
BAARN De gemeente gaat dit jaar 
twee megaprojecten aanbesteden. 
Bij elkaar gaat het om tientallen 
miljoenen euro’s. Verreweg het 
grootste plan is de bouw van de 
woonwijk Baarnsche Zoom waar 
500 huizen moeten komen. Waar-
schijnlijk wordt het plan in verschil-

lende fases gerealiseerd. De proce-
dure is inmiddels zover gevorderd 
dat wethouder Erwin Jansma nog 
net voor zijn vertrek de vijf aanne-
mers/ontwikkelaars bekend maakt 
die een gedetailleerd plan mogen 
indienen. Het is zo’n groot project 
dat de Europese aanbestedingsre-

gels tellen. Dat geldt ook voor de 
vernieuwbouw van de Speeldoos 
waar middels eenzelfde procedure 
vijf aannemers worden geselecteerd 
voor het werk dat zo’n tien miljoen 
euro gaat bedragen.
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 Drie wethouders op 
17 juni uitgezwaaid

BAARN De wethouders Jannelies 
Vissers, Erwin Jansma en André 
van Roshum worden op vrijdag 17 
juni uitgezwaaid. De gemeente heeft 
een afscheidsreceptie georgani-
seerd in Theater De Speeldoos, waar 
persoonlijk afscheid genomen kan 
worden. Van Roshum en Jansma 
waren zeven jaar lang wethouder. 
Jannelies Vissers volgde in 2019 
wethouder Mariska de Koning op.   

 Megaprojecten aanbesteed   

 Overal scouts in Baarn p 3
Hondenfeestje op Groeneveld p 4
Plastic soup in rivier de Eem p 8
Kwart eeuw woongroep de Vlinthof p

 De mouwen al opgestroopt
    Met wethouder Mark Veldhuizen (63) telt het 
college van burgemeester en wethouders, na 
21 juni, drie Marken. Burgemeester Mark 
Röell, wethouder Mark Eijbaard (PvdA) en 
Mark Veldhuizen namens VoorBaarn. Hij 
neemt grotendeels de portefeuille van 
wethouder Erwin Jansma over. De onderne-
mer heeft er zin in en de mouwen al opge-
stroopt.
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 Woensdag 
8 juni 2022   

 Twintigste Alltogether Festival betovert de Pekingtuin 

BAARN Lila Snacks bakt continu door, de bara’s gaan als zoete broodjes over de toonbank bij de Surinaamse eettent op het Alltogether 
Festival. De twintigste editie was er een om nog even over na te praten. Want de stemming was geweldig, de bands kregen het publiek 
aan het dansen, het weer werkte mee en zelfs een nogal mislukt optreden van hoofdact Massada (de techniek liet de band in de steek) 
leidde niet tot gemor. Niet alleen veel Baarnaars kwamen op het festival af, de bezoekers kwamen uit de wijde omstreken. p 12      
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 Paardenmiddel
    Kleurrijk Baarn
    Het regende complimen-
ten aan het adres van 
Shridath Bhola en zijn 
team van vrijwilligers. Zo 
belde burgemeester 
Mark Röell hem zondag 
om zijn bewondering uit 
te spreken. En dat was 
gebaseerd op eigen 
ervaring want de 
burgemeester was zowel 
vrijdag als zaterdag in de 
Pekingtuin om net zoals 
zoveel Baarnaars te 
genieten van het 
Alltogether Festival. Ook 
cultuurwethouder Hugo 
Prakke was overigens van 
de partij en sprak het 
publiek nog even toe.   
    De lofzang is terecht, 

want het was een bijna 
perfect tweedaags 
feestje. Maar zelfs de 
haperende slotact van 
het eigenwijze Massada 
(wilde per se de eigen 
techniek gebruiken) 
deerde het opperbest 
gestemde publiek niet. 
Bhola noemde een dag 
later de sfeer ‘ongekend 
gemoedelijk’. Zelfs het 
traditionele knokpartijtje 
op zaterdagavond bleef 
geheel achterwege, geen 
wanklank. Dat maakten 
we ook al mee op 
Koningsdag. Zou die 
harmonie iets met corona 
te maken hebben, met de 
langgekoesterde 
behoefte om weer samen 
een festival te bezoeken, 
te dansen en niet aan 
beperkende maatregelen 
te hoeven denken? Dan 

heeft de pandemie toch 
nog iets goeds opgele-
verd.
    Zondag rond lunchtijd lag 
de Pekingtuin er alweer 
spik en span bij. Bhola 
had met zijn vrijwilligers 
de schoonmaakklus al 
geklaard. Best trots zaten 
ze na te genieten. Ze 
schatten dat circa 3500 
mensen het festival 
hadden bezocht. En 
overduidelijk veel 
daarvan kwamen niet uit 
Baarn. Die mensen waren 
voorafgaand aan het 
festival ook het centrum 
van Baarn ingegaan, 
hadden daar de winkels 
bezocht en iets gegeten 
en gedronken. Die 
uitstraling van het 
festival is het gevolg van 
het doorzettingsvermo-
gen van de organisatoren, 
en ook van een intensie-
vere marketing dit jaar. 
Onder meer via radiozen-
ders in de regio. Van die 
nieuwe gasten hoorde 
Shridath Bhola vooral de 
opmerking dat het 
festival in ‘een paradijse-
lijke ambiance’ werd 
gehouden. De markante 
muziekkoepel in het 
weelderig begroeide park. 
Vorstelijk én kleurrijk 
Baarn.

    In 2002 startte hij met 
een voetbaltoernooi en 
aansluitend een multicul-
tureel festival, op het 
hoofdveld van Eemboys. 
,,Kleurrijk Nederland 
begon gestalte te krijgen 
en ik wilde mijn bijdrage 
daaraan leveren”, vertelt 
hij daarover. Twintig jaar 
later is het Alltogether 
Festival niet meer weg te 
denken uit Baarn en heeft 
het succesvolle concept 
vaste vorm. Bhola en zijn 
crew hebben Baarn op de 
kaart gezet.

    Hans Veltmeijer

 Baarnse avondvierdaagse goed van start

BAARN Circa 700 wandelaars gingen gisteravond vanaf het sportpark op 
pad voor de Baarnse avondvierdaagse. Bijna was het evenement afgebla-
zen, maar toen stapte Viola van der Burgh naar voren om de organisatie op 
zich te nemen. De scholen heeft ze nog niet kunnen strikken voor deelna-
me maar daar werkt ze aan. Wel doen dit jaar veel Baarnse sportclubs mee.   
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