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Editie zes Pulling Eemnes grootser en mooier!
Met nog bijna zeven maanden te gaan is Pulling Eemnes volop in voorbereiding
voor de zesde editie. Op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september staat het
weer te gebeuren! Na een geweldig lustrum twee jaar geleden, met onder meer het
toevoegen van de vrijdagavond, is het voor de organisatie weer een mooie uitdaging om dit te overtreffen. De vrijdagavond in 2016 was erg bijzonder, 25 jaar na de
laatste caravanrace van de Tros werd dit legendarische evenement nieuw leven in
geblazen met heel veel publiek van jong tot oud.

Foto: Joris Klaui-fotografie
Opnieuw gaat de vrijdag het powerweekend openen, naast de caravanrace gaan
er dit jaar ook een aantal andere races van
start. De races gaan van start vanaf 18.00
uur en gaan door tot 21.00 uur, daarna zal
in de tent het eerste feest losbarsten tot
00.30 uur. Door de grote populariteit van
Pulling Eemnes gaat ook de zaterdag op
de schop met meer spektakel, nieuwe
klasses, een nieuwe mooiere speelhoek,
een andere tent met diverse artiesten
en met nog wat mooie verrassingen
wordt de zaterdag de kroon op het weekend.
Power Pullers Zuid en ITPV
Twee organisaties gaan de wedstrijden
voorzien van nog meer power dan ooit
tevoren. Power Pullers Zuid is een groep
sportklasse rijders die Nederland aan het
veroveren is met hun concurrerende machines. Een aantal rijders van deze club

komt uit Eemnes en willen laten zien wat
Pulling Eemnes is. Ook de ITPV gaat met
hun tractoren en vrachtwagens van start
op de Eemnesser klei.
Oldtimer tractorrit
Aan ons evenement is een oldtimer tractorrit toegevoegd; Heb je een oude tractor en wil je een uitgezet tochtje door het
Gooi en Eemland rijden, geef je dan op
tijdens de inschrijfavond of meld je aan
op de site.
Standaard tractoren
Trekkertrek is ooit ontstaan doordat boerenjongens wilden laten zien dat zij het
sterkste paard hadden en dit later verruilden voor een tractor. Dit is waar Pulling
Eemnes een naam hoog te houden heeft.
Met meer dan de helft van alle deelnemers die uit de regio komen, is het voor
deelnemers en publiek een traditie om

aan deze krachtmeting mee te doen of te
bewonderen.
Inschrijfavond
Wil je zelf meedoen of ken je nog mensen uit de buurt die willen meedoen met
trekkertrek, maak ze er dan op attent. De
inschrijfavond is vrijdag 9 maart vanaf
20.00 uur in café Staal. Kan je niet deze
avond, schrijf je dan in via de website.

Deze wordt geopend na de inschrijfavond
dus wacht niet te lang, want kort daarna
worden de klasses gesloten en kan je niet
meer mee doen.
Voor meer informatie kan je terecht op
onze site www.pullingeemnes.nl, hier
vind je informatie over het evenement
omtrent deelname aan trekkertrek en
oldtimer tractorrit en om vrijwilliger en/
of sponsor te worden.

Noteer vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september met grote letters en
onderstreep dit in uw agenda en kom voor twee dagen vol strijd, power
en gezelligheid naar de Te Veenweg Zuid achter het industrieterrein.
Het evenement begint op vrijdag om 16.00 uur en eindigt om 00.30 uur en op
zaterdag om 09.00 uur en eindigt om 01.00 uur.
Via de Rotonde en Facebook zult u in aanloop naar het
Pulling Eemnes weekend regelmatig geïnformeerd worden.

Deo et Arti speelt de zwarte komedie
‘Kleine Teun’ van Alex van Warmerdam
Met deze zwarte komedie laat toneelvereniging Deo et Arti
“Kleine Teun” terugkeren naar Eemnes. Deze komedie gaat
over boer Brand, die met zijn vrouw Keet woont op een boerderij.
Omdat
Brand
niet kan lezen en
schrijven, haalt Keet de jonge onderwijzeres Lena in huis om hem dit te leren.
Keet merkt dat Brand een oogje heeft op
Lena en besluit dit stel aan te moedigen.
Brand ziet dit wel zitten maar komt klem
te zitten tussen de wensen en eisen van
de twee vrouwen. Hij lijkt nog aardig weg
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te komen met zijn gedraai maar uiteindelijk loopt het volledig uit de hand.
De voorstellingen zijn op 9, 10, 16, 17, 23
en 24 maart 2018 in theater de Hasselbak,
Hasselaarlaan 1d te Eemnes.
Spel: Berry Ruisendaal, Marjo van der
Wardt en Annemiek Dombroek
Regie: Ruud Fecken

Kaarten zijn te bestellen via
www.hasselbak.nl of telefonisch
06-43866771.
Aanvang: 20.15 uur
Entree: € 12,50
Meer informatie is te vinden op
www.deoetarti.nl
Volg Deo et Arti ook op Facebook;
https://www.facebook.com/
ToneelverenigingDeoEtArti
Foto Dick Scherpenzeel
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Volksuniversiteit
Het Gooi
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Lezing: ‘Roofvogels in het Gooi
Roofvogelonderzoeker en bestuurslid
van de Werkgroep Roofvogels Nederland
Hanneke Sevink zal op dinsdag 6 maart
20.00 – 21.30 uur uitgebreid vertellen over
roofvogels die leven in Het Gooi. Elke
roofvogelsoort heeft zijn eigen levensstijl,
zijn eigen unieke manier van jagen. Hoe
kun je de roofvogels in jouw buurt in het
vizier krijgen, welke sporen laten ze na?
Voor deze interessante lezing kunt u zich
aanmelden op:
www.volksuniversiteithetgooi.nl

Nieuweweg 43 c, 3755 AB Eemnes

035-5387359

info@veldkampbv.nl

Schilderworkshop ‘Koffietijd’ in De Hilt
‘Koffietijd’ is het thema waardoor we ons
graag laten inspireren tijdens deze gezellige schilderworkshop op dinsdag 20 maart
van 9.30 tot 12.30 uur onder leiding van
Lisette Schaapherder. Het leuke van deze
workshop is dat je met je zelfgemaakte
schilderij naar huis gaat en dat er tussendoor gezellig een kopje koffie met iets lekkers wordt gedronken. Lisette Schaapherder heeft gestudeerd aan de Hogeschool
voor de Kunsten in Amsterdam. Kunst is
altijd al haar passie geweest en ze weet u
op inspirerende wijze te begeleiden tijdens deze workshop! Meer info en aanmelden: www.volksuniversiteithetgooi.nl

www.makkerglashandel.nl
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Lunchconcert
Raadzaal Eemnes

Meesters van de Miniatuur
Pianist Reynoud Maartense voert u in een soloprogramma via vier toonmeesters der
vertelkunst naar verschillende uithoeken van Europa.
De Spaanse Turina vertelt over het Alhambra en de zigeunerwijk van Granada
(Danzas Gitanas). Met Chabrier komen
we in het Frankrijk van de “belle époque”
(Pièces Pittoresques). Voor Russische
sprookjes kan je terecht bij Nikolaj Metner, terwijl zijn land- en tijdgenoot Prokofiev ons enkele flitsende beelden geeft
van de wanorde tijdens de revolutie van
1917 in zijn woonplaats St.Petersburg (Visions Fugitives).
Dit alles samengebald in een lunchconcert in het Gemeentehuis van Eemnes op
donderdag 15 maart.
Het concert begint om 12.30 uur en u kunt
vanaf 12.00 uur terecht om een broodje
en koffie te nuttigen, dit is inbegrepen bij
de toegangsprijs van e 10,-.
Reserveren is niet nodig, maar kan
op telefoonnummer 035-5380827 of
www.scarbomusica.nl

HKE zoekt informatie

over Oostenrijkse kinderen in Eemnes
Honderd jaar geleden was Europa in de greep van de Eerste Wereldoorlog. Nederland
vocht niet mee, maar voelde wel mee. Hier werden talloze vluchtelingen opgevangen
en kwamen buitenlandse kinderen langere tijd in gastgezinnen om aan te sterken.

VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
ALLES OP MAAT GELEVERD EN/OF GEPLAATST
Bramenberg 15
3755BV Eemnes
Tel.nr 035-5316736
Email: info@makkerglashandel.nl

Enkelglas, HR isolatieglas
hardglazen (douche-)deuren,
wanden en tafelbladen, spiegels
Alles kan, mail of bel ons!

‘t kan vriezen, ‘t kan dooien

Zo moeten er tussen 1918 en 1925 diverse
Oostenrijkse kinderen in Eemnesser gastgezinnen geweest zijn. Sommige van deze
kinderen zijn hun verdere leven in Nederland gebleven. De Historische Kring
Eemnes is momenteel bezig met de voorbereiding van een tentoonstelling over de
Eerste Wereldoorlog in Eemnes. Daarbij
zal ook aandacht worden besteed aan
deze Oostenrijkse kinderen.
De samenstellers zijn op zoek naar verhalen, foto’s en andere materialen, die een

indruk kunnen geven van deze Oostenrijkse kinderen. Wie weet er bijvoorbeeld
nog iets over Leopoldine Fabian, de Oostenrijkse pleegdochter van Aagje en Jan
van Dalen, die een boerderij hadden aan
de Meentweg in Eemnes?
Iedereen, die wil helpen om dit stukje
Eemnesser hulpverlening beter inbeeld te
krijgen, kan contact opnemen met Henk
van Hees, tel. 035 – 5389849 of e-mail:
info@kleinwee.demon.nl.

Ingezonden foto door mevr. M.J.A. Goossens-Compeer van het bruggetje naar de Hasselaarlaan.

De Oostenrijkse meisjes Gretl en Lydia Baurek met hun ouders en grootvader,
gefotografeerd in Wenen. Ze kwamen in 1921 naar Eemnes
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Lijsttrekkersdebatten

Column

georganiseerd door Raadsverkiezingen en
ouderenbeleid BasBEL

Door H.E. Nieuweweg

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De BasBEL ( Brede Algemene Seniorenvereniging voor de Bel gemeenten) is een onafhankelijke vereniging, los van welke partij dan ook. Maar
gemeenten hebben grote invloed op de leefwereld van ouderen; bijvoorbeeld wat betreft zorg, huisvesting en verkeer. Daarom organiseert de BasBEL lijsttrekkersdebatten. Dan kunnen ouderen hun
keuze mede afstemmen op wat een partij lokaal wél of juist niet voor hen doet.
Gemeentebesturen hebben grote invloed
op de leefomgeving van hun inwoners.
Met bestemmingsplannen bepalen gemeenteraden wat er er wel en niet op hun
grondgebied kan gebeuren. Bijvoorbeeld

wat betreft nieuwe woonbuurten of een
eigen dorpscentrum.
In het BEL-gebied kozen de drie gemeenteraden ervoor om dit uitgangspunt op
een praktische manier te handhaven.
Ieder van de drie dorpen bleef een eigen
gemeente, zodat inwoners ook directe zeggenschap hielden over hun eigen
woonomgeving, maar ambtelijk werkten
de drie dorpen samen in de BEL-combinatie.

De BasBEL denkt dat dit een verstandige keuze was. Wij geloven niet in verdere
schaalvergroting. Integendeel. In de zorg,
het onderwijs en de volkshuisvesting, is
de laatste jaren juist weer de weg ingeslagen van kleinere eenheden. In het onderwijs krijgen regionale
mammoet-organisaties zelfs subsidie als
ze zich weer opsplitsen in plaatselijke
scholen.

(van een busje tot onderhoud stoepen)
en om volkshuisvesting (betaalbare seniorenwoningen, op ‘rollator-afstand’ van
voorzieningen).
Om kandidaat-raadsleden aan de tand te
voelen, en om ze te vragen of ze een senior-vriendelijk beleid voorstaan, heeft de
BasBEL lijsttrekkersdebatten willen organiseren in ieder van de drie gemeenten.
In Laren heeft Leo Jansen zijn debat; vanuit de BasBEL zullen wij daar aanwezig
zijn om vragen te stellen over het seniorenbeleid van de partijen.

Leden uit onze achterban lieten al vaker
blijken dat ze hechten
aan hun eigen dorp,
met eigen raadsleden
en wethouders die ze
nog gewoon kunnen
aanspreken. De BasBEL is voorstander van de gemeentelijke
zelfstandigheid van de drie dorpen. En
van de praktische samenwerking, die al
jaren zijn nut bewees, in één ambtelijke
BEL-organisatie.

In Eemnes en Blaricum organiseren wij
ons eigen openbare lijsttrekkersdebat,
samen met Radio 6FM en de Bibliotheek.
Op maandag 12 maart, om 20.00 uur, is
het debat in Blaricum (in de Blaercom,
Schoolstraat 3), onder leiding van Kent
Hanson.
Op woensdag 14 maart, ook om 20.00 uur,
is het debat in Eemnes (in de Bibliotheek,
Raadhuislaan 49b) onder leiding van
Marcel Peek.

Deze zelfstandigheid van de drie samenwerkende gemeenten is maar een van de
gemeentelijke thema’s die voor ouderen
interessant zijn. Daarnaast gaat het bijvoorbeeld om WMO-beleid (traplift, taxi,
en thuiszorg bijvoorbeeld), om verkeer

Rouwcafé
Gooi en Eemland

Rouw en lichamelijk functioneren
Als je dierbare wegvalt, dan brengt dat pijnlijke gevoelens en gedachten met zich
mee. Ze komen voort uit het gemis en uit het besef dat het leven verder gaat zonder
je dierbare. Verlies van een dierbare is te vergelijken met de beweging tussen eb en
vloed. Je pijnlijke gevoelens en gedachten kunnen je overspoelen en gelijktijdig herneem je jezelf door de draad van het leven weer op te pakken.
Het toelaten van de eb en vloedbeweging
is helend maar niet vanzelfsprekend. Zo
kan het zijn dat het toelaten van je gevoelens of het deelnemen aan het leven je te
veel is. Je sluit je het liefst af of misschien
zelfs wel op.
Over- en onder-reacties hebben invloed
op het lichamelijk functioneren
Hoofd-, rug-, buik-, maagpijn en ook
vermoeidheid, lage weerstand, slapeloosheid of oppervlakkige ademhaling
kunnen rouw gerelateerd zijn. Medicijnen helpen niet, maar wat dan wel?
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Spreker deze middag is Klaas Jan
Rodenburg
Gestalt therapeut, rouw en verliesdeskundige, directeur van het Landelijke
Steunpunt Verlies. Docent en trainer bij
de Post-HBO opleiding Rouw- en Verliesbegeleider en bij de opleiding medische
studenten VU Amsterdam.
Datum zondag 18 maart 2018
13.30-16.00 uur
Meer informatie is te vinden op:
www.humanitas.nl/afdeling/eemland/
activiteiten/rouwcafe en
www.versa.welzijn.nl

Vervoer aanvragen
Voor BasBel-leden, die dit lijsttrekkersdebat willen bijwonen, is het mogelijk
om vervoer aan te vragen. Zij kunnen
bellen of mailen met onze secretaris
(Marijcke
Beel,
035-5313290,
of
secretaris@basbel.nl).
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Rondje cultuur
Daar had ik, moet ik tot mijn schande
bekennen, nog nooit van gehoord!
En dat is jammer, want het is leuk!
Mijn goede vriendin Elize die in de
organisatie ervan zit, legde het me uit.
Iedere derde donderdagavond van
de maand wordt er in De Hilt iets
op kunst/cultuurgebied georganiseerd: een lezing over allerhande
zaken, er wordt muziek gemaakt,
er worden gedichten voorgedragen
en demonstraties op creatief gebied gegeven. Je loopt er – gratis naar binnen (’t begint om 20.00 uur)
en rond 22.00 uur is de avond ten einde. Je kunt een drankje nemen (niet
gratis) en als je weggaat staat er een
melkbus waarin je een vrijblijvende
financiële bijdrage kunt doen.
Nou heb ik een half jaar geleden mijn
eerst boekje geschreven: “flarden uit
een mooi Goois Leven”, een bundeling
van de columns die ik al jaren schrijf
voor De Rotonde.
Elize vroeg of ik daarover iets kon verstellen en een paar verhaaltjes zou
willen voorlezen.
Natuurlijk deed ik dat. Ik vertelde wat
anekdotes uit mijn werkzame leven
en over hoe de verhaaltjes tot stand
komen, las een aantal columns voor
en beantwoordde wat vragen.
Het voelt best raar om als ‘niet-auteur’ je zelf geschreven tekst voor te
dragen… hoe zal dat bij de meer dan
100 aanwezigen aankomen, wordt er
gehoest en geproest, ongeduldig op de
stoelen heen en weer geschoven, wordt
er zachtjes met elkaar gepraat, zie ik
geeuwende, verveelde gezichten, afijn,
die gedachtes schoten van te voren wel
door mijn hoofd.
Ik kreeg de indruk dat de meerderheid
van de aanwezigen het wel grappig of
interessant vond. Na verhaaltje vier
werd gevraagd om verhaaltje vijf en
ik hoorde zelfs af en toe instemmend
gegrinnik.
Veel situaties die ik beschrijf in de
columns, zijn herkenbaar: de grootte
van ons gemeentehuis, de lachende of
droevig kijkende verkeerspalen op de
Laarderweg, het ongeduld van mede
weggebruikers of de ingewikkeldheid
van afval scheiden.
Het was de honderdste keer dat een
dergelijke avond werd georganiseerd,
dus ik viel met mijn neus in de boter! Taart en ‘bubbels’ voor iedereen,
onze burgemeester hield een leuk toespraakje, er was extra muziek en de
sfeer was ‘gezellig’, weliswaar een beetje truttig woord, maar het dekt wel de
lading.
Met een mooie bos bloemen, een paar
aardige complimenten en een goed
gevoel ging ik naar huis.
15 maart heb ik alvast in mijn agenda
gezet. Veel andere Eemnessers ook?!

www.derotonde-eemnes.nl
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Geloven heeft met
vrijheid te maken

Mozes inspireert als groot leider

Mozes gezien door de ogen van Marc
Chagall
Evenals in de voorgaande jaren worden
er weer binnen het winterprogramma
drie avonden besteed aan basaal Bijbellezen. Mozes staat dit jaar als wereldleider centraal. Job de Bruijn, predikant
van de Protestantse Gemeente Laren –
Eemnes (PGLE), verzorgt de lezingen.
Basaal lezen houdt in: kijken naar wat er
letterlijk staat, naar hoe het uitgelegd is
en naar wat de betekenis kan zijn voor
mensen van nu. Bij Mozes komen dan
drie belangrijke punten naar voren: geloven in vrijheid, leiderschap en hoe om te
gaan met tegenslagen en teleurstellingen.
Mozes is met zijn Tien woorden/geboden
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de grote promotor van geloven in vrijheid.
Een mens is er niet om knecht of slaaf te
zijn, maar om op een goede manier vrij te
zijn. Mozes kan gezien worden als een van
de grote leiders; een leider van een beweging die uitgroeide tot een wereldgodsdienst. Zijn leven was niet makkelijk. Hij
moest zich telkens weer door tegenslagen
heen vechten. Dat maakt hem voor ons
anno 2018, zeer herkenbaar!
De avonden hebben een informatief karakter in die zin dat het geen monoloog is
maar een samenspraak. Zij die vooral komen om te luisteren, zijn natuurlijk ook
van harte welkom! Hoewel de drie een
serie vormen, kan ook een afzonderlijke
avond worden bezocht. Telkens zal op de
zondag daarna in de kerkdienst in de Ontmoetingskerk aan de Kerklaan, die om
10.00 uur begint, gepreekt worden over
wat ter sprake kwam.
Data, tijd en plaats woensdag 7, 14 en 21
maart van 19.30 tot 21.30 uur in de Johanneskerk aan de Naarderstraat in het centrum van Laren. Bij binnenkomst koffie of
thee en bij de afsluiting, een glas wijn. De
toegang is gratis maar een bijdrage wordt
zeer op prijs gesteld!
Dit moment binnen het thema ‘Geloven in vrijheid’, is georganiseerd door de
Protestantse Gemeente Laren Eemnes
(PGLE).

Vluchtelingenwerk
Een nieuw leven opbouwen in een onbekende plaats, zonder dat je de taal spreekt,
is geen makkelijke taak. De gemeente Eemnes wil statushouders graag helpen.
Daarom is er voortaan een wekelijks spreekuur van Vluchtelingenwerk in het
gemeentehuis van Eemnes. Wethouder Jan den Dunnen opende donderdag 15
februari officieel het spreekuur.
Iedere donderdagmiddag, tussen 13.00
en 15.00 uur, kunnen statushouders hier
terecht met hun vragen of voor hulp. Veel
van hen zit met vragen over de (vreemdelingen)wet- en regelgeving, over verlenging van de verblijfsvergunning en over
gezinshereniging. Maar ook praktische
vragen, zoals het vinden van een huis- en
tandarts, een school voor de kinderen,
verzekeringen; dit kan best lastig zijn.
Wethouder Jan den Dunnen en Renske
Francken, teamleider VluchtelingenWerk
West en Midden-Nederland

Eemnes Schoon 2018
Inmiddels staat traditiegetrouw in Eemnes rond het begin van de lente de lenteschoonmaak weer voor de deur. De Werkgroep “Eemnes Schoon” organiseert dit jaar
deze schoonmaak van het openbare groen op zaterdag 24 maart a.s..

Pontje Eemnes Eembrugge
Vrijdagmorgen, half negen- Het pontje ligt er verlaten bij. Te koud om te varen?
Winterstop? In ieder geval mooi voor een foto.
In de polder is er altijd wat te fotograferen. Een half uurtje polder en je hoofd is
weer leeg gewaaid.
Laten we hopen dat we dit nog lang kun-

nen doen. Loop eens op een andere dag
of tijdstip dan je gewend bent hier te komen. Zo leer je leer je de polder weer anders kennen.
Foto: Rick de Raad

Dat is tevens de Landelijke Opschoondag
van NederlandSchoon. We mogen ons
verheugen in een vaste kern van deelnemers, waaronder kinderen. Ook is het traditie geworden dat burgemeester Roland
van Benthem meedoet. Net als vorig jaar
wordt hij gesecondeerd door vrijwilligers
van het gemeentebestuur.

Foto: Marcel Steinbach Lowlandscapes.nl
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Wie helpt ons van 10.00 tot ca. 12.00 uur
en/of van 13.00 tot ca. 15.00 uur?
Je mag alleen of met z’n tweeën/drieën

lopen. Er wordt uitsluitend gelopen op
veilige plaatsen, niet op rijbanen en niet
bij op- en afritten van de snelwegen. De
BEL-gemeentewerf stelt materiaal beschikbaar (knijpstokken, veiligheidshesjes en vuilniszakken), maar eigen materiaal mag ook. Dit jaar zullen we eigen
groene veiligheidshesjes gebruiken met
de opdruk “Eemnes Schoon”.
Werkgroep “Eemnes Schoon”
We hebben dan nu een Werkgroep
“Eemnes Schoon” opgericht, maar voor
de continuïteit zoeken we nog enkele
geïnteresseerden met organisatorische
vaardigheden. Aanmelden kan bij Jaap
Groeneveld (voorzitter, coördinator),
e-mail groen65@kpnmail.nl of tel. 035538 1609, bgg 06-2349 4690.
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Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Eemnes
Op woensdag 21 maart zijn de
gemeenteraadsverkiezingen. De
komende 4 jaar hebben de 13 raadsleden namens u de verantwoordelijkheid om de juiste besluiten te nemen
in het belang van onze gemeente en
ons als inwoners. De gemeenteraad heeft aangegeven
zelfstandig te willen blijven, zodat we zelf kunnen blijven
besluiten over wat er in Eemnes gebeurt.

Waar houdt de gemeente zich mee bezig? Een kleine
greep: openbaar groen, wegen, fietspaden, riolering,
speelplaatsen, afvalinzameling, woningbouw, sociale
huurwoningen, zonnevelden, verduurzaming, kunst
en cultuur, onderwijs, bijstand, huishoudelijke hulp,
jeugdzorg, jongerenwerk, bibliotheek, subsidies voor
sport, gezondheidszorg, seniorenhuisvesting, veiligheid,
bouwvergunningen, handhaving van regels, de hoogte
van de gemeentelijke belastingen etc. etc.

De gemeente gaat over veel dingen in uw directe
woonomgeving! Behoorlijk stom dus wanneer je
niet gaat stemmen.

Deze verkiezingen gaan dus over uw directe leefomgeving en over de voorzieningen in Eemnes. Ik wil u
daarom allen oproepen te komen stemmen! En om het

Nog geen keuze gemaakt?

u zo makkelijk mogelijk te maken hebben we ook een
stemhulp: eemnes.mijnstem.nl
En naast de 5 vaste stembureaus, hebben we een
mobiel stembureau (kijk in deze special voor route en
tijden)!
De Gemeenteraad: inwoners die namens u zich vier
jaar inzetten voor ons mooie Eemnes. Het enige wat
ik u vraag is om even te gaan stemmen. Niet vanwege
uw mening over de regering of landelijke politiek, maar
omdat ons Eemnes het waard is!
Roland van Benthem,
burgemeester van Eemnes

Wie mag stemmen voor de gemeenteraad?

Bezoek het debat of kom naar de verkiezingsmarkt!
Weet u nog niet op wie u wilt stemmen? Geen probleem. De deelnemende politieke
partijen stellen zich graag aan u voor. Bijvoorbeeld tijdens het verkiezingsdebat op
donderdag 15 maart: de lijsttrekkers debatteren per vijf minuten over verschillende
thema’s die ook uw belangen raken. Of kom zaterdag 17 maart naar de verkiezingsmarkt op het Minnehofplein: een mooie gelegenheid om in contact te komen met
de deelnemende partijen en van gedachten te wisselen.
Verkiezingsdebat
Datum: donderdag 15 maart 2018
Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: Gemeentehuis Eemnes

Verkiezingsmarkt
Datum: zaterdag 17 maart 2018
Tijd: 10.00 – 14.00 uur
Locatie: Minnehofplein (naast Tetteroo)

Digitale stemhulp eemnes.mijnstem.nl
Wilt u hulp bij het maken van uw keuze voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ga dan naar de digitale stemhulp eemnes.mijnstem.nl
(let op: zonder www).
In Mijnstem krijgt u stellingen te zien
over actuele Eemnesser onderwerpen. U
vult in hoe u over de stellingen denkt, en
vervolgens wordt uw mening vergeleken
met die van de partijen die meedoen
aan de gemeenteraadsverkiezingen. Bij
elke stelling kunt u ook apart zien hoe

de deelnemende partijen hierover denken. Na invulling volgt een stemadvies
voor de gemeenteraadsverkiezingen op
21 maart 2018.

Welkom op de verkiezingsavond
Gegrepen door verkiezingskoorts? Wilt u ook zo snel mogelijk weten welke
partijen de komende vier jaar in de Eemnesser raad zitten? En met hoeveel
zetels?
Komt u dan op 21 maart vanaf 21.00 uur naar het gemeentehuis in Eemnes. Daar
wachten we gezamenlijk – onder het genot van een hapje en drankje - op de voorlopige uitslagen, in aanwezigheid van de partijkandidaten en het college van B&W.
U bent van harte welkom.

Om te mogen stemmen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
• 18 jaar of ouder zijn op 21 maart 2018;
• niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
• op 5 februari 2018 woonachtig zijn in Eemnes;
• U hebt de Nederlandse nationaliteit, u bent EU- onderdaan of niet EU-onderdaan
en als niet EU- onderdaan woont u langer dan 5 jaar legaal in Nederland.

Wat neemt u mee naar het stembureau?
Om te kiezen neemt u mee:
• Uw stempas; deze ontvangt u uiterlijk
7 maart per post thuis;
• Een identiteitsbewijs; een rijbewijs,
vreemdelingen-document, Nederlands paspoort of identiteitskaart. Het
identiteitsbewijs mag op 21 maart
maximaal vijf jaar verlopen zijn. Dit
betekent dat in uw document bij
‘geldig tot’ 22-03-2013 of later moet
staan.

Geen stempas ontvangen of kwijt?
Heeft u geen stempas ontvangen of
bent u uw stempas kwijt? Dan kunt
u bij het BEL-kantoor, Zuidersingel 5
in Eemnes bij het team Publiek een
vervangende stempas aanvragen. Dit
kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018
12.00 uur. Wanneer u alsnog uw oude
stempas terugvindt, dan kunt u daarmee
niet stemmen. Dat kan dan alleen met
uw nieuwe stempas.

Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen.
Stembureaus
Eemnes heeft zes stembureaus, waarvan één mobiel stembureaus. Het mobiele
stembureau doet verschillende locaties in Eemnes aan. De stembureaus zijn open
van 7.30 uur tot 21.00 uur.
Zittingstijden en locaties mobiel stembureau
Zittingstijden
Locaties
08.00 – 09.00 uur Clusterschool (P+R ruimte voor de school)
09.45 – 10.45 uur Heidehoek (Heidelaan, p-terrein hotel De Witte Bergen)
11.30 – 12.30 uur Theetuin
13.45 – 14.45 uur Eemnes Binnen (bij Wakkerendijk 260)
15.30 – 16.30 uur Raadsvore*
17.00 - 18.00 uur Eembrugge (p-terrein ‘Haven van Eemnes’/jachthaven Kroeze)
19.15 – 20.15 uur Eiland van Eemnes
* Mobiel stembureau staat op de parkeerplaats maar is gesloten. Stemmen kan dan in de Raadsvore.
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Dorpsbelang, de lokale partij voor
Eemnes
Dorpsbelang heeft onlangs nog besloten om voorlopig niet mee te doen aan de
Tweede Kamerverkiezingen. Hé, zult u denken, zijn ze nu helemaal …? Ja, het zou
ook wel een beetje vreemd zijn als we dat wel zouden doen. Immers, wij hebben
uitgesproken ideeën over Eemnes, het dorpse karakter, de door ons gewenste kleinschaligheid en het behoud van de landschappelijke waarden. Dit alles is bij ons
niet Christelijk, Sociaal Democratisch of Liberaal. Dat zijn juist de denkrichtingen
die bepalend zijn in de landelijke politiek. Is het dan eigenlijk ook niet een beetje
vreemd om vanuit die landelijke ideeën, Eemnes te willen besturen? Maar goed,
verwacht van ons geen grootheidswaan. Wij houden ons bij Eemnes. Wij zijn een
zelfstandige lokale partij. Voor Eemnessers, door Eemnessers.
Geen klein bier
Dorpsbelang bestaat inmiddels ruim 45
jaar en heeft in die periode een viertal keer
mogen “meeregeren”. In die periode zijn
grote projecten tot stand gekomen. Denk
maar eens aan het bedrijventerrein, de
uitbreiding van de Zuidbuurt, de centrum
ontwikkeling, het Vierkante Bosje, Happy
Home en meest recent, de plannen en
financiële grondslag voor de Zuidpolder.
Geen klein bier, dat is zeker. Toch stond
ook bij die grote ontwikkelingen ons
uitgangspunt steeds centraal: behoud van
de kleinschaligheid en het dorpse karakter
van Eemnes.
Eemnes groeigemeente?
Een belangrijk punt in ons programma is
de verdere uitgroei van Eemnes. Dorpsbelang wil doorgaan met het bouwen
van voldoende nieuwe woningen. Maar,
hoeveel dan? Wij hanteren hierbij al jaren

het principe van het landelijk gemiddelde,
0,8% van de woningvoorraad. Dan tast je
de dorpsstructuur niet aan, dan blijft het
dorp ook sociaal een eenheid en wordt het
geen aparte wijk. Het idee van versnelde
uitgroei, een groeigemeente, spreekt ons
daarom niet aan.
Kleinschaligheid
Doorslaggevend bij deze houding is het
bewustzijn te wonen aan de rand van het
Eemland. Een uniek natuurgebied met
veel landschappelijke waarden. Wij vinden
dat de daarbij passende uitstraling alom
voelbaar dient te zijn. Dorpsbelang staat
pal voor de daarbij behorende kleinschaligheid. De partij is primair gericht op
het behouden van de landschappelijke
waarden en de broze balans tussen het
oorspronkelijke karakter en de eisen van
de vooruitgang en vernieuwing te bewaken. Concessies kunnen tot een riskante

uitholling leiden. Er zijn te veel groeikapers op de kust. Tussen 1972 en 2018 is
er natuurlijk veel veranderd. We kunnen
op dit moment spreken van een moderne,
hedendaagse gemeente. Toch is de dorpse
eigenheid al die jaren fier overeind gebleven. Actief beleid blijft nodig. Specifiek
lokaal beleid is onontkoombaar.

king en bestuurlijke zelfstandigheid, en
acht de opvattingen van de Eemnesser
burgers daarbij doorslaggevend. Effectieve
raadplegingen zullen voorop staan.

Zelfstandig
Dorpsbelang is vanuit die gedachte dan
ook vóór zelfstandigheid. De drang en
dwang van de nieuwe zakelijkheid op het
terrein van gemeentelijke fusies lijken
het af te leggen tegen het ontbreken
van draagvlak. Ook de nieuwe regering
heeft bij monde van minister Ollongren
al gezegd dat draagvlak van onderaf essentieel is. De antifusiegolf zwelt aan. De
komende vier jaar zal de zelfstandigheid
echter wel een thema zijn. Dorpsbelang
kiest daarbij voor ambtelijke samenwer-

Zorgvuldige vooruitgang
De leden van Dorpsbelang worden
gedreven door het bewustzijn te kunnen
wonen en leven in een bijzondere streek.
Vaak ook werken. Zij zijn pragmatisch en
bedenken graag verantwoorde oplossingen
voor concrete problemen. Dorpsbelang
is geen eendagsvlieg. Er is flink wortel
geschoten in de Eemnesser samenleving.
Er is veel bestuurlijke ervaring. De samenstelling van de lokale partij is gevarieerd.
Vogels van diverse pluimage. Alle geledingen uit de gemeente zijn vertegenwoordigd, waarbij kennis van zaken die spelen,
breed aanwezig is. Dit geldt ook voor onze
verkiezingslijst. Wij koesteren het unieke
en zorgen voor zorgvuldige vooruitgang!

Behoud zelfstandigheid
Het CDA wil een zelfstandige toekomst
voor Eemnes. Zodat Eemnes haar eigen
keuzes kan blijven maken over bijvoorbeeld woningbouw, zorg en voorzieningen. Met een bestuur dicht bij de
burger, waar de lijntjes kort zijn.

bieden. Onze oplossing is een nieuwe
ontsluiting via de Zuidersingel naar de
Wakkerendijk. Voordat de Zuidbuurt
verder groeit, moet duidelijk zijn hoe
zo’n extra ontsluiting gerealiseerd kan
worden, zodat hier bij de planvorming
op wordt geanticipeerd.

Maar we moeten ook realistisch zijn.
We zijn te klein om alles alleen te doen,
daarvoor zijn de gemeentelijke taken
te complex en te divers geworden. We
moeten voorbereid zijn als bestaande
samenwerkingen ophouden te bestaan.
De komende jaren worden daarom
cruciaal. Niet afwachten maar actief en
tijdig op zoek naar partner(s), waarmee
duurzaam kan worden samengewerkt.

Ieder kind een goede start
Het CDA wil hulp bieden aan kinderen die moeilijk toegang hebben tot
activiteiten buiten school, meer steun
aan pleeggezinnen, ouders ondersteunen bij opvoedingsvraagstukken en een
buurtsportcoach om kinderen op gezond gewicht te brengen en te houden.

Eemnes
maken we
samen
De sociale vitaliteit en het dorpse karakter zijn voor ons dé twee kernwaarden van
Eemnes. Deze willen we behouden en versterken door te zorgen voor goede voorzieningen en een klimaat waarin verbindingen ontstaan en tot bloei komen.
Wij geloven in de kracht van de samenleving. Met een gemeente die naast
u staat in plaats van tegenover u. Een
gemeente die meer vertrouwen geeft
en minder regels stelt. Waar uw mening
telt en waar mensen naar elkaar omkijken en verantwoordelijkheid nemen.
Eemnes maken we samen, ook in de
politiek. Door goed samen te werken
met andere partijen en met andere
gemeenten bereiken we méér voor
Eemnes.
Een betrokken & fris team
Het CDA gaat de verkiezingen in met
een nieuw team. Pieter Seldenrijk
is onze lijsttrekker. Hij heeft in de
gemeenteraad en in het provinciaal
bestuur laten zien een daadkrachtige
en pragmatische teamspeler te zijn.
Beppie Hoek gaat jongeren een stem
geven in de raad. Samen met Mirjam
Havinga is zij betrokken bij het sociaal
domein. René van Schaik is een man
van de ratio die verder kijkt dan naar

de waan van de dag en Patrick Ouwens
zet zijn kennis en kunde in om het team
met raad en daad te ondersteunen.
Onze wethouderskandidaat is Jan den
Dunnen. Jan brengt een schat aan ervaring en deskundigheid mee. Het sociaal
domein en de toekomst van Eemnes
zijn bij hem in goede handen.
Zorg: van goed naar beter
Voor ons staan niet de regels, maar
de mensen voorop. Dit heeft geleid
tot zorg dichtbij, met een wijkteam,
wijkzuster, wijkmaatschappelijk werker
en een jeugd en gezinsteam. Er is niet
gekort op huishoudelijke hulp en de
WMO hulp is op niveau gebleven.
De komende jaren willen we de coördinatie van de zorg verder verbeteren,
meer aandacht voor preventie en een
actieplan voor de bestrijding van eenzaamheid.

Woningen voor starters
Het CDA wil betaalbare starterswoningen. Zodat jongeren hier een eigen plek
kunnen vinden. Dat is niet alleen fijn
voor hen, maar ook goed voor de vitaliteit en de toekomst van Eemnes.
Extra ontsluiting
Minder auto’s in het centrum willen we
niet bereiken door het verkeer te belemmeren, maar door een alternatief te

5 speerpunten
• Zorg: van goed naar beter
• Behoud zelfstandigheid Eemnes
• Ieder kind een goede start
• Woningen voor starters/jongeren
• Extra ontsluiting via Zuidersingel
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VVD Eemnes
VVD Eemnes is inmiddels niet meer weg te denken; in elke raads- en raadscommissievergadering laat
de VVD haar liberale mening horen en beslist zij mee over voorgestelde maatregelen. Ondanks een
nog kleine bezetting heeft de VVD Eemnes fractie op belangrijke terreinen een aantoonbare positieve
invloed gehad.
Zo is onder andere op initiatief
van VVD Eemnes het Huis van
Eemnes ontstaan, is de gemeentewerf dagelijks geopend, heeft
VVD Eemnes een vooronderzoek
voor plaatsing van een verzorgingstehuis op de plaats van De
Hilt mogelijk gemaakt én is het
vestigingsbeleid voor het bedrijventerrein verruimd.

Voor een liberaal is Vrijheid van
groot belang. De Eemnesser
saamhorigheid en het onderling vertrouwen is groot. VVD
Eemnes vindt dat dit zo moet zo
blijven. Eemnes biedt kansen en
mogelijkheden. Leven zoals je
wilt leven maar met eigen verantwoordelijkheid en daar waar
nodig een helpende hand.

In Eemnes is het goed toeven
voor jong en oud. Dat kenmerkt
zich door prettig wonen, een
veilige en mooie omgeving en het
hebben van goede voorzieningen.
Kortom een plek waar je je prettig voelt. VVD Eemnes wil dit
behouden en versterken.

Kernpunten VVD Eemnes:
Bestuur en ﬁnanciën
VVD Eemnes wil dat Eemnes een
ﬁnancieel gezonde gemeente blijft
zonder lasten verhoging.

Voorop staat dat VVD Eemnes
de bijzondere kwaliteiten van de
Eemnessers wil benutten en volop
ruimte wil bieden voor verdere
ontwikkeling. De inwoners ‘maken’ het dorp. Zij moeten kansen
krijgen om zich te ontplooien en
zelfredzaam zijn. VVD Eemnes
wil dat voor alle Eemnessers:
sociaal- liberaal.

Wonen
VVD Eemnes wil dat er woningen worden gebouwd voor
iedereen en wil investeren in de
ontwikkeling van een verzorgingshuis met aanleunwoningen.
Duurzaamheid en milieu
VVD Eemnes wil investeren in
het duurzaam maken van bestaande woningen en collectieve
energievoorziening.

Ondernemen en werken
VVD Eemnes wil dat Eemnes
aantrekkelijk is voor ondernemers.
Onderwijs
VVD Eemnes wil veilige en frisse
scholen.
Zorg en welzijn
VVD Eemnes wil zorg op maat
voor jong en oud.
Groen
VVD Eemnes wil investeren in
een groene en ﬂeurige openbare
omgeving.
Sport, kunst en cultuur
VVD Eemnes wil investeren in
sociale cohesie.
Mobiliteit
VVD Eemnes verlangt veilig
verkeer voor iedereen.
Veiligheid
VVD Eemnes wil investeren in
eigen handhavers en buurtpreventiegroepen.

Groeien en een dorp blijven
Eemnes is een groen dorp. D66 koestert dat groene en dorpse karakter. De druk op de woningmarkt in de Randstad is een
gegeven. We willen voorkomen dat de prijzen daardoor zo stijgen in Eemnes, dat alleen rijke mensen een plek vinden. Daarom
is woningen bouwen in alle categorieën een belangrijk speerpunt. Jongeren en senioren vinden dan sneller een woning en de
prijsstijging blijft binnen de perken. D66 wil nu al aan de slag met de planning voor een nieuwe wijk, zodat we na de Zuidpolder
in hetzelfde tempo door kunnen. Groei is ook goed voor de verenigingen en de winkelvoorzieningen.
De luchtkwaliteit is in Eemnes matig
volgens de meetgegevens. Schone lucht
is gezond voor iedereen en verbetert
het leven van ouderen en mensen met
astma. Een overkapping van de A27 zou
de luchtkwaliteit kunnen verbeteren en
scheelt veel verkeerslawaai. Dit moet
een voorwaarde zijn bij de toekomstige
verbreding naar twee keer drie
rijstroken. Overkapping kost veel geld;
Eemnes kan een financiële bijdrage
leveren uit de inkomsten die groei met
zich meebrengt.
Klimaatneutraal in 2030
Voor D66 is dit niet zomaar een kreet;
het kan daadwerkelijk bereikt worden.
Dat betekent dat een groot deel van
Eemnes de komende jaren van het gas
af gaat. ‘Het nieuwe wonen’ zorgt voor
toekomstvaste woningen, comfortabel
en zonder vochtproblemen. Deze
moeten voor iedereen bereikbaar zijn,
waarbij ‘woonlastenneutraal’ de norm
is. D66 kiest niet voor een of meer
grote windmolens, maar wel voor
zonneweides langs de snelweg.

Minder controle en bureaucratie,
meer vertrouwen
De meeste mensen willen hun
eigen boontjes doppen. Er zijn
omstandigheden en fases in het leven
dat het zonder ondersteuning niet
lukt. Er zijn allerlei regelingen en
voorzieningen, maar het is veel te
ingewikkeld om daar een beroep op te
doen. We willen meer maatwerk, meer
meedenken, minder controle. Het geld
zit in de reserves, dat is het probleem
niet. Het probleem is de bureaucratie.
In goede samenwerking met onze
buurgemeenten willen we daar wat aan
doen.
Niels Rood:
‘Als het Huis van Eemnes er straks
staat, wordt nog duidelijker waar
we in Eemnes voor staan: we
maken het dorp met zijn allen.
Sport, gezelligheid, cultuur en iets
nieuws leren. Gewoon met alle
leeftijden door elkaar heen.’

Martijn Gebbink,
lijsttrekker D66 Eemnes:
‘Als Eemnes willen we
zelfstandig blijven, maar
dan moeten we wel laten zien
dat we een bijdrage kunnen
leveren aan de regionale
uitdagingen, zoals de
energietransitie.’

Diny Dop-Beverwijk:
‘Jongeren die hier zijn
opgegroeid, moeten ook een
plek kunnen vinden om tegen
een normale prijs te wonen. En
ouderen die naar een geschikter
huis willen verhuizen, moeten
hun huidige huur kunnen
meenemen. Dan komt er weer
een plek vrij voor een jong
gezin.’
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Zeker zijn – van wonen, werk en zorg
De PvdA Eemnes heeft zich de afgelopen raadsperiode ingespannen voor:
betaalbare woningen, goede zorg, een budgetcoach, extra sociale
regelingen, voorzieningen voor ouderen, veilige verkeerssituaties,
duurzaamheid en integratie van nieuwkomers.
Samen sociaal en groen
De PvdA Eemnes is een brede progressieve beweging, die rechtvaardigheid
en eerlijk delen vanzelfsprekend vindt.
Wij oriënteren ons uiteraard op standpunten van de PvdA, maar kijken ook
naar de overwegingen van GroenLinks,
SP en Partij voor de Dieren.
Solidariteit
Mensen die ondersteuning nodig
hebben, moeten die krijgen. Het is
een misvatting ervan uit te gaan dat
iedereen zichzelf kan redden. Eemnes
is wat de PvdA betreft een gastvrije
gemeente voor mensen die hier graag
willen integreren. Initiatieven als
Goede Buren en het Taalcafé ondersteunen wij dan ook van harte.
Een betaalbaar huis binnen 1 jaar
Iedereen moet passend en betaalbaar
kunnen wonen, met een wachttijd
van maximaal één jaar. De PvdA is
voor gestage groei, die de Eemnesser samenleving aankan. Wij willen
bouwen voor mensen en niet vooral
om er geld mee te verdienen. Er is
een tekort aan woningen voor jongeren, voor 1-persoons huishoudens en
woningen in de middenklasse. Dat willen wij oplossen. Daarnaast willen we
ruimte bieden aan nieuwe initiatieven,
zoals tiny houses en woongemeenschappen.

Hulp en zorg snel geregeld
De PvdA wil nodeloze bureaucratie
doorbreken, meer snelheid en een
socialere aanpak. Het loket in Eemnes
en thuisbezoek voor hulpaanvragen
willen wij uitbreiden, zodat Eemnessers niet naar Huizen hoeven voor
informatie en contact over sociale
regelingen. Daarnaast valt er nog veel
te verbeteren aan de vindbaarheid en
vereenvoudiging van regelingen. Wij
willen hiervoor een handige en eenvoudige site laten ontwikkelen, waar
alles is gebundeld.
Groen, duurzaam en veilig
Duurzaamheid en zorg voor het
klimaat heeft voor de PvdA een hoge
prioriteit. De PvdA investeert in
groene energie, goede (snel)ﬁetspaden, recreëren zonder aantasting
van de natuur en het versnellen van
woningisolatie. Het elektrisch autorijden willen we motiveren door meer
oplaadpalen te plaatsen. We willen de
introductie van deelauto’s in Eemnes
stimuleren. Veilige voetgangers- en
ﬁetsverbindingen zijn van het grootste
belang. Gevaarlijke verkeersknelpunten, zoals bij de Minnehof, pakken we
snel aan. Daarnaast willen we meer
aandacht voor veilige oversteekplaatsen over de singels.

Duurzame bedrijfsvoering
Onze agrarische ondernemers komen we tegemoet in hun duurzame
bedrijfsvoering en we erkennen hun
belangrijke rol in het onderhouden
van het nationaal landschap. Startende ondernemers en pioniers geven we
een kans op het bedrijvenpark, waarbij we maatschappelijk verantwoord
ondernemen stimuleren. Eemnesser bedrijven moeten meegenomen
worden in elke offerteronde van de
gemeente.
Iedereen moet mee kunnen doen
In Eemnes wordt veel georganiseerd
en de PvdA wil dat iedereen daaraan mee kan doen. Van kinderen op
muziekles tot ouderen naar een ﬁlmavond. Vervoer kan geregeld worden
met bijvoorbeeld de elektrische auto’s
van de BEL-Combinatie, die ’s avonds
toch maar in de garage staan.
Zelfstandige gemeente
Om baas in eigen dorp te blijven wil

de PvdA dat Eemnes een zelfstandige
gemeente blijft en dat de BEL-Combinatie in stand gehouden wordt. De
PvdA wil alle voorstellen en uitgaven
toetsen aan de vraag of de burger
daar gelukkiger van wordt. De overheid is er immers voor de burger en
niet andersom!

“Ik wil een sterk en sociaal Eemnes, dat onze kinderen en kleinkinderen
ook later trots hun thuis zullen noemen”, aldus Wilma de Boer-Leijsma,
lijsttrekker PvdA Eemnes.
Kijk voor de kandidatenlijst of meer informatie op bel.pvda.nl of mail naar
wilma@pvdabel.nl
Twitter: @BELPvdA en @WilmaAlina
Facebook: PvdA BEL en Wilma A. de Boer-Leijsma
Stem op 21 maart in Eemnes op de PvdA!

Raadgevend referendum 21 maart 2018
Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(Wiv) 2017. Deze wet bepaalt:
• de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
• de voorwaarden die gelden voor de
inzet van deze bevoegdheden;
• hoe het toezicht is geregeld.
De Referendumcommissie heeft de
wettelijke taak om kiezers te informeren
over de wet waar een referendum over
wordt gehouden. De informatie waarin

de commissie uitlegt waar de Wiv 2017
over gaat kunt u vinden op www.
referendumwiv2017.nl. De volledige
wet kunt u lezen op wetten.overheid.nl.
Wie mag stemmen voor het
raadgevend referendum
Om te mogen stemmen moet u aan de
volgende voorwaarden voldoen:
• de Nederlandse nationaliteit hebben;
• 18 jaar of ouder zijn op 21 maart
2018;
• op 5 februari 2018 in Eemnes ingeschreven staan;
• niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.
Als dit voor u geldt, dan ontvangt

u uiterlijk 7 maart uw stempas per
post. U krijgt dan dus twee stempassen toegestuurd in één envelop; een
voor het referendum, en een voor de
gemeenteraadsverkiezingen. U kunt uw
stem voor het referendum natuurlijk
tegelijkertijd uitbrengen met uw stem
voor de gemeenteraad, maar dat hoeft
in principe niet.
Stembureaus
U kunt u in alle Eemnesser stembureaus
terecht. Voor het referendum kunt u
ook stemmen in een andere gemeente.
U moet uw stempas dan om laten zetten in een kiezerspas, bij de gemeente

Eemnes. Daarmee kunt u in alle andere
gemeenten stemmen voor het referendum. Doe dit uiterlijk 16 maart. Daarna
kunt u alleen persoonlijk op bij het BELkantoor een kiezerspas aanvragen tot 20
maart 12.00 uur.
Stemmen vanuit het buitenland
Woont u in het buitenland en bent u
uitgeschreven in Nederland of bent u
tijdens het raadgevend referendum in
het buitenland voor bijvoorbeeld werk
of studie? Ook dan kunt u uw stem
uitbrengen. Ga naar www.eemnes.nl voor
meer informatie over stemmen vanuit
het buitenland.

Kunt u niet zelf stemmen? Machtigen gaat makkelijk!
Bent u zelf niet in de gelegenheid om te stemmen op 21 maart? Dan kunt u toch uw stem uitbrengen. U kunt een stemgerechtigde dorpsgenoot
namelijk machtigen om namens u te stemmen. En: machtigen gaat heel makkelijk.
Als u iemand wilt machtigen, dan moet
u zorgen voor een ‘volmachtbewijs’
voor uw gemachtigde. Een volmachtbewijs verkrijgen kan op twee manieren. U kunt het ten eerste schriftelijk
aanvragen tot en met 16 maart 2018.
Dat kan met het speciale aanvraagformulier dat u kunt opvragen via

www.eemnes.nl, telefonisch via
14 035 of bij de balie van het BELkantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. De
tweede mogelijkheid is uw stempas
omzetten in een volmachtbewijs.
Dat kan vanaf het moment dat u uw
stempas heeft ontvangen, tot op het
moment van stemming. Op uw stem-

pas staat hoe u de pas omzet in een
volmachtbewijs.
De gemachtigde laat bij het stembureau het volmachtbewijs zien en (een
kopie van) uw identiteitsbewijs, en mag
dan voor u stemmen. Let op gemachtigde moet dit gelijktijdig doen met het
uitbrengen van zijn/haar eigen stem.

Wilt u meer weten over machtigen,
of heeft u andere vragen? Op
www.eemnes.nl vindt u meer
informatie. Bellen met uw gemeente
kan natuurlijk ook, via 14 035. Wij
helpen u graag.
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Een kleurrijke surprise,
dat is ‘Rondje Cultuur’
Noteer alvast de datum donderdag 15 maart in uw agenda
voor de volgende editie van’ Rondje Cultuur’. Afgelopen editie
in februari mochten we het 100ste optreden verwelkomen en
hebben we de avond feestelijk afgesloten onder het motto: op
naar het 200ste optreden!
En dat kan met uw hulp, door te komen
en te genieten van een gevarieerd avondvullend programma. De Hilt opent de
deuren om 19.30 en de avond start om
20.00 uur stipt, de toegang is gratis.
Suprise!
Deze
avond
wordt
het
heerlijk swingen met Vocalgroup Suprise
uit Huizen onder leiding van
de Eemnesser
dirigent
Paul
Grob. Zij zingen een keuze
uit de “evergreens” van de
popmuziek,
met een voorkeur voor liedjes met “soul”. Vocalgroup Suprise
Deze
doorgaans zeer bekende liedjes, zoals Killing
me Softly, Fragile, Lean On Me & Sweet
Inspiration, worden door Vocalgroup
Surprise gezongen in 3- of 4-stemmige
arrangementen in de verdeling sopranen,
mezzosopranen en alten. Het koor was al
aangekondigd voor 18 januari, maar op
het laatste moment heeft men toen kunnen genieten van de saxofonist Paul Grob
met zijn band. Deze keer treed hij echt op
met zijn koor.

De vogelkunstenaar van het Gooi
Angeline Rijkeboer uit Blaricum maakt
kleurrijke schilderijen, voornamelijk van
dieren en met name vogels. ‘Schilderijen waar je vrolijk van wordt’, is een vaak
gehoorde reactie. Ze volgde enkele jaren

Activiteitenagenda in maart
Naam
www.eemnes.nl

Locatie
BEL-Kantoor

Tijdstip
Open ma.t/m do. van
Gesloten op vrijdagmiddag 8.30 -17.00 uur vrij entree
van 8.30 tot 13.00 uur

BEL-Art
Schilderijen, portretten, sieraden Annemieke Vetter en
en emaille werk
Ophelia van de Kieft
Meet & Greet, kunstenaars:
Tijdens expositie

t/m 21 maart 2018
wnsdagen 12.30-14.30 uur

Lunchpauzeconcert
Raadzaal Eemnes
3de donderdag v/d maand
reserveren: tel: 035-5380827
toegang: € 10,00
van 12.30 tot 13.15 uur
www.scarbomusica.nl/bespreking incl. thee/koffie/broodje
Politiek debat in kader
gemeenteraadsverkiezingen

15 maart 20.00-22.00 uur

www.bibliotheekgooienmeer.nl Bibliotheek Eemnes
Themaochtenden
Terug in de tijd met de
Eemnesser Journaals

tel: 035-5383520
1e & 3de do v/d mnd van
10.00-12.00 uur, gratis
Door Johan Van Oostrum, 15 maart
Hist Kr. Eemnes,

Digicafé over online
belastingaangifte doen

door Financieel adviseur 1 maart 10-12.00 uur
Carina Stassen

Seniorweb, helpt bij vragen over de PC, tablet, e-reader
of smartphone.

aquarellessen aan de Gooise Academie en
ontdekte 15 jaar geleden de kleurkracht
van acrylverf, dat sindsdien het medium is
dat zij gebruikt. Tijdens ‘Rondje Cultuur’
komt Angeline graag vertellen hoe zij haar
schilderijen opbouwt en laat ze afbeeldingen zien van haar werk.
Het derde optreden is nog een verrassing
Wij hopen u allen op donderdag 15 maart
te ontmoeten in De Hilt, Hasselaarlaan
1c, 3755 AV Eemnes.

Tijdens Themaochtenden

Politiek debat in kader
gemeenteraadsverkiezingen

Gespreksleider: Marcel
14 maart 2018 20.00 uur,
Peek, in samenwerking
vrij toegang, evt. input via
met BasBEL en radio 6FM Post It Wall in bib.

Taalcafé Eemnes

Goede Buren Eemnes

vrijdag 10.00 - 11.30 uur

Reserveren: digitaal,
Filmavonden
Zie flyers of digitale nieuwsbrief telefoon of aan balie

13 maart, 20.15 uur, entree
e 7,50, leden e 5,00

Koffieochtend en voorlezen in VoorleesKrachten Gerry
De Bongerd, Jhr. C. Roëlllaan 17 Dorrestijn en Nel van
Waert

28 maart 2018, van 10.00
tot 11.30 uur

Expositie schilderijen, abstract, van Tiny de Graaf
hyperrealistisch, soms figuratief

t/m 13 maart 2018

De Hilt
Hasselaarlaan 1
Grote zaal
Gratis toegang

www.dehilt.nl
‘Rondje Cultuur’
div. culturele onderwerpen

tel: 035-5311887
15 mrt, inloop 19.30 uur
start 20.00 uur

Accordeonvereniging Musicorda, Concert olv Wim Becker

Info secretariaat José
Zat. 24 mrt 20.00 uur
van Kooi 035-6016516 of Inloop 19.30 uur
via info@musicorda.nl
Entree € 8,00

reservering@hasselbak.nl
Entree: € 12,50

Theater De Hasselbak
www.deoetarti.nl

tel: 06-43866771
zie: info website

Komedie “Kleine Teun” van
Alex van Warmerdam

regie van Ruud Fecken.

9, 10, 16, 17, 23 en 24
maart. aanvang: 20.15 uur
reserveren via
www.hasselbak.nl

Expositie
schilderijen over Eemnes

www.historischekringeemnes.nl
Oudheidkamer Eemnes tel: 035-5382375
Raadhuislaan 2A
Open elke zaterdag
van 14.00 tot 16.00 uur
Coraline Bäcker

Voor en door Eemnessers
Verkiezingen
Verkiezingsmarkt
Sint Jans Schola, Paasconcert

Meld uw activiteit:
Schilderij ‘IJsvogel’ van Angeline Rijkeboer
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17 maart

Sint JansBasiliek
Brink 33, Laren

2 april tweede Paasdag
15.30 uur Deurcollecte
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Subsidie Politie Keurmerk Veilig Wonen

Wethouder Jan den Dunnen opent CoderDojo

De gemeente Eemnes zet zich in om de kans op woninginbraak te verkleinen.
Daarom geeft de gemeente aan inwoners een subsidie om het Politie Keurmerk
Veilig Wonen (PKVW) te behalen.

Zaterdag 24 februari opende wethouder Jan den
Dunnen in de bibliotheek de eerste CoderDojo.
Hierbij leren kinderen spelenderwijs de grondbeginselen van het programmeren. Meer informatie:
www.bibliotheekgooienmeer.nl/jeugd/coderdojo

Hoe werkt het?
1. Vraag eerst een offerte en een preventieadvies aan bij een PKVW-erkend
beveiligingsbedrijf, zoals Lockwell
Blaricum en Come Home Huizen.
2. Beslis dan of u de maatregelen wilt
laten uitvoeren en geef opdracht.
3. Na uitvoering, controle en goedkeuring van uw woning volgens de eisen
van het PKVW, ontvangt u het certificaat (of de verklaring) Veilig Wonen.
4. Op www.eemnes.nl (onder het
kopje'Veiligheid') downloadt u het
aanvraagformulier.
5. Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier samen met een kopie
van het certificaat ‘Beveiligde woning’
(afgegeven door een erkend PKVWbedrijf) en een kopie van de gemaakte

kosten naar:
Burgemeester en wethouders
van Eemnes,
T.a.v. team Maatschappelijke
Ontwikkeling,
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Hoeveel subsidie kunt u krijgen?
De gemeentelijke subsidie bedraagt
vijftig procent van de gemaakte kosten
met een maximum van tweehonderd
euro per (koop)woning. Deze financiële
bijdrage ontvangt u nadat u uw woning
heeft aangepast op basis van de keuring.
De eerste twintig woningen krijgen de
advieskosten van de gemeente vergoed.
Voorwaarde is wel dat dit is uitgevoerd
door een door de PKVW erkend bedrijf.
Zorg dus dat u er snel bij bent.

Informatieavond geluidwerende voorziening
Zuidpolder
Woensdag 21 februari vond in het BEL-kantoor de drukbezochte informatiebijeenkomst plaats over de aanleg van een geluidwerende voorziening langs
de A27, ter hoogte van Zuidpolder.
Zo’n veertig belangstellenden uit
Eemnes en Laren kwamen op de bijeenkomst af. Zij stelden vragen over het
verwachte effect van het geluidsscherm,
het aanzicht ervan en de communicatie
met betrekking tot de aanleg.
De geluidwerende voorziening bestaat
uit een stalen constructie met panelen
op een betonnen voet en is zeven meter

hoog en één kilometer lang. Locatie: aan
de oostzijde van de A27, westelijk van
het bedrijventerrein Zuidpolder tot aan
het knooppunt Eemnes.
BAM Infra B.V. start medio april 2018
met de bouw. De oplevering is naar
verwachting eind 2018.
Meer informatie: zuidpolder@eemnes.nl

Start bouw woningen in het Amerveld
Onder toeziend oog van toekomstige bewoners legde wethouder Jan den
Dunnen 15 februari de eerste steen in het Amerveld. Dit als startsein voor
de bouw van achttien energiezuinige koopwoningen, waarvan zes starterswoningen.
De naam van de jongste woonwijk in het
waterrijke Zuidpolder verwijst naar ‘de
Amer’, één van de oudste benamingen

van rivier ‘de Eem’. Jan den Dunnen:
“Zuidpolder wordt steeds mooier.
Vandaag staan we - letterlijk - in de klei,

waarop het Amerveld wordt gebouwd.
Een nieuwe, gemêleerde woonwijk, met
inwoners van jong tot oud, met verschillende inkomens. Ik wens jullie allen hier
een heerlijke toekomst!”
De woningen worden in het eerste
kwartaal van 2019 opgeleverd.

Publicatie
Bestemmingsplan ‘Woongebied Zuidpolder 2e herziening’ vastgesteld
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De gemeenteraad van Eemnes heeft op 29 januari 2018 het bestemmingsplan ‘Woongebied Zuidpolder 2e herziening’ vastgesteld.
Deze 2e herziening heeft betrekking op
het gehele plangebied van Zuidpolder,
dus ook op de woningen die al zijn
gebouwd. Zo is de verkaveling (stratenpatroon) in het zuidoosten van het plangebied aangepast, met name voor een
betere zonoriëntatie van de woningen.
En de bestemming ‘groen’ in het
westelijke deel van het gebied (direct
langs de Zuidersingel) wordt vergroot
om te voorkomen dat de voortuinen van
de woningen die aan de Zuidersingel
grenzen bijzonder groot worden. Ook is
de Ruizendaallaan (direct zuidelijk van
het BEL-kantoor) enigszins verschoven.

Periode van terinzagelegging
Het bestemmingsplan ligt vanaf
23 februari 2018 gedurende zes weken
ter inzage bij de balie Vergunningen in
het BEL-kantoor, Zuidersingel 5
in Eemnes. U kunt hier op afspraak
terecht, tel. 14 035. Of kijk op
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.0317.EBPZuidpolder2herz-Va01).
Beroep
Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat
waren een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan in te dienen, kunnen

gedurende de termijn van terinzagelegging een beroepschrift indienen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift
betekent niet dat het vastgestelde
bestemmingsplan niet in werking kan
treden. Om de werking van de besluiten
op te schorten, moet een voorlopige
voorziening aangevraagd worden. U
kunt een verzoek hiertoe indienen bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Gemeente Eemnes
Zuidersingel 1, Eemnes
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@eemnes.nl
Website: www.eemnes.nl
BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@belcombinatie.nl
Website: www.belcombinatie.nl
Sociaal Wijkteam
Telefoon: 035-3034606
E-mail: sociaalwijkteam@eemnes.nl
Website:
maatschappelijkezakenhbel.nl
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Bestuur
Vergaderingen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Deze vergaderingen zijn openbaar. De agendapunten zijn onder voorbehoud. De volledige en definitieve agenda’s met bijbehorende stukken kunt u bekijken op
www.eemnes.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen).

Sessie: Maandag 12 maart 2018, 20.00 uur, gemeentehuis Eemnes
(met o.a.: Plan van Aanpak Sociaal Domein, presentatie Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT))
Presidium: Woensdag 14 maart 2018, 20.00 uur, gemeentehuis Eemnes
(het Presidium besluit over de agendering voor de komende vergaderingen)

Publicaties
Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op de landelijke
website www.overheid.nl Wilt u automatisch een melding ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl

Aangevraagde omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Zomertaling 18, 3755 GP, vellen van 1 boom
• Wakkerendijk 106, 3755 DE, maken van overkapping voor bestaande longeercirkel
• Wakkerendijk 106, 3755 DE, ophogen van weiland met 10 centimeter
• Heidelaan 4, 3755 MT, verplaatsen van bestaande uitrit en kappen van 1 boom
• Kerkstraat 16A, 3755 CK, vellen van 5 bomen
• Zomertaling 39-73, 3755 GN, Rietgors 75-109, 3755 GC, vervangen van
bestaande dakpannen door keramische dakpannen en aanbrengen van dakisolatie
• Sectie L nummer 711 Rijksweg, pcnb, legaliseren van huidig hekwerk en
verharden van de oprit tot het hek
• Sectie L nummer 33 ter hoogte van Te Veenweg, pcnb, aanleggen van in- en uitrit
• Molenweg 15, 3755 BC, vellen van 1 boom
• Laarderweg 97 nabij Algemene Begraafplaats, 3755 AM, vellen van 1 boom
(Gemeentelijke Kaplijst)
• Fazantenhof achter 91, 3755 EE, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst)
• Patrijzenhof voor 48-50, 3755 ES, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst)
• Patrijzenhof 91, 3755 ES, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst)
• Patrijzenhof voor 160, 3755 ES, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst)
• Scholekster voor 20, 3755 EC, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst)
• Goyergracht Zuid 49, 3755 MZ, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst)
• Eemlustlaan voor 39, 3755 TN, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst)
• Meentweg voor 105A, 3755 PC, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst)

Verleende omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Laarderweg 77, 3755 AM, vellen van 1 grove den
• Watersnip 20, 3755 GL, maken van entreeportaal

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Bestemmingsplan ‘Herziening BP Bedrijventerrein
Zuidpolder’ vastgesteld
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De gemeenteraad van Eemnes heeft op 29 januari 2018 het bestemmingsplan ‘Herziening BP Bedrijventerrein Zuidpolder’ gewijzigd vastgesteld.
Direct aan de westzijde van het woongebied Zuidpolder ligt bedrijventerrein
Zuidpolder. Dit terrein ligt tussen het
woongebied en de snelweg A27 in. Het
bestemmingsplan is vastgesteld om een
verschuiving van de voorgevelrooilijn
aan de buitenrand mogelijk te maken
van twaalf naar achtenhalve meter.
Bij de vaststelling van het plan zijn deze
wijzigingen doorgevoerd:
a. In artikel 3.4 lid 1 van de bestemmingsplanregels zijn de haakjes bij
grootschalige verwijderd wegens
strijd met de Provinciale Ruimtelijke
Verordening.
b. De afwijking om het mogelijk te
maken om honderd procent van het
bedrijfsoppervlak in gebruik te nemen
als kantoorvloeroppervlak is verwijderd wegens strijd met de Provinciale
Ruimtelijke Verordening.
c. De mogelijkheid voor het realiseren
van een schijngevel met een bouwhoogte van acht tot tien meter in de
rooilijn.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Vierkante Bosje 33-39, 3755 BE, brandveilig in gebruik nemen van kinderdagverblijf in deel van Clusterschool

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitenrand 2012, partiële
herziening bedrijventerrein Eembrugge’ ter inzage
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitenrand 2012, partiële herziening
bedrijventerrein Eembrugge’ ligt ter inzage.
Het is een gedeeltelijke herziening van
het ‘moederplan’ genaamd Buitenrand
2012. Het gaat hier om een actualisatie;
het plan is waar mogelijk aangepast aan
de feitelijke situatie. Daarnaast zijn de
afgelopen jaren wat onbedoelde fouten
geconstateerd. Die zijn hersteld. Tot slot
is het plan gedigitaliseerd conform de
laatste standaarden. In de toelichting bij
het ontwerpbestemmingsplan leest u
uitgebreider welke inhoudelijke wijzigingen in deze gedeeltelijke herziening zijn
doorgevoerd.
Periode van terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf
23 februari 2018 gedurende zes weken
ter inzage bij de balie Vergunningen
in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in

Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht,
tel. 14 035.
Of kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0317.BPphBuitenrand
Bedr-On01).
U kunt gedurende de termijn van terinzagelegging een zienswijze indienen bij
de gemeenteraad van Eemnes, Postbus
71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding
van ‘zienswijze Buitenrand 2012,
partiële herziening bedrijventerrein
Eembrugge’. Ook kunt u een mondelinge reactie geven. Hiervoor maakt
u binnen voornoemde termijn een
afspraak met mevrouw K. Loman van de
BEL Combinatie, tel. 14 035. Het is niet
mogelijk om uw zienswijze telefonisch
of via e-mail kenbaar te maken.

Periode van terinzagelegging
Het bestemmingsplan ligt vanaf 15
februari 2018 gedurende zes weken ter
inzage bij de balie Vergunningen in het
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. U
kunt hier op afspraak terecht, tel. 14 035.
Of kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0317.ZuidpBT1herz-Va01).

Beroep
Wie eerder een zienswijze bij de
gemeenteraad heeft ingediend kan
tegen het vastgestelde bestemmingsplan een beroepschrift indienen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag. Daarnaast kan iedereen
een beroepschrift indienen tegen de
wijzigingen die bij de vaststelling van het
bestemmingsplan ten opzichte van het
eerder ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht. Tot slot
kunnen belanghebbenden die kunnen
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in
staat waren tijdig een zienswijze bij de
gemeenteraad kenbaar te maken een
beroepschrift indienen.
Voorlopige voorziening
Gelijktijdig met het indienen van een
beroepschrift kan voor spoedeisende zaken een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak.
Ook voor een dergelijk verzoek is een
griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking
na afloop van de beroepstermijn, tenzij
binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend.

Verkeersbesluit ‘Verkeersmaatregelen polderwegen
Zuidpolder Eemnes’ vastgesteld
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Op wegen in Zuidpolder Eemnes wordt de geslotenverklaring voor alle
motorvoertuigen aangepast. Dit om de regeldruk te verminderen en de
bereikbaarheid voor bestemmingsverkeer in Zuidpolder te verbeteren. Met
deze aanpassing mogen de wegen ook gebruikt worden door bestemmingsverkeer in plaats van enkel door ontheffinghouders. De gemeente heeft
daarvoor het verkeersbesluit ‘Verkeersmaatregelen polderwegen Zuidpolder
Eemnes’ vastgesteld.
Het verkeersbesluit ligt vanaf 21 februari
2018 gedurende zes weken ter inzage
bij de balie Vergunningen in het BELkantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes.
U kunt hier op afspraak terecht, tel.
14 035.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u als belanghebbende
binnen zes weken na de bekendmaking
in de Staatscourant (21 februari 2018)

een bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van Eemnes, Postbus 71, 3755 ZH
Eemnes, ter attentie van de
Commissie voor de Bezwaarschriften.
In het bezwaarschrift vermeldt u uw
naam en adres, de datum, tegen welke
beslissing u bezwaar maakt (liefst met
een kopie van die beslissing) en wat uw
bezwaren tegen die beslissing zijn.
2 maart 2018 // Gemeentenieuws Eemnes
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De weidevogels komen er weer aan!

Komt u ook helpen om ze te beschermen?
De eerste kieviten buitelen al weer boven de akkers. Boeren pompen water op de
weilanden om de grutto’s welkom te heten. Het is nu nog een beetje koud, maar het
voorjaar en het eerste kievitsei komen er aan! De weidevogels horen bij ons Nederlandse landschap, ze horen bij het voorjaar. Geniet u ieder voorjaar ook van de roep
van de grutto en de duikvluchten van de kievit? Om de weidevogels te helpen bij het
overleven in ons drukke landschap zetten honderden Utrechtse vrijwilligers zich
in. Ook u kunt een bijdrage leveren om deze cultuurvogels te behouden. Op 7 maart
a.s. is er een startbijeenkomst in Eemnes bij Weidevogelbescherming Westelijk
Eemgebied.
Als weidevogel vrijwilliger leert u de weidevogels goed kennen. Op basis van hun
gedrag leert u waar zij hun nest hebben
gemaakt. De nesten worden opgespoord
en gemarkeerd met 2 stokken. De boer
of loonwerker kan zo de locatie van het
nest zien, zodat hij er rekening mee kan
houden bij de werkzaamheden op het
land. Goed overleg met de boer is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Daardoor kunnen meer weidevogels
overleven.

deze periode bent u 4 uur per week in het
veld om de nesten te zoeken, meestal in
kleine groepjes.

Weidevogelbescherming Westelijk Eemgebied heeft als werkgebied Eemnes en
Eembrugge. Vanaf eind maart tot in juni
beschermt u de nesten. En houdt u in de
gaten hoe het met de jonge vogels gaat. In

Heeft u interesse?
Kom dan op 7 maart van 19.30 – 21.30 uur
naar de startbijeenkomst in Eemnes bij
Weidevogelbescherming Westelijk Eemgebied. Locatie: “De Schoter”, Wakke-

Heeft u nog geen ervaring?
Geen enkel probleem. Landschap Erfgoed Utrecht organiseert cursussen voor
beginnende weidevogelvrijwilligers. Via
de lokale weidevogelgroep kunt u aangemeld worden. Ook krijgt u begeleiding
van een ervaren weidevogelbeschermer
als u het veld in gaat.

Adjan Autoservice
Onderhoud APK Schadeherstel Aircoservice

rendijk 66a te Eemnes. Voor aanmelding
of meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Bieshaar, g.bieshaar1@
kpnplanet.nl of tel (035) 531 10 02.
In de provincie Utrecht zijn 13 verschillende weidevogelgroepen actief. Land-

schap Erfgoed Utrecht ondersteunt de
werkzaamheden van al deze werkgroepen
met materialen en cursussen.
Kijk voor meer informatie over
weidevogelbescherming ook eens op
www.landschaperfgoedutrecht.nl.

Installatie bedrijf AVA service
Goyergracht zuid 51 info@avaservice.nl
Eemnes
www.avaservice.nl
035 – 531 01 30

Bij aankoop van een Vaillant Ecotec
ketel een klokthermostaat
t.w.v. 205 euro GRATIS!
Het goede gevoel, het juiste te doen.

Met vervangend vervoer!
Vlierberg 2 3755 BS EEMNES
Tel. 035-531 33 52 info@adjanautoservice.nl

BMW - Mini

specialist

De Gouden Makelaar

LOOPT U AL TE LANG MET UW KLACHTEN?

Denkt u weleens aan
verkoop en wilt u weten
wat uw woning in de
huidige markt waard is.
Of heeft u taxatie nodig
voor herfinanciering.

Bel Marjolein

035-5 38 48 10
NU GRATIS “WONING” WAARDEBEPALING
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samira
Waanders

Fysiotherapie met snelle en aantoonbare
gezondheidswinst in Eemnes
Maak EEn afspraak

06-10343160 www.fysiomasters.nl De Driesten, Torenzicht 26e, Eemnes
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