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We leven in bijzondere tijden. Toen
we vier jaar geleden onze plannen
voor Eemnes bespraken, had niemand kunnen vermoeden in wat
voor rare tijd we terecht zouden
komen. We kijken nu optimistisch
naar 2022. Dit kan het jaar worden,
waarin we weer terug gaan naar het
oude normaal!
Lokaal
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 moeten we niet vergeten dat de wereld groter is dan
Eemnes, en dat landelijk beleid,
lokaal een positieve of negatieve
uitwerking kan krijgen. Voor de
komende raadsperiode 2022-2026
lijdt het geen twijfel dat de woningbouw, klimaattransitie en vermoedelijk nog steeds de coronapandemie hoog op de bestuurlijke
agenda zullen blijven staan.
Duurzaamheid
Woningbouw, duurzaamheid en de
energietransitie moeten passen binnen onze dorpscultuur en de landschappelijke waarden. Voor wat
betreft de coronapandemie zullen
we een goede manier moeten vinden om ermee om te gaan. Winkels,
horeca, kappers, sportscholen en
sportverenigingen moeten weer
kunnen functioneren zoals het was.
Vele Eemnessers maken gebruik
van deze voorzieningen, het vormt
immers de ziel van ons dorp. Wij
vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners, winkeliers en verenigingen. om het
dorp zijn ziel weer terug te geven.

Vernieuwing
DorpsBelang heeft de afgelopen
tijd gewerkt aan vernieuwing. We
denken dat we daar in zijn geslaagd. U kunt het zien aan ons
logo, onze website en vooral aan de
nieuwe gezichten op onze kandidatenlijst. We hebben een geweldig
team voor u klaarstaan om de komende 4 jaar weer prachtige zaken
voor elkaar te krijgen. Eemnes is
het immers waard om je voor in te
zetten.
Traditioneel
Wat nu voor u ligt, is weer de traditionele DorpsBelang krant. Maar,
traditioneel? Zoals u al hebt gezien,
hebben we wat gedaan aan de stijl.
Misschien wat minder zwart/wit,
wat kleuriger. We hopen deze stijl
ook de komende jaren in de gemeenteraad van Eemnes te kunnen
laten zien.
Succes met uw keuze!

Voor het volledige programma, zie onze website:
www.dorpsbelangeemnes.nl
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• Politieke partij

Wij zijn geen traditionele politieke partij die `links` of
`rechts’ is, maar een groepering die er is voor Eemnessers
van alle gezindten. Onze binding is de zorg voor het dorp
Eemnes, en wat daarvoor nodig is. DorpsBelang zal samenwerken met elke partij
waar onze doelstelling mee
kan worden gerealiseerd en
een stabiel gemeentelijk bestuur mogelijk is. DorpsBelang zal genomen besluiten
bewaken op voortgang en uitvoer, volgens afspraken.

• Groei

Eemnes groeit en verjongt
geleidelijk door haar aantrekkelijke en bereikbare ligging,
en door haar aantrekkelijke
dorpse karakter. Ons streven is
om deze verandering zo goed
mogelijk te sturen zonder afbreuk te doen aan ons dorpskarakter. DorpsBelang wil,
binnen de wettelijke mogelijkheden, de doorstroom van
Eemnessers binnen Eemnes
verbeteren.

• Groen

DorpsBelang hecht zeer aan
een groene leefomgeving, in
de wijk en in de polder. Het
landschappelijke willen wij
beschermen en versterken
waar dit mogelijk is. Nieuwbouw is mogelijk, beperkt en
alleen direct grenzend aan
bestaande woonwijken in de
Noord- en Zuidpolder. Door
een grote grondaankoop zal er
de komende jaren in de Zuidpolder worden gebouwd.

• Bereikbaarheid

Eemnes is een belangrijke
locatie in de regio, aantrekkelijk om je te vestigen. Dit betekent dat Eemnes bereikbaar
moet blijven voor bewoners en
bezoekers. Knelpunten in de
Singels moeten worden opgelost, zodat ook zwaar verkeer
gebruik kan maken van deze
verbindingen, en de Laarderweg zoveel mogelijk wordt
ontlast. Een brug over de
Vaart (minder hinder landbouwverkeer), en het aanpakken van de afrit op de A27
horen daar ook bij.

• Veiligheid

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 in
het gemeentelijk beleid verdient. DorpsBelang wil erop
toezien dat de bereikbaarheid
van de scholen, sportlocaties
en het Huis van Eemnes veilig
genoeg is. Hiertoe moeten de
“kindlinten” (stoeptegels die
veilige routes aangeven) worden uitgebreid en hersteld.

• Energietransitie

DorpsBelang wil zich inzetten
om bewoners te ondersteunen
bij het verduurzamen van hun
woningen en woonomgeving.
Wij zijn voorstander van een
behoedzame aanpak van de
overgang naar andere energiebronnen. DorpsBelang heeft
een voorkeur voor het gebruik
van geothermie (aardwarmte)
voor de regio als een goede
oplossingsrichting.

• Zonnepanelen

Bij het aanbrengen van zonnepanelen, kiest DorpsBelang
nadrukkelijk voor aanbreng op
de daken van alle soorten gebouwen (boerderijen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen) en is van mening dat
windenergie en zonnevelden
niet passen in de open Eempolder.

• Financiën

De geldelijke middelen worden opgebracht door alle burgers samen. Er is dan ook alle
reden om daar zorgvuldig mee
om te gaan. Uitgroei van de
gemeente, uitsluitend met de
bedoeling om extra inkomsten
te genereren vindt DorpsBelang zeer ongewenst.

• Inspraak

DorpsBelang vindt dat burgers
meer moeten worden ingeschakeld bij de besluitvorming
binnen de gemeente. Eemnessers, jong en oud, moeten voldoende ruimte krijgen om hun
mening te geven over plannen
in het dorp.

• Kleinschaligheid

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

• Draagvlak

Voor alle belangrijke plannen
geldt altijd de noodzaak van
draagvlak, haalbaarheid en
betaalbaarheid.

Al vóór 2018 waren er aanwijzingen dat
het grondwaterpeil in de omgeving van
Torenzicht heel hoog was. Onze wethouder heeft een en ander toen voortvarend
opgepakt: er is gemeten aan het grondwaterpeil en er zijn bewonersbijeenkomsten gehouden om iedereen te informeren. In 2019 is er een rapport opgesteld
die de problemen en mogelijke oorzaken
in beeld bracht.
Naar aanleiding daarvan zijn er peilbuizen geplaatst om het grondwaterpeil
gedurende 4 seizoenen te meten.

belangrijke rol voor DorpsBelang bij woningbouw
in Eemnes
Er wordt op dit moment in ons land gesproken over
een woningcrisis. Natuurlijk gaat dit ook niet voorbij aan ons dorp. Hoe is de opstelling van DorpsBelang hierbij?
DorpsBelang is in de jaren 70 vooral opgericht om
de plannen voor een enorme Vinex wijk voor
20.000 inwoners langs de A27, te veranderen. Gelukkig met succes. In plaats van de enorme wijk,
kwamen er kleinere uitbreidingsplannen.

nessers aan een nieuwbouwwoning te helpen. Bij
de Hink Stap Sprong voor starters en bij de Hilt
met name voor senioren. We zien in de bizarre
woningmarkt natuurlijk ook dat beleggers betaalbare woningen kopen en ze voor hoge prijzen verhuren. Dat proberen we met een zelfbewoningsplicht en minimale woonduur van 7 jaar tegen te
gaan. Eerder eruit kan natuurlijk, maar dan betaal
je een boete.

Geleidelijke groei
Sindsdien zet de partij zich in voor behoud van
kleinschaligheid, de dorpse cultuur en het open
landschap, waarbij bescheiden en geleidelijke groei
van het dorp via woningbouw een belangrijke rol
speelt.
DorpsBelang is van mening dat alleen door geleidelijke groei, de sociale structuur van het dorp (zeg
maar de dorpscultuur) kan blijven bestaan.

Terug naar Eemnes
DorpsBelang wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Eemnessers in aanmerking komen voor een
woning. Daarbij horen ook jongeren die voor studie zijn verhuisd en weer terug willen komen naar
Eemnes. Vergeleken met vroeger biedt de landelijke wetgeving daar helaas weinig mogelijkheden
voor, maar elke mogelijkheid die er is, pakken we
aan.

Projecten
Grote projecten zoals de Zuidpolder, het Vierkante
Bosje en de Minnehof zijn door DorpsBelang wethouders ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor de meer
recente inbreilocaties bij de Hink Stap Sprong en
bij de Hilt. Hier worden de komende 2 jaar in Eemnes ruim 140 huur- en koopwoningen gebouwd.
Het vorige college had plannen om op deze plekken vooral dure woningen te bouwen, omdat die
het meeste opbrengen. Met de komst van DorpsBelang in het college, nu vier jaar geleden, is dat veranderd.

Zuidpolder
Het Zuidpolder project loopt nog tot 2025. Dit jaar
is de grond voor Zuidpolder fase-2 aangekocht om
geleidelijk vanaf 2026 tot 2038 met 40 woningen
per jaar, totaal zo’n 450 woningen te bouwen. Natuurlijk moeten we daarna wel gaan denken aan de
evenwichtige opbouw van het dorp.

Sociale woningen
De plannen zijn gewijzigd en nu zal er 65% in het
sociale- en middeldure segment worden gebouwd.
Daarmee kunnen we een flinke slag slaan om Eem-
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Geleidelijk bouwen
DorpsBelang staat voor bouwen voor de juiste
doelgroep en voor groei die past bij Eemnes. Dat
betekent beperkte groei. Nieuwe bewoners moeten
kunnen worden opgenomen in de door ons allen zo
gewaardeerde dorpscultuur. Daar zetten we ons al
jaren voor in en dat zullen we blijven doen.

Regenbuien
Naast de grondwateroverlast zijn de regelmatig hevige regenbuien een extra
belasting voor dit gebied. Na een aantal
jaren meten, is gebleken dat veel drainageputten er niet meer zijn of niet toegankelijk zijn. Het controleren en doorblazen van de drainage heeft al behoorlijk
veel problemen opgelost.
Steenbreek
Verder heeft Eemnes zich aangesloten
bij de stichting Steenbreek: de verstening van onze tuinen heeft gevolgen,
ook voor de wateroverlast. Kort gezegd
is de actie: tegel eruit groen erin….u
gaat daar de komende jaren nog meer
over horen.

Waterberging
Daarnaast is waarschijnlijk een extra
waterberging onder Plantsoen of mogelijk Braadkamp nodig en eventueel extra
lozing naar de polder.
Die uitkomsten hopen we zo snel mogelijk te horen. Kortom een project wat
voor DorpsBelang prioriteit heeft!

We weten het al jaren en we doen er
allemaal aan mee. Afvalscheiding is
immers goed voor milieu en portemonnee. Wat echter in steeds meer gemeenten wordt ervaren, is dat het scheiden
van plastic en restafval problemen geeft.
Eigenlijk kunnen de afvalverwerkers dit
scheiden beter dan wij als burgers.
DorpsBelang wil daarom onderzoeken
of het mogelijk is om voor plastic te
komen tot wat “nascheiding” heet.
D.w.z. dat de afvalverwerker de juiste
soorten plastic uit het afval haalt.
Dit zou een vermindering van het aantal
kliko’s betekenen.

Eemnes groeit en verjongt door
haar aantrekkelijke ligging en
door haar dorpse karakter. Met
een groei in 2021 naar ruim 9400
inwoners, waarvan ongeveer 1500
kinderen tot 15 jaar en 1100 bewoners tussen de 15 en 25, is het
voor DorpsBelang belangrijk deze
groep Eemnessers de kans te geven door te groeien binnen de
gemeente.

De energietransitie (de overgang
van gas naar andere, meer duurzame energiebronnen) zal ons de
komende jaren nog wel bezig houden. De standpunten van DorpsBelang hierover zijn duidelijk:
- inzetten op isolatie van woningen
en gebouwen
- zonnepanelen op de daken, ook
bedrijven en boerderijen
- geen verdere zonnevelden of
windmolens in de polder
- overgang moet haalbaar en betaalbaar zijn
- draagvlak onder de bevolking is
essentieel
- (ultra diepe) geothermie (gebruik
aardwarmte) lijkt kansrijk
- bij gebruik aardwarmte, alle woningen aansluiten op dit net
Zo langzamerhand houdt de problematiek veel Eemnessers bezig.
Wim Bary, betrokken inwoner en
al jaren lang lid van DorpsBelang,
geeft er zijn mening over:
“Bijna dagelijks hoor of lees ik de
boodschap: in 2030 van het gas af.
Soms is het 2050. Ik weet het, het
gaat over de energietransitie.
Maar 2030? Dat duurt nog zo
lang. Toch schuurt het en ik vraag
me soms af wat ik zelf kan doen.
Zelf het initiatief nemen en ons
huis verduurzamen bijvoorbeeld.
Maar hoe doe je dat, waar begin
je.
Zo kun je lid worden van Eemnes
Energie, die je op diverse manieren kunnen ondersteunen. Je kunt
een energiecoach vragen je te helpen en zaken op een rij te zetten;
structuur aan te brengen in jouw
verduurzamingsplannen. Eemnes
Energie zet zich ook in voor buurtgesprekken met als doel dat bewoners gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame
leefomgeving.
Je kunt in een gesprek met je buren bijvoorbeeld je energierekeningen vergelijken met andere
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bewoners. Ook kun je bij andere
bewoners de maatregelen die zij
al hebben genomen zien en de
effecten bespreken. Een buurtgesprek brengt mensen bijeen, verbindt ze en bouwt samenhang en
betrokkenheid op.
We kennen ook de warmtetransitie visie van de gemeente, een
document dat elke gemeente in
Nederland moet opstellen. Het
gaat over de vervanging van
aardgas als energie bron, een
zeer complexe opgave. Dat begrijpt ik.
Je leest over de regionale Energie
strategie; onderzoeken waar en
hoe de opwekking van duurzame
elektriciteit op land kan plaatsvinden, hoe de warmtevoorziening in
de gebouwde omgeving eruit gaat
zien in 2030. Ja, weer 2030. Maar
dat is al over 8 jaar!
Ik hoop dat de gemeente een
voortvarende start maakt met de
verduurzaming. Daarbij is belangrijk: wat doet de gemeenteraad? Ik hoop dat de raad in de
nieuwe raadsperiode kiest voor
een verstandige strategie; leren
van de eerste projecten, daarna
flink opschalen en de meest complexe zaken in de staart.
Gelukkig is mijn eigen partij
DorpsBelang voorstander van
zo’n aanpak. DorpsBelang wil dat
de gemeente de buurtinitiatieven
gaat ondersteunen. Daar ontstaat
draagvlak en organisatievermogen voor de transitie; samen
leren en samen ontwikkelen van
schaalbare en repeteerbare verduurzamingsaanpakken en organisatievormen.
Er speelt nog veel meer maar
alles overdenkend realiseer ik me
dat de gemeenteraadsverkiezingen 2022 zeer belangrijk zullen
zijn voor de toekomst van Eemnes.”

Veilig
Belangrijk voor de allerkleinsten,
is een veilige woonomgeving, met
voldoende speelmogelijkheden.
Schoolgaande kinderen moeten
veilig over herkenbare routes
(kindlinten) tussen de wijken, de
(sport)verenigingen, scholen van
hun keuze (en niet omdat de
school het dichtstbij is) en het
huis van Eemnes kunnen lopen of
fietsen, met veilige oversteekplaatsen.
Milieuprojecten
Natuur- en Milieueducatie is belangrijk in deze fase van de jonge
Eemnessers en is daarom het uitgelezen moment om samen met de
scholen natuur- en milieuprojecten in het dorp op te pakken,
zoals nestkastjes maken en ophangen ter bestrijding van de eikenprocessierups, of zwerfafval punten plaatsen om Eemnes schoon te
houden en meer bijenkasten,
bloem- en plantlocaties te creëren
waarbij de buurtkinderen kunnen
helpen deze te onderhouden.
Sportbeoefening, deelname aan
het verenigingsleven en voor bepaalde doelgroepen ook gratis
zwemlessen zien we als een goed
alternatief om achter de computers en tablets vandaan te komen
en in beweging te blijven.
Scholen
Eemnes is niet groot genoeg om te
voorzien in middelbare scholen
maar we zien in de regio ruim
voldoende aanbod. De veiligheid
en bereikbaarheid (op de fiets of
bijvoorbeeld met de HOV-buslijn)
naar deze locaties zou in overleg
met de buurtgemeentes onderhouden moeten worden zoals we dat
ook in onze eigen gemeente willen.
Het werkaanbod voor de startende
jongeren is ruim voldoende in
Eemnes en omgeving en in de
vrijetijd kunnen ze op meerdere
jongerenontmoetingsplaatsen samen komen of deelnemen aan de
vele activiteiten die georganiseerd
worden. Niet alleen de jongeren in
Eemnes moeten zich veilig voelen, ook alle (buurt)bewoners
moeten dit kunnen en door goed
en regelmatig overleg kan gewerkt worden aan een gezellige
buurt.

Wonen
Wat is het mooi als je, wanneer je
het huis uit gaat wel in Eemes kan
blijven wonen. Eerst op een kleine
oppervlakte en later in een kleine
woning, doorgroeiend naar een
betaalbare gezinswoning om in de
bloei van het leven jezelf en mogelijk je gezin net zo te kunnen laten
genieten van de gemeente als de
generaties voor je en de nieuwe
generaties die nog komen.

Inspraak
Iedereen en met name jongeren
moeten voldoende ruimte krijgen
om hun mening te geven over plannen in het dorp. Bij nieuwe grote
besluiten vinden we dat we inwoners moeten raadplegen via een
referendum en laten inspreken tijdens buurtschouwen. “Verder op
een vertrouwde manier” geldt immers voor alle Eemnessers in ons
dorp.

Verkeersveiligheid raakt ons allemaal, elke
dag. Bijna iedereen neemt deel aan het verkeer,
en wil zich op een prettige en veilige manier
verplaatsen. We hebben de afgelopen jaren
flink geïnvesteerd in verkeersveiligheid, doorstroming en gedragsbeïnvloeding. Ondanks alle
genomen maatregelen, is het gevoel van onveiligheid op sommige scharnierpunten in het wegennet van Eemnes nog steeds aanwezig.
Het is niet eenvoudig om de verkeersveiligheid
voor alle verkeersdeelnemer gelijkwaardig te
borgen. DorpsBelang zet zich de komende jaren in voor een risico-gestuurde veiligheidsaanpak. Dit houdt in dat we verder inzetten op de
hotspots uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), waarbij ongevallen worden
voorkomen door de belangrijkste risico’s proactief aan te pakken.
Robuust
Binnen deze strategie moeten we een verkeersnet creëren dat robuust genoeg is om ruimte te
bieden aan ruimtelijke en economische ontwikkeling (Zuidpolder), waarbij verkeersveiligheid
als randvoorwaarde wordt meegenomen. Hierin
zijn met name de plekken waar kwetsbare verkeersdeelnemers samenkomen met zwaar of
snel verkeer bepalend. De beperkte ruimte binnen het bestaande wegennet zorgt ervoor dat
we creatief moeten omgaan met de beschikbare
ruimte. Hierbij zijn openbaar vervoer en het
stimuleren van fietsgebruik van groot belang.
Laarderweg
Een van de bekende knelpunten in het wegennet van Eemnes is de verkeersbelasting op de
Laarderweg. De afgelopen jaren is gebleken dat
er bij bewoners en belanghebbenden onvoldoende steun was voor een rigoureuze herinrichting van de weg. Het afsluiten voor doorgaand verkeer, of het instellen van éénrichtingsverkeer bleek geen wenselijke oplossing.
Centraal aandachtspunt is de weginrichting van
het gedeelte Laarderweg tussen de Zuider- en
Noordersingel. De interactie tussen het langzame fiets- en snelle auto-, vracht- of landbouwverkeer speelt hierbij een cruciale rol. Om de
verkeersveiligheid te verbeteren is er in het
GVVP gekozen voor een echte 30-km inrichting, waarbij er voor de kwetsbare verkeersdeelnemers (voetgangers en fietsers) meer
ruimte komt. Om voldoende draagvlak voor de
toekomstige maatregelen te creëren zullen we,
zoals gebruikelijk bij DorpsBelang, burgerpanels inschakelen, om belanghebbenden in de
planvorming te betrekken.
Wakkerendijk
De afgelopen raadsperiode is de reconstructie
van de Wakkerendijk in uitvoering gegaan.
Hierbij zijn, onder aansturing van de DorpsBelang wethouder, diverse werkzaamheden
uitgevoerd. In het wegprofiel van het dijklichaam zijn een aantal verzakkingen geëgaliseerd en er is 2,5 km persriool vervangen. Door
het toepassen van een geluidsabsorberende deklaag is er een behoorlijke geluidsreductie gerealiseerd. Er is gekozen voor duurzaam asfalt,
opgebouwd uit 50% gerecycled materiaal, wat
een geweldige CO₂-uitstootreductie heeft opgeleverd. De lagere rolweerstand van de nieuwe
deklaag zorgt verder voor minder geluidsoverlast, minder slijtage van banden en minder
brandstofverbruik, waardoor de CO₂-uitstoot
van het verkeer op de weg verder wordt ver-
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minderd. Ook is de Wakkerendijk ingericht met
brede fietspaden en diverse snelheidsremmende
maatregelen.
Tegelijk met het project Wakkerendijk hebben
we de verzakkingen in het wegdek van de
Meentweg (Laarderweg tot Volkersweg) opgelost, door de verharding te voorzien van een
nieuwe fundatie en bestrating. Omdat de praktijk heeft uitgewezen dat er ondanks de genomen maatregelen toch nog verbeterpunten zijn,
zullen er m.b.t. het verlagen van de rijsnelheid
en een aanpassing voor de fietsoversteek
Meentweg richting de Wakkerendijk of de
Laarderweg nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
Breder fietspad
Om het vrijliggende fietspad op de Wakkerendijk te laten voldoen aan de eisen van vandaag
hebben we de rijbaan op de Wakkerendijk versmald, waardoor we een breder fietspad (3 m)
konden maken. Met het verbreden van het fietspad hebben we een veilige omgeving voor
fietsverkeer met onderlinge snelheidsverschillen gekregen.
Aansluiting Wakkerendijk-Eikenlaan
De provincie Utrecht wil de doorstroming op
de provinciale weg N221 ten noordwesten van
Baarn verbeteren. De provincie heeft hiervoor
nauw samengewerkt met de gemeente Eemnes,
waardoor het kruispunt op- en afrit A1 met de
Wakkerendijk wordt omgebouwd tot een nieuwe enkelbaans rotonde. DorpsBelang is voorstander van een fietstunnel onder de afrit, maar
dit leek voor de provincie “een brug te ver”. De
gelijkvloerse fietsoversteek op de Wakkerendijk (t.h.v. Nijhof) wordt wel vervangen door
een fietstunnel. Deze fietstunnel is dan ook
toegankelijk voor voetgangers. Deze maatregelen zullen de verkeersveiligheid op dit gedeelte
van de Wakkerendijk behoorlijk verbeteren.
Brug over de Vaart
Tijdens de reconstructie van de Wakkerendijk
is er voor het landbouwverkeer een tijdelijke
brug over de Eemnesservaart gelegd.
Door deze maatregel kwamen we erachter, dat
de hinder van landbouwvoertuigen op de Wakkerendijk en Laarderweg aanzienlijk werd verminderd. Om hier verdere invulling aan te geven wil DorpsBelang een plan uitwerken om
voor het landbouwverkeer een ‘vaste’ brug in
de polder aan te leggen.

Aansluiting A27-Zuidersingel
De verbreding van de afrit A27 richting Zuidersingel staat voor 2022 op de uitvoeringsplanning. De verbreding zorgt voor een aanzienlijke
verbetering van de doorstroming voor verkeer
richting Zuidpolder en de koeienrotonde. Langs
de A27 worden langs beide rijrichtingen HOVhaltes en aanvullende parkeervoorzieningen
aangelegd. Om fietsers en voetgangers een veilige oversteek naar de HOV-haltes te geven,
wordt er over de Zuidersingel een nieuwe oversteek aangelegd. Door deze maatregelen krijgt
Eemnes een hoogwaardige busverbinding met
Huizen, Hilversum, Utrecht en Amsterdam.
Braadkamp
Het kruispunt Braadkamp met de Minnehof is
al vele jaren een agendapunt voor de verkeersveiligheid. Om de verkeersveiligheid op dit
punt te verbeteren is het van belang de omliggende infrastructuur aan te passen. Een reconstructie van dit kruispunt kan niet los worden
gezien van de ontwikkelingen LaarderwegWest. Gelet op de verkeersveiligheid, kan dit
echter niet wachten op de aanpassing van de
Laarderweg, maar wordt met prioriteit aangepakt. De plannen zullen al snel, in overleg met
bewoners en belanghebbenden, worden gepresenteerd.
Bereikbaarheid en toekomst
Eemnes heeft binnen de regio’s Gooi en Vechtstreek en Amersfoort een populair vestigingsklimaat om te wonen of te werken. Door het
doorlopende woningbouwproject Zuidpolder,
en een aantal inbreidingsprojecten zal de bereikbaarheid voor bewoners, hulpverleners,
toeleveranciers en bezoekers de komende jaren
aandacht nodig blijven hebben. Knelpunten in
de Singels moeten worden opgelost, zodat toeleveranciers van de Minnehof op een logische
wijze gebruik van deze verbinding zullen gaan
maken.
Oplaadplaatsen elektrische voertuigen
Binnen 20 jaar zal naar verwachting de helft
van alle personenauto’s in de wereld elektrisch
zijn. Ook elektrische fietsen en scooters worden
steeds populairder. Gemeentes elektrificeren
het openbaar vervoer, en bestellingen van webshops worden steeds vaker bezorgd met elektrische (bestel)wagens. De beschikbaarheid van
laadstations is van grote invloed op het gebruik
van elektrische voertuigen.
Voor Eemnes geldt dat het aantal openbare
laadpalen de komende jaren zal moeten meegroeien met de stijgende behoefte. DorpsBelang zal zich blijvend inzetten om de infrastructuur rondom elektrisch opladen te verbeteren.
Hierbij moeten dan de (oplaad)parkeerplekken
zoveel mogelijk ook voor andere auto’s kunnen
worden gebruikt, als er onvoldoende ruimte is
voor extra plekken.

Eemnes is een groen dorp. Dit geldt
eigenlijk zowel voor de Eemnesser polder als voor de directe woonomgeving.
Het groen van onze leefomgeving vind
je in bomen, struiken, planten, bloembollen, gras en water. Door het hele
dorp heen zijn er veldjes en groene
plekken om te recreëren, vaak voorzien
van bankjes. Langs de routes door het
dorp is gekozen voor zichtbaar groen in
de vorm van plantvakken, zodat waar
mogelijk een groene corridor ontstaat
voor flora en fauna.
Singels
De singels zijn belangrijk voor de verwerking van water, maar ook voor inrichting met ruiger groen als schuilplaats en foerageergebied voor vogels
en andere schuildieren. Bruggetjes verbinden de wandelpaden.
Geld
Er wordt door de gemeente veel geld
uitgegeven voor het onderhoud van onze leefomgeving. Voor DorpsBelang is
dat goed besteed geld; wij denken dat
veel mensen die groene leefomgeving
erg waarderen. Door het dorp heen zijn
er veel speelplaatsen in verschillende
samenstellingen, voor verschillende
leeftijden, die goed onderhouden worden. Ook trapveldjes en hondenuitlaatveldjes ontbreken niet.
Eigen beheer
Er is ook groen in eigen beheer bij onze
inwoners. Een mooi voorbeeld is de
waterspeelplaats in de Zuidpolder. Daar
komen alle speelsoorten bij elkaar. Natuurlijk is er ook gedacht aan de bijen:
er staat een groot bijen/insectenhotel.
Zelfs is er een deel afgezet om honden
te laten spelen. Zeker bij nieuwbouwprojecten is het belangrijk dat ook daar
een groene leefomgeving ontstaat, die
aansluit bij de rest van het dorp. DorpsBelang zal dan ook in de komende projecten veel aandacht blijven geven aan,
wat we wel “leefgroen” zouden willen
noemen.

Overlast
Soms kan natuur overlast veroorzaken,
denk hierbij aan de Eikenprocessierups.
De vele vogelkastjes helpen om meer
vogels aan te trekken, om de rups te
bestrijden samen met aanvullende
maatregelen. Er is ook aandacht om
woekerplanten als de Japanse Duizendknoop en Reuzenberenklauw zoveel
mogelijk te beperken.
Polderbermen
Dit laatste gebeurt ook in de Eempolder. Samen met de boeren gaan we een
deel van de bermen omvormen tot zones waar de planten als de Reuzenberenklauw en Japanse Duizendknoop
minder voorkomen en meer kruidige
bermen ontstaan die geen overlast veroorzaken en goed zijn voor flora en
fauna.
Voor velen van ons is “een rondje polder” een fijne ontspanning. Langs de
Vaart, wind in de haren, genieten van
alles wat je daar tegenkomt.
Ook dat is Eemnes!

Eén van de nieuwe mensen op onze kandidatenlijst is Peter Ronner. Als voormalig voorzitter van
de voetbalclub geen onbekende in het dorp. We
vroegen hem eens naar zijn gedachten over een
zelfstandig Eemnes. Peter hierover:
“Thuis in Eemnes” is het gemeentemagazine voor
inwoners van de gemeente Eemnes en haar bezoekers. Je hebt er natuurlijk al doorheen gebladerd
voor alle weetjes over ons dorp. Maar sla het nog
eens open op bladzijde 46. Daar ligt Eemnes, omgeven door de polders, de rivier de Eem, het
Gooimeer en de beide snelwegen. Het groen van
de Eempolder straalt je vanaf de kaart tegemoet.
Een kleine gemeente, rond de 9.000 inwoners,
maar met stadsrechten en zelfstandig! Met veel
verenigingen. En in verhouding tot de rest van het
land zijn veel meer Eemnessers lid van die vereni-

gingen. Dat zegt iets over de leefbaarheid van ons
“dorp”. Het is hier goed wonen en leven.
Die zelfstandigheid staat al jaren onder druk. Kun
je als kleine gemeente, beter gezegd kunnen wij
als inwoners, nog wel alle lasten opbrengen? Is
de dienstverlening op het gemeentehuis nog goed
genoeg? Hoe staat het met de groenvoorziening
en blijft de polder wel de polder? Kun en wil je
met andere woorden nog wel zelfstandig blijven
als kleine gemeente?
Het antwoord van DorpsBelang is: Ja!
Waar staat het gemeentehuis nog zo dichtbij en
zijn de lijntjes naar raads- en collegeleden nog zo
kort en laagdrempelig. Hier staat het Eemnesser
belang met stip op één! Wij hebben een fijne
dorpscultuur en zelfs een eigen Feestcommittee!
Hoe behoud je die eigen Eemnesser identiteit als
Vinex-wijk van Amersfoort of ’t Gooi? Of zoals
een promovendus van de Technische universiteit
Delft in zijn proefschrift zei: “Fuseren: doe het
niet. Samenwerken volstaat.” Natuurlijk moet je
als kleine gemeente wel samenwerken.

Door onze BEL samenwerking is daar in het verleden al een grote stap gezet. Waar we kunnen
samenwerken met andere gemeenten, richten we
ons op die beleidsterreinen waarbij dat loont. Met
behoud van eigen identiteit. Eemnes moet, wat ons
betreft, de menselijke maat houden. Lees de gedichten van onze dorpsdichters er maar op na.
Het zijn odes aan een zelfstandig Eemnes!
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Brandweer in Eemnes
Eemnes zou er anders uitzien zonder zijn brandweervrijwilligers. Hulp
zou veel te lang duren en de veiligheid van de inwoners zou in het geding
komen. DorpsBelang steunt daarom initiatieven, zoals het opzetten van
een jeugdbrandweer, samen met andere brandweervrijwilligers uit de BEL
-combinatie of Baarn. Brandweer Eemnes dient voldoende slagkracht in
middelen en capaciteit te behouden om de basisbrandweerzorg te kunnen
blijven verzorgen. De gemeenteraad van Eemnes moet zich blijven inzetten voor het behoud van het huidige potentieel ook als de Veiligheidsregio
Utrecht (VRU) hier minder financiën voor wil vrij maken.

Snelle hulp
Daarnaast is DorpsBelang van mening dat bij ieder incident de snelst mogelijk hulp geboden moet kunnen worden ongeacht gemeente- of Veiligheidsregio grenzen. Dit geldt ook voor het verkrijgen van slagkracht om
een incident zo snel mogelijk onder controle te krijgen. DorpsBelang
vindt het dan ook van groot belang dat de Veiligheidsregio’s Gooi en
Vechtstreek en Utrecht samen optrekken in het bieden van snelle en adequate hulpverlening. De brandweervrijwilligers van Eemnes, die dag- en
nacht klaar staan voor uw en onze veiligheid, verdienen alle ondersteuning om dit te kunnen blijven doen!

Sinds de sluiting van café Staal, nu twee jaar geleden, ontbreekt er
in Eemnes een echte dorpskroeg. En dat is jammer. Nu was er door
Corona de laatste 2 jaar niet heel veel mogelijk, maar er komt weer
een tijd dat we gewoon weer naar de dorpskroeg kunnen gaan. Een
plek om andere mensen te ontmoeten, de laatste roddels te horen en
gewoon ouderwets lol te hebben. Kortom, Eemnes heeft behoefte
aan een nieuwe dorpskroeg.
Bestemming
Nu kan de politiek daar maar betrekkelijk weinig zelf aan doen. In
het bestemmingsplan van het centrum, is wel de nodige ruimte ingebouwd voor horeca. Zo is er een horecabestemming op plekken
aan de Wakkerendijk en ook aan de Braadkamp gelegd. Maar dat is
het dan ook wel. Verder zijn we afhankelijk van initiatieven van
ondernemers. Nu waren die initiatieven er gelukkig. Er zijn twee
serieuze plannen, de Ark en de Schaapskooi aan de Wakkerendijk,
bij het evenemententerrein.
Rode contour
Beide plannen zouden, een extra horeca voorziening in het centrum
leveren. Nu valt de Ark voor groot deel binnen de zogenaamde
“rode contour”, terwijl de Schaapskooi er buiten valt. En voor alles
wat buiten de “rode contour valt” moet de gemeente toestemming
vragen bij de provincie. Dit is meestal een langdurig proces, waarbij bovendien een uitspraak wordt gedaan over een veel grotere
strook achter Wakkerendijk en Meentweg. Hierdoor zou er achter
de huidige bebouwing van alles gebouwd en ontwikkeld kunnen
worden. DorpsBelang is al jaren zuinig op de open polder, en dat
geldt ook voor de randjes. Immers, als bebouwing eenmaal wordt
toegestaan, waar stopt het dan? Om deze redenen heeft DorpsBelang een voorkeur uitgesproken voor de Ark.
Kansen gekeerd
Er leek in de gemeenteraad een meerderheid te zijn voor de realisatie van dit plan. Maar helaas! Vlak voor de verkiezingen lijken de
kansen gekeerd, en was in de gemeenteraad alleen nog DorpsBelang voorstander van dit plan. Erg jammer, want nu gebeurt er
waarschijnlijk voorlopig niets. Als DorpsBelang zullen wij ons er
hard voor maken dat er weer een kroeg komt in Eemnes. Het moet
geen 10-jarenplan gaan worden!
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Rond 2014 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor het sociaal
domein, kort samengevat gaat dit over uitkeringen, WMO
(maatschappelijke ondersteuning) en de jeugdzorg. Het gaat hier dus om
een kwetsbare groep mensen waarvoor de zorg goed geregeld moet zijn.
De laatste jaren wordt deze zorg steeds meer individueel afgestemd. Hoewel dit een goede zaak is, zijn de kosten hierdoor lastig beheersbaar.
Kinderen
DorpsBelang heeft vanaf het begin, dat de gemeente deze taak van het rijk
heeft gekregen, altijd aangegeven en zich ervoor hardgemaakt dat kinderen niet buiten de boot mogen vallen en de juiste zorg moeten krijgen.
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat veel gemeenten kampen met forse tekorten in de jeugdzorg. Dat geldt helaas ook voor Eemnes. Maar hoe komt
dit nu? Vóór 2015 was het rijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg en
heeft zoals aangeven deze taak overgeheveld naar de gemeenten. De gemeenten krijgen hiervoor geld beschikbaar uit Den Haag, alleen niet het
gehele bedrag, maar met een forse bezuiniging.
Verder bezuinigen
Dan is het ook niet raar, als deze zorg steeds intensiever wordt, dat de
gemeenten niet uitkomen met het budget. In Eemnes zijn de kosten van
2017 tot 2021 met 50% gestegen zonder compensatie door de rijksoverheid. Je zou verwachten dat, na een aantal jaren, Den Haag tot de conclusie komt dat dit niet reëel is en ten koste gaat van adequate zorg. Je zou
dan ook verwachten dat het Rijk de budgetten voor de gemeente opschroeft. Helaas, het tegenovergestelde is waar, namelijk de coalitiepartijen in Den Haag hebben recent besloten verder te gaan met bezuinigen,
kortom er komt nog minder geld naar de gemeente. DorpsBelang vindt dit
echt asociaal
Huishoudelijke hulp
Een ander voorbeeld is de WMO-vergoeding voor huishoudelijke hulp.
Een paar jaar geleden heeft het rijk besloten om het systeem van eigen
bijdrage te vervangen door een voor de burger gunstiger abonnementstarief. Hierdoor is het aantal gebruikers aanzienlijk gestegen waardoor er
zonder compensatie een tekort is ontstaan van zo’n 25%.
Wij blijven ons uiteraard vol inzetten, zodat alle kinderen in Eemnes tijdig
de juiste zorg kunnen krijgen maar daar hoort dan wel een passende vergoeding van de rijksoverheid bij.

Jan de Zeeuw, onze lijsttrekker, vindt het
een eer om dit weer te mogen doen. Veel
ervaring in de financiële sector, zowel in
Nederland als in het buitenland. Coachte,
als docent voor werkende studenten, aan
de Hogeschool Utrecht. Actief in de
schuldhulpverlening. Ambitie om in de
politiek vooral de dorpscultuur van Eemnes en de landschappelijke waarden, duurzaam veilig te stellen.
Bas Pouw. Geboren en getogen in Eemnes. Samenwonend en vader van 2 puberdochters. Werkt bij een houtimportbedrijf
in Eemnes. Staat thuis geregeld in de keuken om lekker te kokkerellen. Sinds 2010
in de Raad en zet zich in voor een leuk en
aangenaam dorp voor jong en oud. Interesse het meest bij ruimtelijke ordening.

Erwin van Dalen, zelfstandig ondernemer in de infrasector, woont sinds
2008 in Eemnes en heeft samen met
Desire 4 prachtige kinderen. Vier jaar
geleden korte tijd wethouder. Helaas
bleken bedrijf en wethouderschap in de
beschikbare tijd niet te combineren.
Zet zich nu vanuit het bestuur van
DorpsBelang in voor de inwoners van
Eemnes. Doet dat met veel plezier.

Robbert Kouwenhoven, nieuw op de
lijst. Geboren en getogen in Eemnes. Getrouwd en vader van een geweldige tweeling van 15 jaar. Al 25 jaar een eigen onderneming en actief als vrijwilliger en
spelend lid bij TV Eemnes. Hoopt veel te
kunnen betekenen voor het behoud van
ons mooie en unieke dorp en polder.

Dennis Hagen. Geboren en getogen
Eemnesser met twee zoons van 10 en
13. Actief geweest in het verenigingsleven en in de gemeenteraad; moest
daarmee helaas stoppen door tijdgebrek. Werkt in de infra bij de gemeente
Wijdemeren. Zijn hart ligt bij de polder, bij sport en bij de doeners.

Marion Riemens. Sinds 2011 in de raad
voor DorpsBelang. Heeft veel politieke
ervaring. Wil zich weer 4 jaar inzetten
voor ons prachtige dorp, waarbij openbaar
groen, wegen, verkeerstromen en veiligheid van alle weggebruikers haar aandacht
hebben. Ook de energietransitie, en de
inpassing en kosten voor inwoners zal zij
de komende 4 jaar nauwlettend volgen.

Robert Raben, woont sinds 3 jaar in
het centrum van Eemnes. Daarvoor 7
jaar Eemnesser in “deeltijd”. Hoofd
Techniek en Logistiek bij Brandweer
Flevoland en Gooi en Vechtstreek en
Officier van Dienst. Wil bijdragen aan
de maatschappij om het leven leuk en
veilig te houden.

Vincent van der Linden, woont sinds
1974 in Eemnes. Helpt internationale bedrijven commercieel op te starten en te
verbeteren. Besteedt veel tijd aan het samenbrengen van buurtgenoten, het helpen
van medezeggenschapsraden en verenigingen. Zeiler, met zijn eigen zeilboot
of op de botter. Zet zich graag in voor de
doorgroeimogelijkheden van Eemnessers
binnen Eemnes en om na te komen wat
politiek is afgesproken.
Mieke Schouten. Al bijna 50 jaar betrokken bij het openbare leven in Eemnes.
Denkt niet in problemen maar in oplossingen. Ervaring als secretaris schoolbestuur,
ouderraden, voorzitter Woon Adviescommissie, mede oprichter Hartgroen en veel
jaren in de Gemeentepolitiek. Bewegen is
belangrijk, dus voorzitter van de OSO
Stijldansclub.
Jacob Eek, voorzitter van DorpsBelang.
Werkt in de automatisering. Meer dan 20
jaar in de gemeenteraad. Bekend schaker,
o.a. op koningsdag! Woont sinds kort in
de oude smederij aan de Wakkerendijk.
Staat al jaren pal voor dorp en polder.
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Jaap Bood, Schaker, schaatser en zeiler. Was 4 jaar raadslid en enige jaren
daarna twee maal wethouder. Was o.a.
verantwoordelijk voor de centrumontwikkeling in Eemnes en het opstarten van het Zuidpolder project. Is nu
bestuursvoorzitter van de Kringloop in
Eemnes en Huizen.

Paul Sprey, zelfstandig ondernemer in
de internationale chemiesector. Woont
met zijn jonge gezin in Eemnes, om
precies te zijn op het eiland van Eemnes. Komt op voor het bewonersbelang.
Bedacht o.a. de Sprey/vandenBergvariant voor de HOV busverbinding.
Zet zich in voor de buurt d.m.v. burendag, buurt-bbq en Eemnes schoon.

Peter Ronner, woont al vele jaren in
Eemnes. Was hiervoor bestuurder in
het onderwijs. Daarnaast jarenlang
werkzaam als commissaris bij de lokale bank.
Was ook actief als voorzitter van de
voetbalclub in Eemnes.

Eddy van IJken, deze keer onze lijstduwer. Oprichter van DorpsBelang in
de jaren ‘70, daarna vele jaren raadslid
en wethouder. Altijd druk om Eemnes
een klein landelijk dorp te laten blijven. Draagt nu het stokje over aan een
nieuwe ploeg.

