. Opbrengsten naar het cultuurhuis
bijdragen aan commerciële evenementen verlagen
Moeilijk
Ben niet op de hoogte
Dingen als het veranderen van de spoorwegovergang in de Torenlaan. Volkomen onnodig geld verspillen.
Geen enkele! Waarom moet Baarn zich zo'n duur cultuurhuis aanmeten?? Het kost nu al 12,5 miljoen en er is altijd overschrijding van de
begroting. Voor je 't weet heb je een kind met een waterhoofd en kun je niet meer terug! De huidige speeldoos is toe aan een flinke
opknapbeurt. Dat kan de gemeente betalen. Houdt je aan het oorspronkelijke plan, en misschien kan dat ook wat minder dus bv zonder
opbouw. Laat de bieb nog een paar jaar zitten en kijk dan of er nog wel de behoefte aan een bieb is... En bouw een paar lege winkelpanden en
kantoorpanden om tot starterswoningen, dat kan voor aanzienlijk minder geld.
geen gedachten daarover
Minder inschakelen van dure externe bureaus met medewerkers die van buiten Baarn komen en zelfs niet hier wonen laat staan zich van te
voren goed op de hoogte stellen van de situatie in Vorstelijk Baarn. Tevens meer gebruik maken van de grote mogelijkheden die verschillende
Baarnse ondernemers hebben voor de Gemeente Baarn
Bouw en woningtoezicht
weet niet, ben niet op de hoogte van de omvang van het ambtelijk apparaat
Diversen
geen mening
Electriciteit gemeentehuis 's avonds en 's nachts?
Kunst en cultuur op straat.
Milieu en klimaat
Niet in verdiept
1 wethouder minder. Laat theater in he centrum prevaleren boven renovatie van de Brink. Dat is niet urgent.
Alles behalve infrastructuur wegen, die zijn echt toe aan verbetering
De ozb
Salaris wethouders
De nieuwbouw van het cultuurhuis
Subsidies voor kunst en cultuur
Onmogelijke onderzoeks bureau's
Externe adviesbureaus en plannen
Afvalstoffenheffing
Zeker niet op leerlingenvervoer! Wel op festivals of op andere evenementen die kunnen door middel van sponsering geld werven
Ik heb geen inzicht in de begroting en de potjes die er zijn.
Geen adviseurs inhuren. Weggegooid geld.
Niet bezuinigen
Weet ik zo noet,. In ieder geval géén bezuiniging op milieu en duurzaamheid en wmo
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Geen onnodige veranderingen zoals gebeurd is in de laanstraat: stenen verleggen en bomen verplaatsen voor een zogenaamde "verbetering".
Geldverspilling
Verkoop van bouwpercelen op grond van HUIDIG R
Groenvoorziening
Vorstelijk Baarn
Zet iets neer wat je kunt betalen, zonder geld overal vandaan te moeten halen.
Niet van toepassing
gemeente
minder ambtenaren en onderhoud in de buurt door de bewoners zelf
De huidige Speeldoos meer inzetten voor bijv touwerijen, feestjes, activiteiten zoals biljarten, kaarten, etc kortom meer verhuren.
Geen idee waar nu subsidie naartoe gaat
Minder externe bureaus inhuren
Accuraat en foutloos werken, niet snel dure externe bureaus of "deskundigen" inschakelen!
personele kosten
MOEILIJK, zal in algemeen overleg en acceptatie moeten gebeuren
geen, als het duurder is dan niet doen. Baarn is nu al prima
Onvoldoende inzicht hierin
minder inhuur externe consultants/adviesbureaus
Lelijke plantenbakken in laanstraat. Minder sier dingen om baarn er "mooi" uit te laten zien, maar meer diepteinvesteringen voor praktische
dingen zoals dit
Een ieder zal zijn/haar steentje moeten bijdragen, voor de een is dit makkelijker in te vullen dan voor de ander: zoveel mensen..zoveel
meningen.
vergaderkosten van de raad
sociaal beleid en openbare ruimte
geen. 4 miljoen voor het verbouwen van de speeldoos is genoeg. Daar hoeft niet nog eens een paar miljoen bij.
Minder specialistische hulp van buiten Baarn inhuren
Aantrekkelijk maken van de laanstraat hoeft niet meer, want wordt al aantrekkelijk door arcadeplan. subsidie voor coaches tegen eenzaamheid,
beleidsmedewerker die rapporten hierover kan in helft van aantal uren. Dus kritisch kijken naar nut van beleidsmedewerkers. Alle kerst- en
nieuwjaarsborrel. Geen alcoholische dranken schenken bij gesubsidieerde gemeenteactiviteiten.
Subsidie aan sportclubs

18. Heeft u nog aanvullende opmerkingen of wilt u nog iets kwijt wat nog niet aan
de orde is geweest in deze enquête?

Tekst antwoord, Antwoorden 381x, onbeantwoord 947x
Kortom: niet aan beginnen

De 1e vragen zijn vaag. Je gaat niet meer naar het theater omdat dit in het centrum zit. Maar een theater, theater café, bibliotheek en
volksuniversiteit in het centrum geeft wel meer levendigheid. Ik zeg doen.
De gemeente zal beter moeten onderhandelen met de ondernemer zodat het de gemeenschap niets meer kost dan het huidige plan!
Verhogen toegang, of meerdere organisatie in nieuwbouw vestigen
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Doen, unnieke kans tegen aanvaardbare kosten
1. Vraag 14 geeft door de beperkte opties een te rooskleurig beeld van woningbouw aan de Rembrandtlaan. 2. Financiering van een theater
aan de Brink alleen door commerciële/ externe partijen als de gemeente regie houdt, een dorpstheater hoort een collectief goed te zijn.
Neen
Crowfunding of aandelen in het nieuwe theater zijn denk ik een mooie kans om mensen te laten participeren en het risico van de gemeente te
verkleinen
Mis meningen van de,grote bedrijven in Baarn
Slecht plan. Zonde van jullie tijd en geld.
Mocht het onverhoopt komen tot de bouw van een 'dorpshuis' op de plek van de Arcade brengt dit met het ook op de sloop van de huidige
Speeldoos een enorme kapitaalvernietiging met zich mee. De gemeenteraad nam eerder een verstandig besluit dat voorzag in renovatie en
uitbreiding van de Speeldoos. Laat dat besluit intact is mijn advies.
Ook het bestaande plan kost geld en drukt op de begroting, maar daar is nooit iets over gecommuniceerd(kon ook niet als je die onzalige
plannen er geruisloos door heen wil sluizen) ik vraag mij af of dit nou zoveel duurder is. Heel flauw om nu wel over kosten te beginnen en die
te verbinden aan toenemende lasten. Lekker zo doorgaan Gemeente met suggestieve vragen en vooral niet luisteren naar wat de Baarnaar wil.
Liever vandaag als gisteren beginnen. Niet jarenlang hierover praten, maar daadkracht tonen. Dit is de redding voor het centrum van Baarn.
Hogere horeca inkomsten benutten
veel te weinig p gelegenheid bij de speeldoos
Politiek moet besluiten en niet dwalen
Onderhandelen met de projectontwikkelaar gebeurd neem ik aan? Die zal geen boterham minder eten. Ik wel als de belastingen omhoog
gaan.
Gemeente grijp je kans !
X
Dit is de enige kans om centrum flink levendiger te maken.
Uitslag hiervan bekend maken, kosten duidelijk publiceren
Een één malige kleine bijdrage van de burgers zal niet als hinderlijk gevonden worden denk ik, er moet eens iets meer spirit in Baarns komen
De bieb in het oude pand Dierenwinkel/Halfords. Buitenkant wordt opgeknapt. Bezoekers komen door de Laanstraat langs allerlei winkels,
kunnen koffiedrinken bij Boot. De Speeldoos zit op een geweldige plek. Van juni t/m september wordt de Speeldoos nagenoeg niet gebruikt. In
het centrum zijn bijna geen parkeerplaatsen ('s avonds staan hier bewoners). Verplaatsing is voor de een gunstig qua afstand, voor de ander
niet. Dus per saldo zal het niets opleveren. Hartelijke groet, Gaby Kuijpers - 06 49680694
Plan arcade door laten gaan dit aanbod krijg je nooit meer
(40x) Nee
Geef dit een kans..Van het niet bouwen van parkeergarage pnder gemeentehuis heeft men ook altijd spijt gehad parkeergarage
Hoe kijkt de speeldoos zelf naar de plannen?
De aantrekkingskracht van een cultuurhuis zal naar mijnmening niet meer winkelend publiek genereren. Een Grandcafe met leesfunctie wel.
Theater trekt avond publiek, dat kan ook op een andere plek.
?
Ga snel bouwen, kunnen we er snel van genieten
Wat levert verkoop Speeldoos-terrein op?
Grijp deze kans
Goede actie deze enquête.
Goede enquête
Luister naar de bewoners.
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B&W ga ervoor. Deze grote kans niet laten liggen.
Betrek bewonders van Brinkendael, zij verliezen zichtlijnen aan achterzijde
overlast in het dorp
Verplaatsing Speeldoos onnodig, nieuwe plan in centrum massaal
(15x) nee
Wat gebeurd er met huidige pand bibliotheek? Kan daar nog commercieel iets mee? Wellicht in combinatie met de Hema..
Lost in een keer een hoop problemen op. Een aantal zijn al genoemd maar ook het verminderen van het aantal winkelpanden en het
verdwijnen van een oerlelijk gebouw.
Brink ondergronds parkeren tegen betaling. Boven blijft gewoon met blauwe schijf, kelder betaald parkeren!
Misschien had u vraag 17 meer open kunnen stellen, de vraagstelling is sturend.
(2x) Nee.
Baarn wil graag op Laten lijken, maar we zijn qua grote een dorp en zo’n vernieuwd theater vind ik grote onzin. Meer voetstappen in de wijk
behaal he hierdoor ook niet, want zorg eerst dat panden gevuld zijn met winkels in de Laanstraat. Zolang dat niet gebeurd verandert een
nieuw theater daar ook niets aan...
.
De enquete is begrijpelijkerwijs gericht op de bewoners van Baarn maar gebruik theater is regionaal. Mening van bewoners aangrenzende
gemeenten is ook belangrijk al zullen de financiële gevolgen voor de bewoners van Baarn zijn. Soest maakt ook plannen voor nieuw centrum
Dalweg met theater. Afstemming en onderzoek naar haalbaarheid en exploitatie theaters in beide gemeenten zou goed zijn.
Het staat of valt of het financieel haalbaar is en dat is in deze enquête niet duidelijk en maakt de uitkomst in Voor en Tegen het plan niet
bruikbaar.
Dit is een kans van once in a lifetime, doen dus
Als er via de OZB geld wordt gegeneerd dan betekent dat alleen de huiseigenaren meebetalen en huurders niet of in veel mindere mate
eerst al het geld bij elkaar + reserve potje,dan pas beginnen,niet halverwege tot de conclusie komen dat't toch duurder uitvalt en inwoners
alsnog de dupe worden.
Wie heeft deze enquete samengesteld? Waarschijnlijk de ontwikkelaar. Logisch dat de meeste geënquêteerden voorstander zijn van een
cultuurhuis in het centrum. Want de meeste ondervraagden wonen niet in het centrum. Er wordt in deze enquete voorbij gegaan aan andere
belangrijke punten zoals de afwikkeling van het verkeer/laden en lossen bij het theater. Als de gemeenteraad de uitkomst van zo'n simpele
enquete laat meewegen in hun beslissing....heel vreemd verhaal.
idee van Arcadeplan seriues een kans geven. centrum versterking, belang van ouderen, parkeergelegenheid is er voldoende in de directe
omgeving (veel beter dan bij de Rembrandtlaan)
Creatief omgaan met parkeren: het theater en de bieb hebben op andere tijden parkeerplaatsen nodig dan de winkels. En als parkeren lastig
wordt stappen mensen eerder op de fiets!
Centrum moet weer LEVEN!
goed dat er navraag gedaan wordt!
Hoop dat het lukt!
Wat is de impact/ weging van deze enquête?
Geluidsoverlast omgeving: Technische installaties, muziek etc.
Ik hoop dat de enquete niet alleen wordt ingevuld door tegenstanders. Deze maken namelijk altijd meer geluid en voorstanders.
n.v.t.
Een goed plan voor een toekomstig bestendig levendig ‘nieuw’ Baarn
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Er is te weinig informatie! Denk ook eens aan de mensen van de amerpoort die tegenover de speeldoos wonen. Het zou nou toch eens fijn zijn
als de plannen ook voor hen in makkelijk leesbare tekst met voorbeelden en plaatjes beschikbaar zou zijn! Denk eens aan je medemens die
geen mbo 2 of hoger heeft. aan .
(2x) geen
De woningbouwverenigingen laten investeren in de bouw van sociale huurwoningen
Versterk het centrum. Daarmee wordt Baarn aantrekkelijker voor winkeliers, brengt ht meer mensen in het centrum.
Deze enquete riekt erg naar een gemeente die hier laat blijken dat de bouw en exploitatie van het cultuurhuis op de Brink catastrofale
gevolgen kan hebben voor de gemeentelijke begroting en dat de inwoners zelf maar het zogenaamde leed financieel moeten dragen. B&W en
Gemeenteraad verschuilen zich liever achter hun huidige veilige vastgoedbezit en zijn te bang om creatief en verantwoord met de
commerciële partners een nieuw plan te ontarmen. Zorg ervoor dat het centrum leefbaar blijft. Stimuleer hiermee dat er in het centrum
dagelijks ontmoeting tussen mensen blijft plaatsvinden. Zeker voor (alleenstaande) ouderen en de mix met (jonge) gezinnen. Laat diverse
Baarnse sociaal culturele organisaties gebruik maken van het cultuurhuis en zie hoe rijk de gemeente Baarn dus is.
Exploitatie en financiering uit de gemeentebegroting halen. Exploitatie commercialiseren in een aparte bv en de finciering
Een cultuurhuis hoort in een centrum. Niet in een woonwijk.
Als de gemeente toch besluit de Speeldoos te laten staan en het Arcadeplan wordt afgestemd, dan moeten de tegenstanders van het
Arcadeplan dat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen ongenadig afgestrafd worden!, dan moeten de voor
Ik vind het van groot belang, dar het nieuwe cultuurhuis een ontmoetingsplek voor iedereen wordt. Het centrum is daarvoor volgens mij de
beste plek.
Het is eigenlijk absurd dat er een uniek aantal van ruim 2000 handtekeningen, op deze bevolking, verzameld zijn om aan te geven dat de
bevolking tegen het verplaatsen van de bibliotheek uit het centrum is. De gemeenteraad heeft als volksvertegenwoordigende raad dit naast
zich neergelegd. Nu komt er een particulier met een ander plan. Daar zou B&W en de gemeenteraad een voorbeeld aan kunnen nemen.
Wanneer er kostendekking gevonden moet worden zou wat mij betreft bezuinigd kunnen worden op het gehele ambtenarenapparaat
zie geen meerwaarde in het plan een nieuw gebouw neer te zetten, huidige voldoet prima
Goede parkeergelegenheid en betaalbaar houden voor een ieder.
Ik begrijp niet dat er zoveel geld aan de nieuwbouw wordt besteedt. Er zijn nog veel meer projecten voor “ Vorstelijk BAARN” waar geld in
gestoken moet worden. Dus geen nieuwbouw, oude theater behouden
Ik ben groot voorstander van crowdfunding hiervoor en zou zeker gul geven
Niet alle verandering is ook vooruitgang
(2x) Ik zie geen meerwaarde in verplaatsen van de speeldoos. Ik ben.niet tegen het arcadeplan. Wel tegen de enorme financiele last voor baarn
Goed plan om het theater te verplaatsen, mooiere uitstraling dan huidige arcade. Maar het moet wel betaalbaar blijven
Geld weghalen uit n ander potje blijft niet zonder gevolgen. Investeerders zijn geen filantropen..... Normaal moet je met n ondernemers plan
komen en een echt marktonderzoek. Baarn is moeilijk te mobiliseren en de investering zal gemeente leden en andere potjes die wel NODIG
zijn ondermijnen.
Hema in het centrum naast bakker Bart
Goed dat de inwoners hun mening kunnen geven
Ik denk dat een theater aan de rand van een dorp beter is dan in t centrum.
Doordat de vastgoed eigenaar van de acarde het pand biet meer vol krijgt. Proberen ze dit te doen...
Het gaat steeds over het theater maar het is allemaal begonnen met de bezoekers van de bibliotheek die deze in het centrum wilde
behouden. Ik hoor en lees over die groep niks meer. Zij zouden het grootste deel van de kosten moeten bijdragen lijkt mij . Als je iets wenst
moet je er ook voor betalen.
Winkels etc die nu op plek nieuwe theater staan verplaatsen naar leegstand in Laanstraat
Breder kenbaar maken dat er een enquete is!!
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Het lijkt of jullie je financiëel willen indekken ipv dat jullie je verantwoordelijk nemen om deze mooi mogelijkheid een serieuze kans geven.
Het huidige plan is geschikt en past binnen de normen. Tevens zijn er ook andere manieren om het centrum beter op de kaart te zetten en
deze meer te laten bruisen. In dit plan wordt alleen gekeken naar de positieve mogelijkheden voor het Arcade gebouw en alles wat daarbij ligt,
echter de negatieve impact van de woningbouw aan te Rembrandtlaan wordt hierin onvoldoende belicht.
Waarom iets repareren als het niet kapot is. Echt zonde van al het geld en ook het nieuwbouwplan is onacceptabel. Overigens ongekend dat
juist GroenLinks een voorstander van het plan is terwijl zijn voor de burger en samenleving moeten opkomen.
Prijzenswaardig dat er serieus naar de plannen gekeken wordt en de mening van de inwoners gevraagd wordt via deze enquete. Laat tijd geen
belemmering zijn om dit goed uit te werken! Wees creatief en positief!
(9x) Geen
Het plan dat er ligt is een mooi plan. Waarom zou je dit een paar honderd meter verplaatsen omdat dat de manier is om het centrum bruisend
te maken. Hier moeten toch andere initiatieven voor zijn die qua financiën minder vragen en levendigheid brengen. Hoezo zitten de Etos en
Gall en gall op deze plek (echte sfeer makers) .
(3x) neen
Denk aan alle commerciële partijen. Universal, lvmh, mkb, er zijn zoveel partijen die interesse zouden kunnen hebben in investeren in dit
cultuurhuis. Zolang het kwaliteit uitstraalt zullen er partners zijn. Denk ook aan financiële dienstverleners. Banken. Maar ook: is er synergie
mogelijk met bv paleis Soestdijk? In Amsterdam heeft Paradiso nu meerdere vestigingen waardoor naamsbekendheid groeit en
kostenvoordeel en know how gedeeld kan worden.
Goede plannen gemeente baarn!! Nu nog wat meer betaalbare winkels voor de gewone medemens naar baarn halen, zoals een action, mac
donalds, scapino e.d. en baarn word weer wat aantrekkelijker voor jongeren!!!
Het arcade gebouw is best afzichtelijk. Daarom alleen al zou de gemeente deze kans met alle handen aan moeten grijpen. Een eenmalige kans
om deze historische miskleun in Baarn te repareren.
Bouw van een theater bij het Bomen centrum en een Cultuurhuis is voor Baarn te veel van het goede. Dee geschatte 16miljoen is een veel te
lage schatting. De Raad had al besloten de ,Speeldoos te verbouwen: voor 3miljoen. Ik zou de plannen willen omdraaien;: Cultuurhuis in de
Speeldoos en woningen in de Arcade. Nietzoveel kosten en veel meer voeten in de Laanstraat, geen parkeerproblemen
Al die moeite en geld door dit plan gaat het centrum (levendigheid-'dood' centrum niet redden.
Maak er alsjeblieft een mooi pand van dat bij de bouwstijl van het gemeentehuis en de kerk op de brink past zodat het een mooie eenheid
wordt. Zo leleijk als het arcade gebouw nu is kan het bijna niet worden. Maar kies voor klassieke bouw
Winkels concentreren in de Laanstraat
Ik hoop zo dat het arcade-plan door gaat! En ik vind zo'n enquête ook goed.
Aandelen uitgeven aan burgers zodat ze kunnen participeren! Maw crowdfunding
Neen.
Onderzoek of het OZB tarief progressief gemaakt kan worden ? (Bij heel dure huizen een hoger % van de waarde).
Het gebouw zou iets beter aangepast moeten worden aan de bestaande bouw bij de Brink. Verder ben ik helemaal voor een Cultuurhuis op de
Brink.
Het gaat teveel over het centrumplan, plannen voor Rembrantlaan lijken wel uit beeld. terwijl daar juist de oplossing ligt voor Baarn. Een
laagdrempelig cultuurhuis itegen een park aan en een woonwijk passend bij de schaal en kleinschaligheid van Baarn. Vorstelijk Baarn tussen de
mensen niet als megalomaan in het Centrum waar een grote kans bestaat op een dure mislukking. Succes Baarn met de keuze.
Geef het centrum een positieve boost en stem in met deze plannen
Ik ben zo blij dat er serieus wordt gekeken naar dit plan, het lijkt mij zo logisch...een mooi centrum met een aantrekkingskracht voor buitenaf!
Een gezellig plein met lampjes, terrasjes, mooie monumenten als kerk en gemeentehuis, gezellige winkelstraat. Er zijn altijd tegenstanders,
bang voor van alles maar laten we alsjeblieft naar de toekomst kijken...liever een levendig plein dan een plein waar horeca etc. geen stand
meer kan houden en de boel uitsterft...Ik ben bereid om bijvoorbeeld ¨tientjelid¨ te worden van een mooi cultuurhuis in het centrum.
Laat gewoon de speeldoos in de Rembrandtlaan en doe daar de verbouwing de bouwplannen waren er toch ook al .
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Ik zou willen dat er een referendum wordt gehouden over deze beslissing.
Geen opmerking
Toon daadkracht en durf te investeren in de culturele toekomst van (Vorstelijk) Baarn. Zonder aantrekkelijk centrum bloedt het echt dood. Kijk
nu naar de leegstand winkels. Kantoren, tandartsen en fitnesscentra horen niet thuis in een winkelcentrum. Deze dienen echt aan de
buitenkant van Baarn gehuisvest te worden.
Toon visie endurf envele generaties zullen u dankbaar zijn
parkeergarage bouwen
ik hoop dat de gemeenteraad nu eens wèl naar de burgers luistert!
Tussen de flats aan Eennesserweg geen aanvoer met vrachtauto's
Dit nieuwe Arcade Plan zal , ook voor ons NAGESLACHT , ons mooie dorp levendiger houden .
Het schetsontwerp voor het Cultuurhuis versluiert grotendeels de niet-passendheid in ons dorpscentrum, alsook de vele niet-duurzame
details.
soms moet je eerys investeren om daarna de winst te krijgen. verbouwen en onderhoud plegen en over een pasr jasr moderniseren van t
hyidige gebouw kost ook heel veel geld, dat bespaar je dan weer
Hoop dat het er komt. Super lelijk gebouw weg en een mooi nieuw initiatief ervoor terug
Er is vergunning afgegeven voor een theater in het Bomencentrum. Dat is beter bereikbaar en zal een grote concurrent worden vd Speeldoos.
Om dan niet 3 maar (minimaal) 16 miljoen uit te geven is waanzinnig, gaat ten koste vd burger en ;levert niets meer op dan nu. Daarnaast zal
de naam De Speeldoos verloren gaan. Onbegrijpelijk want dat is in de wijde omgeving een begrip
Als we dit werkelijk willen dan zou ik een tijdelijke extrabelasting invoeren ter dekking. Transparanter dan verdisconteren door bezuinigingen,
uitstellen etc.
(2x) Geen.
De vragen waren veelal te vaag
Nog onvoldoende cijfers en consequenties bekend om een duidelijke mening te kunnen vormen.
Ik denk dat het onverstandig is ala gemeente ergens als commercipertij in te zitten. Dus ook niet jaarlijks geld erin stoppen.
Nu niet
Meer denken vanuit de burger, ik kan me voorstellen dat 'de plannen' niet genoeg is voor velen. Leg het in een zin uit.
Plein naast nieuwe theather/bibliotheek intiemer en mooier maken
Ja tav OZB daar gaf ik aan 5%, die 5% moet dan ook aan huurders worden opgelegd!
leuke enquete
Een theater is commercieel gebeuren, ga leren bij je buurtgemeente zoals Laren met het Singer. Het moet een samenspel zijn tussen
gemeente, theater en project ontwikkelaar
verplaatsing van De Speeldoos houdt ook modernisering in. Nu hangt er nog apparatuur in van ruim twintig jaar oud, dus on theatertermen
antiek te noemen
Een kans die Baarn niet voorbij zou moeten laten gaan!
JeeGee heeft een goed plan!
Financiële plaatje moet wel kloppen anders zit de gemeente met een groot probleem
Baarn heeft nog steeds de bijnaam Het Groene Graf. Als het cultuurhuis in het centrum niét doorgaat, denk ik dat dit de 'doodsteek' voor het
centrum wordt. Het Groene Graf krijgt dan ook nog een een dodelijk saai centrum.
veel succes !
Speeldoos op de Brink niet doen. Geld verspilling. Laten we ee actiegroep oprichten voor het plan Speeldoos bibliotheek op de Rembrandtlaan
Soms erg suggestief. Je als invuller een bepaalde kant induwen. Heb beter enquêtes gezien
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De Baarnse politici hebben onvoldoende inzicht in de wensen van hun kiezers.
Durf over de eigen schaduw en de partij-politieke standpunten heen te stappen. Neem initiatief in deze unieke kans om dit plan te realiseren
en de bevolking van Baarn naar het centrum te krijgen en "Trots" te kunnen zijn op Baarn. Veel succes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Goed dat deze enquête wordt gehouden!
(2x) Nvt
ik woon zelf op de Brink en ervaar veel overlast van zwaar verkeer hier. Als dat erger wordt met de nieuwe plannen dan ben ik daar geen
voorstander van.
Minder sport meer cultuur
Baarn is en fijne gemeente om te wonen. Wel vraag ik mij af of de gemeente zich realiseert wat de besluiten voor gevolgen kunnen hebben.
Luister naar de inwoners van Baarn en communiceer waarop een besluit is genomen en waarop deze is gebaseerd!
Ik begrijp dat de financien een zwaarwegend punt zijn. Neem als gemeente het lef om gebruik te maken van de markt werking. Omarm het
ondernemerschap van de initiatiefnemer van het cultuurhuis. Betrek bewoners (vrijwillig) financieel in het project zodat het ons
cultuurcentrum wordt (‘vrienden van ..). Trek een paar sterke commerciële partijen aan (samenwerking met Meyer Bergman ?). Complimenten
overigens dat de gemeente deze enquête houdt. Ben benieuwd naar de response.
mocht Arcade-plan niet doorgaan, laat bibliotheek dan asjeblieft in het centrum zitten. Hoeveel mensen bezoeken Historische en omroep
Baarn ! Baarn ..
Er is geen parkeerprobleem met de bestaande parkeerterreinen s’avonds
Brengt Theater op hoger niveau door plaats in het hart van Baarn tegenover gemeentehuis, er hoeven geen nieuwe parkeerplaatsen
aangelegd te worden
Knoop snel doorhakken. Plan past uitstekend . Tip: Brinkstraat omzetten naar woningen. Winkels daar verplaatsen naar de Laanstraat.
Geen verplaatsing van de Speeldoos.
Bewoners kunnen aandelem kopen
Als het cultuurhuis doorgaat, dan wordt het hopelijk net zo sfeervol als de Speeldoos en wordt er gedacht aan extra parkeergelegenheid
Ik hoop dat de plannen doorgaan van het cultuurhuis in het arcade gebouw.
Als de Gemeente heel goed/gunstig kan lenen, zoals rondzoemt, is dat zeker een optie.
Luister naar de inwoners van Baarn en doe er dan ook wat mee. Laat de inwoners waar mogelijk helpen met de uitvoering.
Er moet goede parkeer gelegeheid onder het te bouwen complex komen
Het Arcade Theater is een UNIEKE kans voor de versterking van de functie van de Gemeente Baarn voor JONG en OUD.
Gemeentebestuur, steek Uw nek uit voor dit plan. Toon lef.
Stel de financiële scope / horizon op het dubbele van een hypothecaire lening, dus zijnde 60 jaar! Roi=60, leen eerste 30 jaar aflossingsvrij en
volgende 30 jaar met aflossing.
Laat de dingen zoals ze zijn, te dure investering die ws op de inwoners verhaald gaat worden
Probeer meer vast te houden aan 1 koers. Er is al veel geld gestoken in plan voor verbouwen en integreren speeldoos met bibliotheek en
universiteit. Dit plan is al gepresenteerd. De wijk reageert hier positief op. Er zijn geen bezwaren. En omdat er dan 1 investeerder is die geld
ziet, moeten we allemaal buigen. Sorry, dit gaat te ver. Er wordt nu gesuggereerd in de enquête dat de wijk veel overlast ondervindt van de
speeldoos. Wij, als wijk, zijn al gewend aan de speeldoos. de meesten zijn hier gaan wonen terwijl de speeldoos er al zit. wij ervaren geen
overlast. De bewoners van het centrum zijn dit niet gewend, zij worden opgescheept met jullie beschreven “overlast” van geluidsoverlast en
parkeer overlast. Aangezien zij er al wonen, voordat de speeldoos erheen verhuisd, zullen zij wel overlast ervaren. Denk aan de
waterwingebied op de Brink, die wegsoest omdat er teveel geluid (lachende kinderen ) op de Brink was. Dit protest zul je ook hebben als het
theater er is.
Als de beren op de weg winnen, komt nooit een project van de grond.
ik vraag me af hoeveel procent van de Baarnse bevolking regelmatig gebruik maakt van theater, Vuba en/of bieb. In principe is het
samenvoegen van deze 3 gewenst en noodzakelijk.
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Bij deels nieuwbouw oude speeldoos zal theaterzaal na verloop van tijd ook aangepast moeten worden, wat wellicht duurder is dan totale
nieuwbouw op de brink.
Het zou een gemiste kans zijn om de verhuizing naar het centrum niet te doen. Het centrum heeft het nodig om te kunnen overleven. Winkels
alleen redden het niet om het centrum aantrekkelijk te krijgen
Het niet realiseren van het centumplan, zou een gemiste kans zijn.
Zorg dat jongvolwassenen in Baarn toekomst hebben. Betaalbare woningen
Laat de Speeldoos aub op de huidige locatie
Het zou het beste zijn als de gemeente NIET meer geld kwijt is met dit plan. Subsidie voor een particuliere ondernemer kan natuurlijk niet
(grond en woningen)
Geen financiële begunstiging uit de gemeente kas voor een particuliere ondernemer die een plan heeft gemaakt waar hij zelf aan verdient.
Terugkomen op eerdere (foute) besluiten is zeker geen schande
Ik geloof er heilig in dat als je als gemeente zelf de regie over het centrumplan krijgt dat de gemeente de kosten en de baten scherper kan
krijgen dan als de gemeente nu in deze fase meegaat in een plan wat op voorhand door derden wordt ontwikkeld en mogelijk geëxploiteerd.
Dat kost altijd geld. Daarnaast oproep aan gemeente; graag een dergelijk complex dossier aansturen door twee wethouders (vastgoed en
cultuur). Niemand kan in de toekomst kijken, bestaan winkels nog wel over 50 jaar? Een ding drijft ons als mensen wel; dat is elkaar
ontmoeten. En als je als gemeente een dergelijke plek kan creëren op een plein dat over 50 jaar met redelijk grote zekerheid nog steeds
bestaat, laat het dan aub niet na!
Zijn alle kosten van blijven aan de Rembrandtlaan wel meegenomen in de prijsvergelijking? Bijvoorbeeld: inkomstenderving door één of twee
jaar dicht tijdens de verbouwing, wat is de levensduur van het oude pand tov de nieuwbouw, evenzo de expliotatie en energie kosten en de te
verwachten meeropbrengst in het centrum door hogere bezoekersfrekwentie!
Een gemeente als Baarn is te klein voor een dergelijk project. Kijk om je heen: Amersfoort is makkelijk bereikbaar. Prima voorzieningen.
Hilversum en Bussum idem.
Naar mijn mening hoeft het de gemeente niet meer geld te kosten als je handig operereert
Ook verhuur van ruimtes aan commerciele diensten in een Kulturhus is heel gebruikelijk in het land. Dat genereert ook inkomsten. Loket- en
verkoopfuncties opnemen in het gebouw, bijv van bank, zorginstelling, politie etc
Het is een unieke kans om Baarn verder op de kaart te zetten en het aantrekkelijk te maken voor bewoners
Nee, nu niet wellicht later.....
Ik hoop op een verstandig besluit van de gemeente
met de opbrengsten van het project rembrandlaan zal een stuk gefinancierd kunnen worden
Met de wens dat het gem, bestuur ingaat op de wens van de inwoners,
Fantastisch dat jullie inventariseren hoeveel draagvlak er is voor het cultuurhuis in het centrum. Ik hoop dat deze plannen doorgaan....
Fijn dat elke inwoner van Baarn zijn/haar mening kan geven!
De gemeente wil een positieve draai geven aan het centrum en de aantrekkelijkheid vergroten. Dat moeten ze niet gaan verhalen op de
bewoners van de gemeente.
Verhoging OZB is weer een vast gegeven > kan er niet éénmalig per huishouden (meer dan 10.000) € 100.- in rekening gebracht worden voor
realisatie?
De burger hoeft niet te betalen voor een prestige opdracht van de gemeente. Het werk zoals het nu is ook.
Eerst sparen voordat je begint met uitvoeren.
Sponsoring bij bedrijven, fondsen en stichtingen, vermogende particulieren aanschrijven, evt ism een gespecialiseerd bureau
Ik denk dat het mogelijk zou moeten zijn om een deel van de kosten middels privaat geld / crowdfunding in te zamelen. Er zijn veel
vermogende Baarnaars. Zelf wil ik ook best een bijdrage leveren. Plan moet immers wel financieel verantwoord zijn. Geef Baarnaars een doel,
bijv. gaat door bij bedrag X aan private inleg. Kijk ook wat andere gemeenten hebben bedacht om vergelijkbare plannen te financieren.
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De Speeldoos naar het centrum verplaatsen, een unieke kans!
Geef het project een kans te slagen! Het zou Baarn een mooie opsteker geven als Vorstelijke Baarn.
Speeldoos naar de Brink!!!
Ik wAcht de uiteindelijke plannen af
Laat het Arcadeplan DOORGAAN. NIET TE KORTZICHTIG!!!!!!!!
Wat gebeurt met huidige bieblocatie
Plan is serieuze overwegingen waard.
Het zijn plannen voor de gemeente veel te hoge financuele risicos
Bouw meer appartementen in de arcade ipv een cultuurhuis
Nogmaals, de Brink zou het hart van Baarn kunnen zijn maar is verwaarloosd. Vlgs mij had architectenbureau Nieuw Ansterdam (?) uit Baarn
hier een goed rapport over gepubliceerd na de recente veranderingen waarbij van de Brink een oversteekplaats werd gemaakt iov een
bestemming. Suggestie om daar nog eens naar te kijken. Voor de goede orde; ik ben daar niet aan gelieerd of bij Betrokken. .
Centrumfunctie versterken, zeker door dit plan!
Niet voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten.
Benoem een ''club van wijze inwoners'' => 20 door het lot gekozen mensen die het plan gaan helpen realiseren. Dit soort nieuwe vormen van
democratie werken heel goed voor dit soort complexe problemen.
concentreren van winkelgebied in laanstraat
Alleen als het risico en kosten neutraal kan
Zorg voor een gedegen financieel plan en een grondige onafhankelijke due diligence
Plan financiert zich op termijn zelf
Een jaarlijkse toeslag van 75 a 100 euro voor inwoners die moeten rondkomen van rond 1050 euro per maand. Daarbij is huur en zorgtoeslag
niet meegereke
Veel succes!
Doorgaan!
Geef het theater een naam dat bij ons imago past ! Erg jammer als we dat niet doen !
Het gaat om langere termijn beleid.
Absoluut niet geld in extra stenen, maar juist in de culturele instellingen steken. Die heb je nodig om een cultureel veld overeind te houden
en een dorps/lokaal karakter helpt dan bij een theater zoals de Speeldoos nu is.
Arcade plan goed tegen eenzaamheid, goed voor toerisme, goed voor de winkeliers en horeca, goed voor de culturele instellingen en
volksuniversiteit
Centralisatie van cultuur in het centrum, inclusief gemeentelijk museum expositie ruimte voor wisselende exposities, kan ook aantrekking als
toeristische locatie bevorderen
Een slimme ondernemer die de gemeente en de burgers op kosten en zelf zijn zakken vult.
parkeren kerkbrink
Dit plan kan de winkelstand redden.
Een unieke kans om een cultuurhuis in het centrum van de stad te realiseren!
ALLEEN NU WORDT DEZE MOGELIJKHEID GEBODEN om alles onder één dak in het centrum onder te brengen en de mensen naar het centrum
te trekken ipv naar een buitenwijk van Baarn! Geld lenen is op dit moment ongeveer gratis, dus ga een lening aan voor lange tijd en los dit ook
af in lange tijd af!
Concentratie in centrum beter voor de middenstand
Mooie praatjes van de coalitie, maar uiteindelijk zullen ze de keutel wel intrekken.
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Ik wil graag het bibliotheek in het centrum blijven. Houdt ons centrum gezellig so dat mensen willen naar het centrum komen. Elke mand gaat
het slechter en minder winkels. Ik hoe de eigenaars van de winkel panden zijn ook inflexible met de huur contract. Dus ze maken het
moeilijker voor winkeliers en alleen op het kort termijn denken en niet lange termijn. Ook ik vraag het gemeente te denken waarom mensen
komen naar Baarn to wonen of bezoeken. Het oudewets gezelligheid en Royale sfeer. Ideeën dat ik heb gehoord en regels zoals strak
Laanstraat past niet met dit thema.
Besluit wijs.
Goed dat de gemeente eindelijk de burgers hierbij betrekt en hopelijk hun mening ook serieus bij de besluitvorming betrekt. Sterkte met alle
afwegingen.
Hele plan vind ik fris, leuk, vernieuwend en stimulerend
Er verdwijnen steeds meer winkels in het centrum, waardoor het stiller wordt - een nieuw cultureel centrum maakt het weer wat levendiger.
Er moet genoeg loop zijn, aantrekking, rond Brinkplein, als winkeltjes Arcade en Bankfunctie verdwijnen. Nu kijk je gezellig etalages, dan een
glazen pui, tegenover gemeentehuis.
Ingang theater prominenter op de Brink zelf
Meer langere termijn beslissingen
Arcadeplan in het centrum is goed, ik ben voorstander van de “vervuiler betaalt”. Wat mij betreft moeten de gebruikers, belanghebbenden,
winkeliers, horeca, verhuurder van de appartementen etc. het grootste deel van de kosten opbrengen. Niet een makkelijke OZB verhoging!
Hopelijk wint het verstand
Zie voorgaand punt, goede parkeervoorzieningen met verplicht gebruik tegen betaling in recreatieve oorden van Baarn.
Het moet mogelijk zijn dit plan privaat te financieren met gelijke publieke lasten.
Bekendheid dat deze enquête überhaupt bestond is praktisch nul.
exploitatiekosten lijken mij op beide locaties gelijk. Voor de startkosten is er genoeg rijkdom in Baarn die aangeboord kan worden. Investeren
in het theater moet aantrekkelijk gemaakt worden.
Neen, alleen hoop ik en met mij velen dat de beslissing zeer breed gedragen wordt en dat zowel positief of negatief.
Het gaat in deze discussie om visie over Baarn: deze voorzieningen horen in het centrum en niet in een woonwijk!
(2x) nvt
Uitstekend idee deze enquête! Goed opgezet, complimenten!
Hoofd koel houden en niet laten meeslepen door emotie. Laat de projectontwikkelaar maar genoegen nemen met minder winst.
Voor de toekomst van het centrum is verplaatsen van de Speeldoos/ bibliotheek naar de Laanstraat de enige goede optie. Zo niet zal de
Laanstraat steeds verder verloederen en niet aantrekkelijk zijn voor nieuwe ondernemers
denk toekomst gericht niet op prestige maar '' eenvoudige kwaliteit ''
men had voor deze hele procedure begon een enquete moeten houden onde de bevolking
Baarnse bedrijven bij de bouw en realisering betrekken.
op dit moment niet
De huidige begroting van Baarn (en mogelijk toekomstige negatieve ontwikkelingen in de jeugdzorg) laat een dergelijke, megalomane
investering niet toe. Alleen een weldoener/mecenas voor de kunsten zou dit cultuurhuis kunnen financieren.
Ik vind deze enquête heel erg sturend. niet objectief.
Ga voor kwaliteit, in het proces voorafgaand en in het vervolg.
Bibliotheek en theater horen in het centrum
Voorbeelden van bezuinigingen was handig geweest. Om zelf te bedenken lastig!
nee. Kans niet voorbij laten gaan
Combineer het Arcadeplan wel met het concentreren van alle winkels in de laanstraat. Dus sta wonen toe op begane grond in Brinkstraat,
Nieuwstraat en stukje Laanstraat vanaf taartenbakker Hendriksenn
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bekijk met open vizier het nieuwe plan
Door winkels te verplaatsen verderop in de Laanstraat is daar dan ook minder leegstand.
De speeldoos is prima zo
Concentreer Speeldoos, Volksuniversiteit en Bibliotheek in het centrum
Alle succes gewenst met de besluitvorming. Prima dat u ons, de bevolking, geraadpleegd heeft.
Leg het oor van de gemeente bij het Rijk / ministeries. Tig subsidie potten waar aanspraak op gemaakt kan worden . Commerciële
investeerder in Baarn ook prima idee en zeker te vinden
Zeer positief over deze plannen: DOEN!
Goede akoestiek is belangrijk in de nieuwbouw. Ik hoop dat daar aandacht voor is.
Het zou getuigen van gebrek aan visie en bestuurlijke incompetentie als dit plan niet door zou gaan. Wat een prachtige kans om hier iets
speciaals van te maken. Baarn waardig!,
Verzoek om snelle besluitvorming. Dat is winst voor alle partijen.
Ik vind het bijzonder opmerkelijk dat het oorspronkelijke protest tegen het verplaatsen van de bibliotheek naar de Speeldoos aan de
Rembrandtlaan (oorspronkelijk protest)
Veel te duur project. Gemeente laat zich voor karretje van projectontwikkelaar spannen om stokpaardje te realiseren. Er is ook in het centrum
te weinig parkeergelegenheid voor een theater en men gaat echt niet op het laanplein bij dr Aldi parkeren.
(2x) De Speeldoos is uniek en moet blijven. Laten we vooral zorgen dat dat lukt door op korte termijn een knoop door te hakken en onszelf als
gemeente niet op te hangen aan externe partijen, zoals eredivisieclubs die daardoor weinig zeggenschap meer hebben over hun eigen beleid.
Crowdfu
De Speeldoos moet wel "baas in eigen buik" blijven. Zeker geen investeerders die de dienst gaan uitmaken op korte of lange termijn.
In één woord een uitstekend plan welke een 100% kans verdient en bij realisatie Baarn voor altijd op de kaart zet.
Een Cultuurhuis hoort in het centrum en zal het centrum een stuk levendiger maken.
Een cultuurhuis op de Brink is een top locatie voor een ontmoetingen
overlast parkeren vermijden, fietsbereikbaarheid vergroten.
Prima enquête, hopelijk goede aanzet voor cultuurcentrum, Arcadeplan, in CENTRUM Baarn
Als minimum: laten we afzien van het onzalige idee van verstrooiing van centrum-functies. Het is echt alle hens aan dek
obstructie entree huiseigenaren door "foutparkeerders" in de Laanstraat
Nee hoor
Baarn moet meer lef en ambitie tonen bij dit soort projecten en meer aan de lange termijn denken. De reactie vanuit de gemeenschap spreken
voor zich.
Rente is laag.
Er zijn dorpen die geen theater hebben maar wel een levendig centrum. Ga daar eerst eens je licht opsteken.
Als er genoeg parkeer gelegenheid is gekreeerd moet de brink in het weekend afgesloten worden in de zomer zodat er overal terrasjes
gemaakt kunnen worden
Theater in het centrum is een verrijking, ook al kost het meer.
Ik zou hogere belastingen door dit idee voor de speeldoos onacceptabel vinden. Ik ben niet bereid geld te betalen voor dit plan terwijl er een
prima, minder duur, alternatief plan beschikbaar is
Niet zo lang treuzelen. Tijd kost geld
Ik denk niet dat het arcadeplan meer winkelpubliek gaat trekken. Het gaat meer parkeerproblemen geven. En de kosten zijn veel te hoog voor
de gemeente
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Zou besluit tot huizenbouw worden genomen, dan vind ik type bouw als voorgesteld (witte steen, mansardedak) mooi. Idee van hof is rust en
groen. Dat komt nu helemaal niet voldoende uit de verf (veel teveel steen door vele parkeerplaatsen die weer nodig zijn door teveel huizen).
Voorkom verstening! Heeft bouw Jan Steenlaan helaas ook al voor gezorgd...veel groen weg en plaatsgemaakt voor veel huizen,
parkeerplaatsen en versteende tuinen. Snap dat er een balans moet komen, maar laat duurzaamheid aan alle kanten goed tot uiting komen
voor toekomstbestendig wonen en mooi groen aanzicht (waar Baarn ook voor staat)!
Op lange termijn is dit een grote aanwinst voor het centrum en biedt continuïteit!
Bouw svp starterswoningen voor sociale huurders die willen en kunnen kopen tot 220 ton max met voor en achtertuin
Nieuw te bouwen cultuurhuis voor meer comcommerciëleerciële doeleinden gebruiken. Betaald parkeren onder en rond cultuurhuis.
Uitbreiding horeca ipv Gall &
Huidige situatie behouden
de oorspronkelijke vraag van de bevolking nav de infoavond in januari was om de bibliotheek in het centrum te houden. Er is nu van alles
bijgehaald om een veel te duur project als het Cultuurhuis te rechtvaardigen en doorheen te drukken. Ga terug naar oorspronkelijke plan en
probeer een tijdelijk oplossing te vinden voor de behoefte aan de bieb in het centrum (bv mobiele biebbussen of gebruik van leegstaande
winkelpanden voor tijdelijke bieb) en houdt je aan het oorspronkelijke betaalbare plan van de verbouwing van de huidige locatie van de
Speeldoos. Het plan in de centrum gaat de gemeente en de burgers totaal onnodig heel erg veel geld kosten, dat is er niet, geef het dan ook
niet uit!
geen italiaanse stoeltjes en dat soort onzin of een externe adviseur plannen laten maken die onuitvoerbaar zijn
Er nwordt beweerd dat de huidige locatie van De Speeldoos 'te ver uit het centrum'zou zijn, het is slechts 10 min lopen vanaf De Brink dus dat
lijkt me onzin.
Laat Baarn niet zijn woningproblemen oplossen door risicovolle plannen te ondernemen met de Speeldoos. Eerst goed doorrekenen, dan pas
afbreken en nieuw bouwen
Toch openstaan voor andere manieren van inkomsten zoals de reclame mast langs de A1. Kan bij heel veel andere gemeenten toch ook?
Speeldoos geeft in de wijk geen overlast!
Veel wijsheid gewenst!
kosten parkeergarage komen er altijd weer uit
De economies zit in de plus, daardoor ook horeca en uitgaansleven, ma'am daar nu gebruikskosten van
voordeel winkels zie ik niet echt i.v.m. de verschillende tijden
Het gaat al wel beter dan vroeger, maar de gemeente zou zich nog meer sterk kunnen maken voor het laten aansluiten van nieuw-/herbouw
op hoe het Baarn van vroeger er uitzag. Kenmerkende eigenschap van veel "nieuwbouw" is dat het snel en lelijk oud wordt. Maar kijk naar wat
er al wat langer staat: dat is mooi oud geworden, en behoudt daardoor zijn waarde. Steeds die vreselijke oorlog binnen de Nederlandse
architectenwereld tussen contrast en imitatie, en helaas hadden de stalinisten van het contrast lang de overhand. Heel langzaam en veel te
laat begint dat tij een beetje te keren, maar wat is er inmiddels veel moois verloren gegaan of moedwillig afgebroken. Wat een onverstand.
cultuur hoort in centrum en woningen in woonwijk
Veel succes en vooral wijsheid in deze complexe zaak toegewenst!
Ik snap dat het leuk eruit ziet en dat je denkt dat daarmee de winkels weer naar het centrum trekken. Dat er leegstand is in het centrum ga je
niet oplossen door een theater daar te bouwen. De leegstand heeft andere oorzaken en misschien moeten de winkeliers en gemeente dat
eerst aanpakken. miljoenen extra uitgeven aan dit plan is echt onzin. Heb ook wat meer oog voor de 'arbeiders'wijk waar de speeldoos nu
gelegen is. Deze floreert goed met de Speeldoos in het midden, maak je daar een woonwijk van met kleine percelen, zal dat niet ten goede
gaan aan de leefbaarheid van de wijk. Meer mensen - meer druk - weinig ruimte om te spelen of te vertieren.
De begroting voor ‘verbouwing’ Speeldoos/Bibliotheek zal gedurende de verbouwing toch veel hoger uitvallen
Grijp met beide handen deze kans aan. Voor heel Baarn goed. centrum is voor alle Baarnaars. De plaats van de huidige speeldoos wordt gezien
als voor alleen in die wijk. Ik kom voor mijn werk door heel Baarn, spreek vele mensen uit alle sociale klassen. het is niet mijn werk om
hierover met mensen te praten. Ze beginnen er spontaan over. Het zit hun hoog dat de gemeente hun plannen door wil zetten met de
speeldoos op de huidige plaats en de arcadeplannen verwerpt. Mensen worden achterdochtig naar de gemeente.
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Een gemeente dient te investeren in haar toekomst. Die toekomst zit niet in meer winkels (dat worden er alleen maar minder) maar wel in
sociale cohesie. Ik vind een verhoging van de OZB te verdedigen omdat een goede leefomgeving ook bijdraagt aan de waarde van je huis.
Een bioscoop- of theaterkaartje mag best iets duurder dan nu in de Speeldoos.
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Instellingen enquête
Vragen per pagina

Meerdere

Laat meerdere indieningen toe?

Laat terug op eerdere vragen?

Vraagnummers weergeven?

Willekeurige vraag volgorde?

Toon voortgangsbalk?

Notificaties ontvangen per e-mail?

Wachtwoordbeveiliging?

IP restrictie?
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Bijlage: Enquête
Enquête plannen cultuurhuis in het centrum / woningbouw Rembrandtlaan
Projectontwikkelaar JeeGee Vastgoed B.V. heeft een plan ontwikkeld voor de realisatie van een 'cultuurhuis' met theater, bibliotheek, volksuniversiteit en
theatercafé op de plaats van het Arcadegebouw aan de Brink. Op het terrein waar nu de Speeldoos staat, worden dan nieuwe woningen gebouwd.
Vanuit de ambitie om te werken aan een levendig centrum heeft de gemeenteraad van Baarn het college de opdracht gegeven om de haalbaarheid van
deze plannen te onderzoeken. Onderdeel daarvan is een peiling onder de inwoners van Baarn om het draagvlak te meten. Daarvoor is deze online enquête
opengesteld.
De resultaten worden meegenomen in het raadsvoorstel over de plannen, dat in januari door de gemeenteraad wordt behandeld. De enquête loopt tot en
met zondag 17 november. Uw antwoorden zijn anoniem.
Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs!
Deel 1
Algemene vragen

1. In welke wijk woont u?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord

Centrum
Schoonoordpark
Transvaal
Zandvoort
Oude Oosterhei
Nieuwe Oosterhei
Pekingpark
Amaliapark
Componistenwijk
Professorenwijk
Staatsliedenwijk
Schilderswijk
Eemdal Noord
Eemdal Zuid
Wilhelminapark
Prins Hendrikpark
Lage Vuursche
Anders, namelijk:
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2. Wat is uw woonsituatie?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord

Ik ben eigenaar van mijn woning
Ik ben huurder van mijn woning
Anders, namelijk:

3. Wat is uw leeftijdscategorie?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord

15 jaar of jonger
15-24 jaar
25-44 jaar
45-64 jaar
65 jaar of ouder

4. Gaat u weleens naar theater de Speeldoos voor een voorstelling, film, activiteit of cursus?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord

Nooit
Soms
Regelmatig (ongeveer 1x per maand)
Vaak (meerdere keren per maand)

5. Zou u vaker dan nu naar het theater gaan als deze zou verplaatsen naar het centrum?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord

Ja
Nee
Ik weet het niet / geen mening

6. Maakt u wel eens gebruik van de bibliotheek in Baarn (boeken lenen, meedoen aan activiteiten,
krant lezen)?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord

Nooit
Soms
Regelmatig (ongeveer 1x per maand)
Vaak (meerdere keren per maand)
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7. Zou u minder vaak dan nu naar de bibliotheek gaan als deze buiten het centrum zou zijn?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord

Ja
Nee
Ik weet het niet / Geen mening
Deel 2
Vragen over de plannen voor een nieuw cultuurhuis aan de Brink.

8. Wat vindt u van het plan om een nieuw cultuurhuis te bouwen in het centrum?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord

Ik ben voorstander
Ik ben tegenstander
Ik ben neutraal
Ik heb meer informatie nodig om tot een mening te komen, namelijk:

9. Wat vindt u van het ontwerp voor het nieuwe gebouw?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord

Ik ben positief over het ontwerp
Ik ben negatief over het ontwerp
Ik weet het niet / ik heb geen mening over het ontwerp
Ik heb meer informatie nodig om tot een mening te komen, namelijk:

10. Een nieuw cultuurhuis op de plek van het Arcadeterrein aan de Brink heeft verschillende
gevolgen. Kunt u aangeven welke 3 gevolgen volgens u het belangrijkste zijn?
Vraag instructies: Selecteer één of meer antwoorden

Meer levendigheid in het centrum
Meer kansen voor winkeliers en horeca-ondernemers in het centrum
Verbeterde regionale aantrekkingskracht
Nieuwbouw van appartementen in de Laanstraat en nieuwe woningen aan de Rembrandtlaan
Mogelijk meer parkeerdruk in het centrum
Het aantal sociale huurappartementen in het centrum vermindert door opname van de 15 sociale huurappartementen 'Brinkzicht' in het bouwplan.
(Nieuwe sociale huurappartementen zijn gepland buiten het centrum, op het terrein waar nu de Speeldoos staat)
Verplaatsing van winkels, kantoren en een bankfiliaal die nu gehuisvest zijn in/bij het Arcadegebouw
Hogere kosten voor de gemeente (in vergelijking met de kosten voor uitvoering van het bestaande vernieuwbouwplan voor de Speeldoos)

11. Heeft u nog aanvullende opmerkingen over het plan voor een cultuurhuis in het centrum?
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Deel 3
Vragen over de plannen voor nieuwbouw van woningen aan de Rembrandtlaan (op het terrein waar nu theater de Speeldoos staat)

12. Wat vindt u van het plan om woningen te bouwen op de plaats waar nu de Speeldoos staat?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord

Ik ben voorstander
Ik ben tegenstander
Ik ben neutraal
Ik heb meer informatie nodig om tot een mening te komen, namelijk:

13. Wat vindt u van het ontwerp voor de woningbouw aan de Rembrandtlaan?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord

Ik ben positief over het ontwerp
Ik ben negatief over het ontwerp
Ik weet het niet / Ik heb geen mening over het ontwerp
Ik heb meer informatie nodig om tot een mening te komen, namelijk:

14. De bouw van woningen op de plek van de Speeldoos heeft verschillende gevolgen. Kunt u
aangeven welke 3 gevolgen volgens u het belangrijkste zijn.
Vraag instructies: Selecteer één of meer antwoorden

Meer (sociale) koop- en huurwoningen beschikbaar
Verbetering van de buurt
Geen (geluids)overlast meer van bezoekers van De Speeldoos
Vermindering van parkeerdruk (door bezoekers van De Speeldoos)
Theater en volksuniversiteit naar het centrum
Gemis van theater en volksuniversiteit in deze wijk

15. Heeft u nog aanvullende opmerkingen over de plannen voor de woningbouw aan de
Rembrandtlaan?
Tot slot
De gemeente heeft eind 2018 een plan gepresenteerd waarbij het huidige theater de Speeldoos verbouwd wordt tot een cultureel complex met theater,
bibliotheek en volksuniversiteit. Het nieuwe plan voor de bouw van een cultuurhuis in het centrum en nieuwe woningen op het terrein van de Speeldoos
(hierna te noemen: 'het Arcadeplan'), vraagt van de gemeente een hogere investering/lening en hogere jaarlijkse kosten dan het eerdere plan. Voor deze
hogere kosten moet de gemeente dekking zoeken in de begroting of nieuwe geldbronnen vinden.
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16. Kunt u aangeven in hoeverre u onderstaande mogelijkheden of combinaties van mogelijkheden
om de kosten te dekken acceptabel vindt?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord in elke rij

On-acceptabel Weinig acceptabel Neutraal/ Geen mening Redelijk acceptabel Acceptabel
Een verhoging van de OZB tot maximaal 5%
Een verhoging van de OZB tussen de 5% en 10%
Zoeken naar commerciële investeerders
Zoeken naar externe fondsen
Verlagen van de gemeentelijke subsidie-uitgaven
Bezuinigingen in de gemeentelijke begroting
Individuele bijdragen, bijvoorbeeld via een 'crowd-funding' actie

17. Als u de mogelijkheid van bezuinigen in de gemeentelijke begroting acceptabel vindt, welke zaken
zouden volgens u dan in aanmerking komen voor bezuiniging?

18. Heeft u nog aanvullende opmerkingen of wilt u nog iets kwijt wat nog niet aan de orde is geweest
in deze enquête?
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