
 

1 

 
 
 
 
 
NOTULEN OPENBARE LEDENVERGADERING 
DORPSBELANG 

Datum: 29-11-2022 
Tijd:   20.00-22.00 uur 
Voorzitter:  Jacob Eek  
 

Aanwezig : 26 DB-ers 
Bestuur:  Jacob Eek, Erwin van Dalen, Mieke Schouten, Vincent van der Linden, 

Peter Ronner (Jaap Bood mka) 

Wethouder:  Theo Reijn, Rene ten Have 

Raadsleden: Jan de Zeeuw, Marion Riemens, Bas Pouw, Robbert Kouwenhoven, (Robert 
Raben mka) 

Leden:  15 ( Irma Hilhorst mka) 

 

1. Opening door de voorzitter 
De openbare ledenvergadering van DorpsBelang wordt geopend door de voorzitter Jacob 
Eek. Hij heet met name de beide gastsprekers van vanavond, Margriet Larooy, 
coördinator voedselbank BEL, en Nanda Stern-Pasveer, initiatiefneemster van  ‘Eemnes 
voor elkaar’, van harte welkom. 

 

2. Notulen ALV 19-04-2022 
De notulen worden onder dankzegging aan notulist Erwin van Dalen vastgesteld. Het 
onderwerp ‘Laarderweg’ uit de notulen wordt meegenomen bij agendapunt 6, ‘Voortgang 
verkiezingsprogramma’. 
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3. Financiële stand van zaken   
Het overzicht over 2022 geeft, mede dankzij de bijdragen van raadsleden en 
wethouders, een gezond beeld. 

4. ‘Armoedebestrijding’ in Eemnes 
Margriet Larooy schetst hoe de voedselbank in 9 jaar is uitgegroeid tot een belangrijke 
voorziening. Ieder dinsdag van 10.00-15.00 uur staan 11 vrijwilligers klaar om de 
momenteel 41 vanuit het kantoor in Huizen aangemelde BEL-gezinnen van een 
voedselpakket te voorzien. Wethouder Theo Reijn geeft aan, dat in Eemnes met gezinnen 
die net niet (meer) in aanmerking komen voor ondersteuning door de voedsel bank door 
de gemeente gesproken wordt, om te kijken welke ondersteuning wel mogelijk is. 

Nanda Pasveer vertelt hoe zij in november 2020 is gestart met een boodschappentas-
aanbod voor Eemnessers die het niet breed hebben, maar niet meer in aanmerking 
komen voor ondersteuning door de voedselbank. Dit initiatief is uitgegroeid tot inmiddels 
3 kastjes in haar voortuin waar voedsel- en verzoringsproducten, max. 4 pp., uit 
meegenomen mogen worden. Supermarkten en de basisscholen voorzien haar o.m. van 
brood en fruit. Iedereen die voedsel- en/of verzorgingsproducten wil doneren kan die 
afgeven op haar thuisadres, Jonneveen 30. Dit initiatief is te volgen op de facebook 
pagina “Eemnes voor elkaar”. 

5. Nabespreking algemene beschouwingen 
De algemene beschouwingen worden m.u.v. ‘Ronde 3: Klimaat, Natuurlijk kapitaal 
(programma 6) voor kennisgeving aangenomen. Dit punt komt aan de orde onder 
agendapunt 7. 

 

6. Voortgang verkiezingsprogramma 
Wethouder Rene ten Have geeft n.a.v. vragen uit de vergadering weer op welk moment 
een herinrichting van de Laarderweg aan de orde is.  Hiervoor is nodig dat: 

1. De bouwwerkzaamheden van De Hilt zijn afgerond 
2. De herstructurering van de kruising bij de Braadkamp is afgerond. 

Daarna kan de start van de werkzaamheden aan de Laarderweg, eind 2024/begin 2025 
plaatsvinden. 
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Tevens wordt gevraagd of het zgn. ‘laaghangend fruit’ niet alvast geplukt kan worden. 
Genoemd worden het ‘platstampen van de punaises’ en het vrachtverkeer via de Singels 
laten rijden. Beide blijkt op korte termijn niet realiseerbaar. 

Als succes wordt genoemd de toewijzing van nieuwbouw woningen/appartementen aan 
jongeren, starters en senioren uit Eemnes. 

 

7. Stand van zaken portefeuilles wethouders – Brief provincie 
windmolens langs de A1 

Vanuit de vergadering komt de vraag of het niet tijd wordt dat DorpsBelang de inwoners 
van Eemnes informeert over de ontwikkelingen rondom Geothermie, warmtenet en de , 
proefboringen van EBN in 2023. Het is noodzakelijk dat de inwoners op korte termijn 
meer bij deze ontwikkelingen betrokken worden aldus sprekers. 

De fractie geeft aan dat het plan is om in september 2023 de bevolking bij dit proces te 
gaan betrekken. In het huidige stadium is dit nog te vroeg. 

Wethouder Rene ten Have onderschrijft dit. Hij schetst de verwikkelingen zoals de 
noodzaak van investeerders, de plannings- en vergunningsproblemen bij het realiseren 
van een warmtenet, de benodigde kennis, de wil tot samenwerken, het vinden van een 
goede projectleiding en de benodigde financiële middelen. Hij wijst verder op de 
isolatiebeleidsbrief die de gemeente aan de inwoners doet toekomen. Wethouder Theo 
Reijn noemt ook de voortvarendheid waarmee in Eemnes aan zonnewarmte is en wordt 
gewerkt. 

Wethouder Rene ten Have bespreekt vervolgens de brief die vanuit de provincie aan de 
gemeente Eemnes is gestuurd en de reactie vanuit het College van B&W richting 
provincie en richting RES Amersfoort. De fractie heeft met beide brieven ingestemd om 
op die manier als gemeente van de lijst met 72 windplekken, die overigens gereduceerd 
gaat worden tot 30 windplekken, verwijderd te worden. Instemming voor een OER-
onderzoek onder voorbehoud van eigen finale besluitvorming als gemeenteraad van 
Eemnes garandeert hopelijk de zelfstandige besluitvorming hierover. 

T.a.v. de stikstofproblematiek wordt gevraagd of er, en zo ja welke, consequenties zijn 
voor de landbouw en bouwprojecten. De beide wethouders geven aan, dat de 
consequenties voor de boerenstand in Eemnes nog onbekend zijn. Er wordt gewerkt aan 
een landbouw- en omgevingsvisie op basis van door het Rijk vastgestelde, en op dit 
moment door de ambtenaren bestudeerde, wet- en regelgeving. In de planning staan in 
januari een collegebelsuit, in februari inspraakrondes en in de zomer hopelijk een 
contourennota voor de Eemvallei. 
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Voor de bouwprojecten dreigt voor het HOV-traject een behoorlijke vertraging. De 
aanbesteding is stilgelegd en dient wellicht herschreven te worden. Eventuele 
consequenties voor de uitbreiding van de Zuidbuurt zijn nog onbekend. 

 
8. Rondvraag en sluiting 

1. Wanneer is Dorpsbelang opgericht? In 1974, m.a.w. tijd voor een feestje in 2024. 
2. Eemnes heeft dringend een kroeg nodig. Is een brainstormronde wenslijk om te 

kijken wat we gezamenlijk kunnen verzinnen? De voorzitter komt hierop terug. 

Tot slot overhandigt voorzitter Jacob Eek namens Dorpsbelang een’ straatbord’ aan Eddy 
van IJken als dankzegging voor zijn tomeloze inzet als (bestuurs)lid van en raadslid en 
wethouder namens DorpsBelang in de afgelopen tientallen jaren. 

De voorzitter bedankt vervolgens iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering 
om 22.00 uur. 

 


