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1. Uitgangspunten

Algemeen
Naast de specifieke punten voor de komende raadsperiode, gelden voor DorpsBelang een aantal
algemene uitgangspunten, die weergeven met welke maatschappelijke grondhouding wij in de lokale
democratie staan. Hoewel wij de standpunten voor de komende raadsperiode definiëren, gebeurt er in
vier jaar veel wat niet te voorzien is. Toch wil de burger ook dan het vertrouwen hebben dat die
onvoorziene zaken op een bepaalde manier worden opgepakt of opgelost. Dat vertrouwen kan alleen
worden gecreëerd op basis van een herkenbare politieke filosofie.

Lokale Overheid
Uitgangspunt is dat de gemeentelijke overheid er is voor alle inwoners en het algemeen belang moet
dienen. Het algemeen belang gaat dus vóór het individuele belang. Daarmee onderscheiden wij ons
van andere partijen, die vaak aan een bepaalde groep in de samenleving gelieerd zijn. Wij zijn dan
ook niet een traditionele politieke partij die `links` of `rechts’ is, maar een groepering die er is voor
Eemnessers van alle gezindten en zich ook zo wil organiseren. Onze binding is de zorg voor het dorp
Eemnes, en wat daarvoor nodig is.

Lokale partij
We zijn een lokale politieke groepering omdat wij menen dat de belangen van de inwoners van
Eemnes alleen door een lokale groepering, zonder last of ruggespraak vanuit Den Haag, kunnen
worden behartigd. Landelijke verkiezingen gaan over landelijke zaken, bijvoorbeeld de relatie met
Europa of de effecten van globalisering. Omdat steeds meer zaken aan de lokale overheid worden
overgelaten, zijn lokale verkiezingen een belangrijke vorm van democratisch bestuur.

Kleinschaligheid
Kleinschaligheid is een leidend principe in het politieke denken. Dit principe slaat natuurlijk in de
eerste plaats op het dorp zelf, maar helpt ook om standpunten op andere gebieden te vormen.

Landschappelijke waarden
Dorpsbelang hecht zeer aan de landschappelijke waarden van de leefomgeving. Het landschappelijke
willen wij versterken waar dit mogelijk is. Aantasting van deze waarden moet worden voorkomen.

Dorpscultuur
De dorpse cultuur vormt een van de aantrekkelijke eigenschappen van Eemnes. Deze cultuur dient
beschermd en waar mogelijk te worden versterkt. Nieuwe ontwikkelingen moeten aan deze cultuur
worden getoetst.

Raadplegen inwoners
Wij zijn een lokale partij met een eigen signatuur. De burger mag dan ook verwachten dat de
gemeente volgens die signatuur, door de gekozen raadsleden, bestuurd wordt. Toch kan het zijn dat
er in een raadsperiode (nieuwe) vraagstukken opkomen, waarover vooraf geen oordeel is gevormd. In
die gevallen is raadpleging van de bevolking gewenst.
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2. Beleid
Financiën
De geldelijke middelen worden opgebracht door alle burgers samen. Er is dan ook alle reden om daar
zorgvuldig mee om te gaan. We zullen dan ook zeer terughoudend omgaan met de beschikbare
middelen. Alle uitgaven zijn bestemd voor het algemeen belang. DorpsBelang vindt dat een OZBverhoging alleen als uiterst middel gehanteerd mag worden.
De gemeente zal actief moeten blijven nagaan of samenwerking met andere gemeenten (dus niet
uitsluitend Laren en Blaricum) kostenbesparingen kan opleveren. Uitgroei van de gemeente met de
bedoeling om extra inkomsten te genereren vindt DorpsBelang echter zeer ongewenst.
De gemeentelijke leges moeten in principe volledig kostendekkend zijn.

Leefomgeving
De leefomgeving dient bij te dragen tot een gezond leven, dat impliceert actieve
overheidsverantwoordelijkheid voor het terugbrengen van geluidsoverlast, lucht- en lichtvervuiling.
Fijnstof moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. Dit geldt voor het verkeer (verkeersmaatregelen)
maar bijvoorbeeld ook voor houtverbranding (informeren van de bevolking).
Dit betekent ook, dat woningen uitsluitend gebouwd mogen worden op een afstand van de snelwegen,
waar geluid en fijnstof acceptabel zijn.
Essentieel is het terugdringen van de door de Eemnesser gemeenschap veroorzaakte CO2 en CH4
(methaan), zie ook hieronder bij 'duurzaamheid.'
De aanwezigheid van groene natuur in de nabijheid van wonen en werken is evenzeer van belang.
Het behoud van de aanwezige, groene omgeving ten opzichte van de bebouwing moet uitgangspunt
zijn.
Waar mogelijk wordt het gebruik van milieuvriendelijk vervoer (fiets) gestimuleerd, bijvoorbeeld bij de
aanleg van openbare voorzieningen.

Bestuur
De beste manier om aan de doelstelling van DorpsBelang gestalte te geven, is deel te nemen aan het
college. Op dit moment wordt geen keuze uitgesproken voor een mogelijke coalitiepartner.
DorpsBelang zal samenwerken met elke partij waar onze doelstelling mee kan worden gerealiseerd
en een stabiel gemeentelijk bestuur mogelijk is.
Bewoners moeten meer worden ingeschakeld bij de besluitvorming binnen de gemeente. Door de
raad zullen regelmatig burgerfora georganiseerd worden. Burgers moeten voldoende ruimte krijgen
om hun mening te geven. De uitkomsten van deze fora zullen serieus worden genomen en in de
besluitvorming tot uiting komen. Het draagvlak van de bevolking is cruciaal en maatgevend voor elke
bestuurlijke herindeling of reorganisatie.

Gemeentelijke samenwerking
De voor DorpsBelang essentiële waarden, het dorpskarakter en de landschappelijke waarden, kunnen
het beste bewaard blijven door vast te houden aan gemeentelijke zelfstandigheid. Gezien de schaal
van de gemeente is een goede samenwerking met andere gemeenten dan wel noodzakelijk.
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De BEL-samenwerking is al enige jaren een realiteit, en zorgt voor een juiste schaalgrootte. Door
initiatieven van de provincie Noord-Holland echter, bestaat een gerede kans dat twee deelnemende
gemeenten (Laren en Blaricum), zullen moeten fuseren met een derde gemeente (Huizen).
Als deze fusering van Laren en Blaricum met Huizen doorgaat, ontstaat voor Eemnes een nieuwe
situatie. DorpsBelang is van mening dat de veroorzaker (provincie Noord Holland) zal moeten
opdraaien voor de desintegratie-kosten. DorpsBelang staat, ook in deze nieuwe situatie, positief
tegenover vormen van ambtelijke samenwerking, zonder een gemeentelijke fusie. Met andere
woorden, de zelfstandigheid van Eemnes blijft voorop staan.
DorpsBelang kiest dan voor gemeentelijke samenwerking op het juiste schaalniveau. Afhankelijk van
de taakgebieden kunnen dus verschillende samenwerkingsvormen ontstaan. Hierbij is samenwerking
met andere Eemlandse gemeenten zeer wel denkbaar.
Doel van gemeentelijke samenwerking is daarbij:




Een kwalitatief goed ambtelijk apparaat
Vermindering van kwetsbaarheid (door beperkte bezetting van bepaalde functies)
Het verkrijgen van de juiste schaal voor de betreffende gemeentelijke opgave

Mobiliteit
DorpsBelang wil de bestaande, provinciale, busverbindingen laten voortbestaan.
Er bestaan op dit moment ook diverse buslijnen door Eemnes, zonder dat hiervoor een halteplaats is
(buslijnen over de A27). DorpsBelang is voor het creëren van een halteplaats aan de A27. Voor deze
regionale buslijnen wordt dan een verbinding naar Huizen, Amersfoort, Utrecht en Hilversum mogelijk.
Deze halteplaatsen moeten zo goed mogelijk bereikbaar zijn, waarbij de plaats niet mag leiden tot
onaanvaardbare overlast voor omwonenden.

Wegen en verkeer
Eemnes heeft van oudsher een lintbebouwing. De structuur, gevormd door Wakkerendijk / Meentweg
en de Laarderweg vormt in feite de kern van het dorp. Met de toename van het verkeer is de overlast
op deze wegen sterk toegenomen. Het fileprobleem op de snelwegen rond Eemnes leidt bovendien
soms tot overlast van het, zich door Eemnes dringende, sluipverkeer.
Het is niet eenvoudig om de verkeersdruk op Laarderweg en Wakkerendijk te verminderen, zonder dat
hierbij de essentiële verbindingen worden verbroken. DorpsBelang houdt toch vast aan de inrichting
van de Laarderweg (en het begin van de Wakkerendijk) als 30-km zone. Pas bij werkelijke inrichting
als 30-km zone, mag men verwachten dat automobilisten zich aan de voorgeschreven snelheid zullen
houden. Het karakter van ons dorp dient te blijken uit een hierop aangepaste inrichting.
Uitgangspunten zijn daarbij:
 Het verkeer kan gebruik blijven maken van de Laarderweg en wordt daarnaast zoveel
mogelijk gespreid over de andere oost-west verbindingen.
 DorpsBelang is voorstander van afsluiting van de Laarderweg voor doorgaand vrachtverkeer
 Voor autoverkeer moet onderzocht worden, of de Laarderweg zo ingericht kan worden, dat
uitsluitend bestemmingsverkeer mogelijk is
 Knelpunten in de Singels dienen te worden opgelost, zodat ook zwaar verkeer gebruik kan
maken van deze verbindingen.
 De dorpsstructuur laat geen grootschalige verkeersoplossingen (bv rotondes) toe in het
centrum van het dorp.
 DorpsBelang wil een blijvende aandacht voor de ontsluiting van de woonbuurten, waarbij de
overlast op doorgaande wegen minder moet worden.

Naast het autoverkeer dient voldoende aandacht te zijn voor het fietsverkeer. Inrichting en veiligheid
zijn de uitgangspunten voor de verkeersoplossingen. Mogelijke obstakels in bestaande en nieuwe
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fietsroutes dienen te worden aangepakt. De fietsontsluiting naar de Wakkerendijk dient te worden
verbeterd.

De bestaande wegenstructuur laat geen verdere grote uitbreidingen van het dorp toe. De nieuwe
woningen in de Zuidpolder worden ontsloten via een verlenging van de Zuidersingel en een
zogenaamde vorkstructuur. Om sluipverkeer van de A27 te voorkomen, wordt deze niet
doorgetrokken tot aan de Eikenlaan. Het is wel denkbaar dat er een verbinding komt van Zuidersingel
naar Eikenlaan voor landbouwverkeer.
Duurzaamheid
De maatschappij moet toe naar een circulaire economie en een duurzaam economisch model. Het
gebruik van energie moet worden verminderd en energie moet duurzaam worden geproduceerd.
Isolatie van gebouwen is nog steeds een efficiënte manier om energie te besparen. DorpsBelang wil
dit zowel bij gemeentelijke gebouwen, huurwoningen (via prestatieafspraken met de
woningbouwcorporatie) als koopwoningen (via adviezen en duurzaamheidsleningen) realiseren.
Bij het aanbrengen van zonnepanelen, kiest DorpsBelang nadrukkelijk voor aanbreng op alle soorten
gebouwen (boerderijen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen).
De gemeente moet hierbij de nodige maatregelen nemen (en mogelijk voorfinancieren) in het
algemeen belang. Daarbij zijn de duurzaamheideffecten belangrijker dan het directe rendement.
Naast woningen stimuleert de gemeente ook bedrijven in het gebruik van zonne-energie.
Het streven moet zijn, om de gemeente in 2030 energieneutraal te laten zijn.

Ruimtelijke ordening
Wij moeten buitengewoon zuinig omspringen met onze natuurlijke omgeving. Eemnes heeft in
meerdere opzichten een uiterst aantrekkelijke ligging. De ligging aan de grens van de Randstad heeft
tot gevolg dat er een constante druk is om de in Eemnes aanwezige ruimte te gebruiken voor
woningbouw en bedrijventerreinen.
Ons streven, het dorpskarakter te bewaren, laat deze activiteiten maar beperkt toe. DorpsBelang is
daarom voorstander van een streng ruimtelijk beleid. Slechts waar er nadrukkelijk niet aan te
ontkomen valt (zoals opvang van de natuurlijke bevolkingsgroei en een beperkte uitgroei van het
bedrijventerrein), zullen wij aan ruimtevragende activiteiten meewerken.
DorpsBelang kiest voor het volgen van de landelijke norm voor woninguitbreiding. In de komende
raadsperiode bedraagt deze circa 0,8% van de woningvoorraad. Dit percentage is nodig om de
normale bevolkingsgroei op te vangen. Naar de toekomst doorgetrokken, betekent het, dat Eemnes
ongeveer 30 woningen per jaar moet bouwen, ofwel in de komende 4 jaar 120 woningen.
DorpsBelang vindt dat de groene buffers zoals tussen Wakkerendijk / Meentweg en Noordbuurt /
Zuidbuurt onbebouwd moeten blijven. Dit geldt ook voor de bestaande doorzichten langs deze wegen.
Voor de buitengebieden wordt eveneens een landschappelijk verantwoord beleid gevoerd. Dit behelst
zowel het poldergebied, als ook de zogenaamde “randen” van de gemeente.
Alle regulering van de ruimtelijke structuur is gericht op het behoud van het landschappelijk karakter
binnen het grondgebied. De bebouwing dient zich aan te passen aan het landschap en niet
omgekeerd. Ook groen binnen de bebouwde kom wordt beschermd.

Wonen
De landelijke situatie met betrekking tot woningbouwverenigingen is op dit moment aan het schuiven.
Woningbouwverenigingen zullen zich voor hun investeringen in de toekomst moeten richten op een
beperkt aantal gemeenten. Dit kan de relatie met de Alliantie wijzigen. Dorpsbelang wil gebruik maken
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van dit moment en nagaan wat de meest aangewezen huurvorm is voor Eemnes. Hierbij is een eigen
woningbouwvereniging een serieus te onderzoeken optie.
De huidige regeling voor het kopen van een huis met een gemeentelijke steun voor starters moet
gecontinueerd worden, en waar noodzakelijk worden uitgebreid. Hierbij wordt als inkomensgrens, de
landelijke ontwikkeling van de gemeentegarantie gevolgd.
Het type te bouwen woningen dient aan te sluiten bij een evenwichtige opbouw van zowel de
bevolking als het karakter van Eemnes. Dus niet alleen rijtjes eengezinswoningen maar een
gedifferentieerde opzet van het totale woningbestand, met extra aandacht voor de sociale
woningbouw. Bij nieuwbouw moet steeds gekeken worden naar de verdeling van de totale
woningvoorraad, niet uitsluitend naar de uitbreiding zelf.
Alle nieuw te bouwen huizen of gebouwen worden energieneutraal.
Nieuwe woningen krijgen geen aansluiting meer op het gasnet. Bij bestaande woningen wordt een
zorgvuldige overgang van gas naar andere vormen van energie mogelijk gemaakt.
De huurprijzen van woningen in onze omgeving, staan sterk onder druk. Er dienen wel voldoende
betaalbare huurwoningen te zijn en te blijven. Hierbij moet de behoefte goed in kaart worden gebracht,
zodat ook de juiste woningtypen beschikbaar komen.
Er moet extra aandacht zijn voor de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen en sociale
koopwoningen voor jongeren en starters.
De scheiding tussen wonen en zorg, die enkele jaren geleden is ingezet, zet zich voort. Grootschalige
woonzorg-complexen zijn dan minder wenselijk. Kleine woon/zorg combinaties (zoals bv Happy
Home) voldoen wel aan een groeiende vraag.

Openbare orde, veiligheid en handhaving
Uitgangspunt voor DorpsBelang is dat de inwoners zich veilig moeten voelen in Eemnes. DorpsBelang
vindt dat niet alleen de gevolgen van onveiligheid, maar ook de oorzaak hiervan aandacht van het
gemeentelijk beleid verdient.
Het is wenselijk dat de gemeenschapszin in de buurten wordt versterkt en ondersteund door het
gemeentebestuur. Aandacht moeten die plekken krijgen die door de burger als onveilig worden
ervaren.
Er moet voldoende aandacht zijn voor de handhaving van maatregelen.
De brandweer van Eemnes is onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht. Door regionale
samenwerking wordt getracht de kosten voor de brandweer beheersbaar te houden. Daarbij is er een
trend waarneembaar naar meer professionalisering, terwijl in Eemnes veel gewerkt wordt met
vrijwilligers. DorpsBelang realiseert zich dat onze vrijwillige brandweer een groot goed is dat
gekoesterd moet worden.

Economische zaken
Voorzieningen die zich de komende jaren aandienen, zullen altijd getoetst moeten worden aan de
dorpse uitstraling en landschappelijke waarden.
DorpsBelang vindt dat de agrariërs zeer belangrijk zijn voor het behoud van de polder in zijn huidige
staat. Bebouwing, om de agrarische functie van de bestaande bedrijven te versterken, moet dan ook
mogelijk zijn. Overige bebouwing moet uit de polder worden geweerd.
Recent is tot een uitbreiding van circa 4 hectare van het bedrijventerrein besloten, waarmee de
behoefte voldoende wordt afgedekt. Bij nieuwe uitbreiding moet het parkeren meteen goed opgelost
worden (parkeren op eigen terrein). Vanuit het oogpunt van Ruimtelijke Ordening (RO) dient de
buitengrens (meest zuidelijke grens) van het bedrijventerrein in de Zuidbuurt gelijke tred te houden
met die van de woningbouw.
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Het bedrijventerrein in Eembrugge heeft vanuit een RO-oogpunt geen uitbreidingsmogelijkheden.
Het terrein van de voormalige Ocriet fabriek ligt al enige jaren braak. Uitsluitend omdat sloop en
sanering grote kosten met zich meebrengen en er dus relatief grote opbrengsten nodig zijn,
accepteert DorpsBelang dat op deze plek in beperkte mate woningbouw wordt toegestaan. Deze
woningbouw moet uiteraard passen in het landschap.
Snel internet is voor veel inwoners een belangrijke voorziening. Onderzocht moet worden in hoeverre
de bestaande woningen en bedrijven in Eemnes aan het glasvezelnet kunnen worden aangesloten. Bij
uitbreidingsplannen dient dit al direct te gebeuren. Voorkeur verdient een aanbieder, waarbij alle
inwoners en bedrijven kunnen worden aangesloten.
Daarnaast is er een groeiende behoefte aan mobiel internet, met name ook bij de jeugd. Dorpsbelang
wil hiertoe een openbaar WiFi netwerk oprichten, zodat internettoegang mogelijk is op diverse
relevante plaatsen in het dorp.

Natuur en milieu
De polder is enige jaren geleden aangewezen als nationaal landschap. Dit vindt DorpsBelang een
zeer goede ontwikkeling. DorpsBelang staat voor het behoud van het huidige, open karakter van de
polder. Dit betekent dat uitsluitend agrarische bebouwing bij bestaande bedrijven mogelijk is. Een
streven om de Eempolder op te nemen op de Unesco werelderfgoed lijst wordt door DorpsBelang
gesteund.
Openbare groenstroken zijn er om een open, groene omgeving te creëren, ter compensatie van de
stenen straten, huizen en schuttingen. Speciale aandacht moet uitgaan om daar waar het mogelijk is
te komen tot een corridor voor flora en fauna. Er zijn goede ervaringen opgedaan met het houden van
een wijkschouw, om de buurt te betrekken bij herinrichting van hun wijk. DorpsBelang wil dit goede
systeem doorzetten. Dorpsbelang ondersteunt initiatieven om bewoners gezamenlijke
verantwoordelijkheid te geven voor het herinrichten en beheer van een stuk openbaar groen rond hun
woningen samen met hun buren om hun omgeving groener en aantrekkelijker te maken.
Biodiversiteit is essentieel voor het leven van bijen en andere belangrijke insecten. DorpsBelang wil
dat de gemeente Eemnes het “bijenconvenant” ondertekent, waarbij de gemeente verplicht is om
maatregelen als reductie van het gebruik van chemische middelen, en het verbeteren van de groene
aanplant te gaan nemen.
Lichtvervuiling - er is in Nederland nauwelijks nog duisternis - vormt een groeiend probleem.
Keuze van de juiste verlichting en gedeeltelijke uitschakeling in de nacht, kan hierin verbetering
brengen.

Afval en openbare werken

Het scheiden van afval moet continu door de gemeente worden aangemoedigd. DorpsBelang
ondersteunt initiatieven om afval (nog) beter te kunnen scheiden. Nieuwe ontwikkelingen in de
centrale afvalverwerking kunnen leiden tot andere vormen van inzamelen. Deze ontwikkelingen
moeten dan ook nauw worden gevolgd en kunnen wellicht leiden tot verbetering van het huidige
inzamelbeleid. Waar nodig kan bij de afvalscheiding worden samengewerkt met andere
buurgemeenten. Net zo nodig als afvalscheiding, is het verminderen van de hoeveelheid afval.
Educatieve programma’s op scholen hebben in buurgemeenten goed gewerkt.
Hergebruik van materiaal is ook een vorm van afvalscheiding; om die reden worden de activiteiten van
de kringloopwinkel van harte ondersteund. DorpsBelang steunt, eveneens om redenen van
duurzaamheid, de activiteiten van de Wereldwinkel. Fairtrade zou normaal moeten zijn, op een eerlijke
manier handel bedrijven, zodat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Daarnaast
voldoen Fairtrade-producten aan milieueisen, die vergelijkbaar zijn met de eisen in Europa.
DorpsBelang wil dan ook bevorderen dat de gemeente zoveel mogelijk werkt met Fairtrade producten.
In de afgelopen raadsperiode is de door DorpsBelang gewenste verbetering van de geluidswering
langs de A27 (ter hoogte van de Noordbuurt) gerealiseerd. DorpsBelang wil het scherm langs de
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Noordbuurt op gelijke hoogte brengen met het meest noordelijke deel.
Voor de Zuidpolder wordt een groenblijvend scherm gepland. Wanneer door aanbrengen van
tweelaags zoab (zeer open asfaltbeton) geluidsmaatregelen aan de bron genomen kunnen worden, is
dat voor DorpsBelang zeker gewenst. Indien deze maatregelen extra geld gaan kosten, wil
DorpsBelang bezien in hoeverre de gemeente kan bijdragen in deze extra kosten.
Mede door de klimaatsverandering, is wateroverlast in delen van de oude kern geen uitzondering
meer. Dit is niet acceptabel, en dient dan ook met voorrang te worden aangepakt.
De inkomsten uit de hondenbelasting komen voor een flink deel terecht in de algemene middelen.
Hoewel er landelijke een trend is om de hondenbelasting af te schaffen, ziet DorpsBelang de
hondenbelasting alleen verdwijnen, als er een cultuur is ontstaan waarbij hondenbezitters zelf zorgen
voor het opruimen van de overlast. Tot die tijd wil DorpsBelang de opbrengst van de belasting
aanwenden om op meer plaatsen zakjes en afvalbakken te plaatsen.

Onderwijs en welzijn
Op dit moment is er sprake van een zekere druk op de beschikbare schoolruimte. De verwachting is
echter dat dit, door demografische ontwikkelingen, binnen enkele jaren voorbij zal zijn. DorpsBelang is
dan ook van mening dat er op dit moment geen nieuwe scholen nodig zijn. Er bestaat ook een risico
dat door (soms tijdelijke!) populariteit van scholen voor basisonderwijs, een ruimtetekort bij de ene
school en een ruimteoverschot bij de andere school ontstaat. DorpsBelang is van mening dat in dit
geval geen nieuwbouw plaats moet vinden, maar dat, gelet op de relatief korte afstanden, gebruik van
leegstaande klaslokalen/ruimte kan worden gemaakt.
Het verenigingsleven draagt in hoge mate bij aan het leefklimaat en de dorpse cultuur.
DorpsBelang vindt dat verenigingen zoveel mogelijk zelfstandig moeten kunnen draaien, zonder
afhankelijk te zijn van gemeentelijke financiële bijdragen. Voor DorpsBelang geldt dat subsidie
verleend mag worden aan belangrijke en noodzakelijke recreatie- en cultuurtaken die betreffende
groepen niet zelf kunnen financieren (bv jeugdactiviteiten). In eerste instantie dient te worden
uitgegaan van startsubsidies; na verloop van tijd moeten de betreffende verenigingen of groeperingen
in staat zijn de exploitatie uit eigen middelen sluitend te krijgen. In bijzondere gevallen moet het ook
mogelijk zijn om een garantiesubsidie te verlenen. De gemeente stelt zich in dat geval garant voor
eventuele verliezen.
DorpsBelang wil vooral kleinschalige recreatie in Eemnes.

Verenigingsleven, huis van Eemnes
De Hilt vervult een belangrijke plaats in de gemeente, met name voor het verenigingsleven. Ook de
bibliotheek vervult een belangrijke taak. Hoewel landelijk een tendens merkbaar is, waarbij het
bibliotheekbezoek afneemt, vindt DorpsBelang dat een bibliotheekfunctie, voor o.a. schoolgaande
jeugd en ouderen, essentieel blijft. Om de kosten te beheersen, en daarmee de bibliotheek in Eemnes
voor langere tijd te borgen, vindt DorpsBelang dat Hilt en bibliotheek meer moeten samenwerken,
waarbij organisatorische samenwerking en fysieke samenvoeging het uitgangspunt is. DorpsBelang is
van mening dat hierdoor de voorzieningen beter toekomstbestendig zullen zijn. De bibliotheek moet
wel een “bibliotheekwaardige” ruimte blijven bezitten bij integratie in de Hilt. DorpsBelang kiest voor
hergebruik (en dus verbouwing) van de huidige Hilt en niet voor nieuwbouw; vooral wegens de
daarmee gepaard gaande kapitaalsvernietiging.
Op dit moment is nog niet duidelijk of het plan voor nieuwbouw van het huis van Eemnes, zal
doorgaan. Als het, zonder grote financiële schade, mogelijk is om hiervan af te zien, zal DorpsBelang
kiezen voor uitbouw van de bestaande Hilt. Ook integratie van de bibliotheek in het gemeentehuis is
een goede mogelijkheid.
Het is belangrijk om voldoende voorzieningen voor de jeugd in Eemnes te houden. Het jongerenhonk
Impuls voldoet zeker aan de recreatieve behoeften van een deel van de jongeren. Het is wel goed om
deze voorziening nog eens kritisch te beschouwen en na te gaan of de gewenste doelen worden
bereikt en verbeteringen mogelijk zijn.
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Ook het verenigingsleven en de sportclubs bieden mogelijkheden voor jongeren om hun ontwikkeling
en vertier in Eemnes te vinden. DorpsBelang wil d.m.v. een actief gemeentelijk beleid,
sportbeoefening en deelname aan het verenigingsleven stimuleren.

Ouderen
Het ouderenbeleid is erop gericht hen zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten
functioneren. Dit kan b.v. door het bouwen van levensloopbestendige woningen. Ook kunnen
bestaande woningen worden aangepast.
De woningvoorraad in Eemnes, moet goed aansluiten bij de kwalitatieve behoefte. Hierbij verdient de
sociale woningvoorraad extra aandacht.
DorpsBelang is er voorstander van om in de Noordbuurt, aan de hand van de ervaringen met het
WoZoCo in de Zuidbuurt, indien nodig een zorgpost te vestigen. Hierbij moet zeker naar hergebruik
van bestaande gebouwen worden gekeken.
De activiteiten van de Stichting Welzijnswerk Ouderen Blaricum Eemnes Laren (SWO-BEL) worden
door DorpsBelang van harte ondersteund.

Sociale zaken en zorg
Het rijk heeft in de afgelopen jaren, een groot aantal taken in het sociale domein overgeheveld naar
de gemeenten. Taken op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen, en de AWBZ. Hiervoor is
samengewerkt met de BEL-gemeenten, en met name ook met de gemeente Huizen. Het gaat hier om
een kwetsbare groep mensen, waarvoor de zorg goed geregeld moet zijn. Op dit moment lijkt e.e.a. in
goede handen. Toch blijft waakzaamheid op z’n plaats. Meedoen is daarbij essentieel, omdat het
mensen in staat stelt om volwaardig mee te draaien in de maatschappij. Mensen die niet meedoen
aan het arbeidsproces moeten daar op de een of de andere manier bij betrokken worden.
DorpsBelang overweegt om in buurten te inventariseren wat de behoeftes zijn en te kijken of dit deels
met vrijwilligers kan worden ingevuld. Goed voor de sociale cohesie, maar denk ook aan het meedoen
van uitkeringsgerechtigden. Taken waar we aan denken zijn boodschappen doen, ontlasten van
mantelzorgers en kleine klusjes in huis. DorpsBelang wil daarvoor wel begeleiding van professionele
krachten, die samen met de vrijwilligers aan de slag kunnen gaan. Bij de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning), dient het principe van een eigen bijdrage naar draagkracht, leidend te zijn. De door
het rijk geoormerkte gelden ten behoeve van armoedebestrijding, kunnen voor dit doel worden
aangewend.

Statushouders
DorpsBelang ondersteunt loyaal het landelijk gevoerde beleid voor wat betreft het (naar rato van het
inwoneraantal) huisvesten van asielzoekers met een verblijfstatus. Huisvesting dient te worden
gespreid. DorpsBelang steunt van harte de verschillende burgeractiviteiten, die moeten leiden tot
betere integratie van deze mensen.
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