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Laren stevent, als er niet snel wordt 
ingegrepen, rechtstreeks af op een 
‘faillissement’ en dat betekent dan 
einde van onze zelfstandigheid.
Het CDA Laren heeft een plan om 
het tij te keren. Hieronder een greep 
uit de belangrijkste uitgangspunten 
en initiatieven.

Als CDA Laren staan we voor:
1.   Het verbonden zijn met de 

geschiedenis van Laren en dat 
vertalen wij in een actieve politie-
ke rol. Wij zijn verbonden met 
sociaalchristelijke tradities. 
Zingeving is een fundament voor 
ons handelen. De C staat ook voor 
solidair samenleven als gemeen-
schap van burgers.

2.  Een betrouwbare en integere 
overheid, die gericht is op men-
sen. Geen willekeur. Het dorp is 
immers van alle inwoners arm en 
rijk, jong en oud. Het CDA Laren 
wil als bruggenbouwer de balans 
herstellen tussen haar inwoners 
en de gemeentelijke overheid. 

3.  In het publieke debat geven we 
onze eigen mening en houden we 
rekening met het effect van die 
mening op anderen. We wijzen de 
overdreven profilering van het 
eigen gelijk af. We moeten het 
met elkaar zien te doen. Ieder 
mens is belangrijk en waardevol.

.

Wat willen we doen:

1.  Schoon schip maken.  
De nijpende financiële situatie 
waar de gemeente in verkeert 
moet allereerst worden opgelost 
door het creëren van eigen inkom-
sten. Het kan niet waar zijn, dat de 
rijkste en op het oog meest welva-
rende gemeente als één van de vijf 
(5) slechts presterende gemeenten 
te boek staat. De gemeentelijke 
reserves zijn in de afgelopen perio-
de van acht jaar teruggelopen van 
30% van het balanstotaal tot ónder 
de 5 %. In geld uitgedrukt van € 10 
miljoen, tot onder de € 2 miljoen! 
De norm voor gezond  financieel 
beheer is 20 %! De meeste in-
woners profiteren van het merk 
 ‘Laren’, maar de gemeente is straat-
arm. Kortom: Het roer moet om!

2.  Hoe dan:  
Daarvoor willen we eigen inkom-
sten gaan genereren. De reserves 
zullen moeten worden aangevuld 
en de vrije financiële beleidsruim-
te moet vergroot worden. Aan de 
inkomsten van Laren voegen wij 
structureel € 3 miljoen toe. Dit 
stellen we voor:

a.  Het grondig saneren van dure 
gemeentelijke samenwerkingsver-
banden, waaronder de BEL-orga-
nisatie, ter grootte van € 1 miljoen.

b.  Het autoluw maken van het 
centrum,  de aanleg van een 
parkeergarage onder het Herten-
kamp en het creëren van een 
overdekte Versmarkt op een deel 
van het Plein 1945. De gewenste 
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economische ontwikkeling, ge-
voegd bij de bestaande en extra te 
verwachten parkeerproblematiek 
onder andere van Singer Laren, 
maken genoemde activiteiten 
onontkoombaar. Teveel kostbare 
publieke buitenruimte wordt nu 
immers als parkeerruimte gebruikt.  

c.  Uit de opbrengst van gemeentelijke 
vergunningen, erfpachten en 
nieuwe economische activiteiten, 
waaronder vergunningsopbreng-
sten uit parkeergarage en ver-
smarkt, alsmede betaald parkeren 
voor bezoekers komt € 2 miljoen. 

3.  Doorstroming organiseren op de 
woningmarkt. 
Wij willen de bouw van 20 kleinere 
en betaalbare woningen per jaar 
mogelijk maken op bestaande 
bestemmingslocaties. Te denken 
valt aan plekken achter het (nog) 
bestaande Raadhuis, College de 
Brink, het parkeerterrein bij Singer 
Laren, en de tennishal. Verder 
moet het mogelijk gemaakt 
 worden om op bestaande grote 

locaties splitsing van percelen 
 mogelijk te maken. Tenslotte zijn 
er ook initiatieven om hofjes te 
creëren voor ouderen die kleiner 
willen wonen, maar wel in hun hui-
dige woonomgeving willen blijven. 

4.  Een burgerraad instellen. 
Door de bestuurlijke drukte rond-
om het gemeentebestuur en de 
gemeenteraad komt het inhou-
delijk overleg met de burgers in 
het gedrang en dreigen formali-
teiten belangrijker te worden dan 
het gesprek over de ontwikkeling 
van Laren als gemeenschap. Dit 
leidt tot afstand en onbegrip. Om 
te voorzien in de behoefte aan 
inhoudelijke communicatie tussen 
bestuur en bewoners pleit het 
CDA Laren voor een experiment 
met de instelling van een Burger-
raad als klankbord voor bewoners 
en bedrijven.

Voor meer informatie en het CDA 
 Laren programma 2022-2026 zie 
www.cda-laren.nl
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