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INLEIDING
Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de
samenleving. Daarom bieden we in Eemnes plaats aan veel
verschillende mensen. Het zijn allemaal mensen die vanuit hun
eigen overtuiging aan politiek doen. Daarnaast runnen zij een
bedrijf, staan voor de klas of zijn ergens vrijwilliger. We zijn een
partij waar iedereen erbij hoort.
Wij maken ons hard voor een Eemnes waarin betrokken inwoners
met elkaar leven, werken en bouwen aan een betere samenleving.
Vertrouwen staat centraal. We willen geen harde cultuur van
controleren en afrekenen. De overheid en de markt zijn in onze visie
dienstbaar aan de samenleving, en niet andersom.
Vanuit onze verbondenheid met voorgaande en toekomstige
generaties vinden we het belangrijk goed te zorgen voor onze
natuur en cultuur.
Niet alles wat je wil, kan ook. Door decentralisaties is het
takenpakket van de gemeente in de afgelopen acht jaar flink
uitgebreid en verzwaard, zeker in het sociale domein. Dat zal de
komende jaren alleen maar verder toenemen, waarbij er niet altijd
genoeg (financiële) middelen beschikbaar worden gesteld.
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ONZE KERNWAARDEN VOOR EEMNES
Voor ons zijn de sociale vitaliteit en het dorpse karakter de
kernwaarden van Eemnes.
Deze kernwaarden willen we behouden en versterken door te
zorgen voor goede voorzieningen en een omgeving waarin
verbindingen ontstaan en verstrekt worden.
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Hoofdstuk 1: Zorg voor elkaar

De zorg voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. Zo
lang we goed voor elkaar zorgen kunnen we iedere uitdaging aan.
We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige
samenleving waarin iedereen meedoet en ieder mens telt.
We zetten in op samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid
omdat we ervan overtuigd zijn dat dat meer perspectief en
vertrouwen biedt dan een ieder voor zich maatschappij.
Iedereen krijgt dezelfde kansen, iedereen telt mee en werkt mee.
Het begint met zorgen voor jezelf, en waar mogelijk ook voor
anderen. Wie echt hulp nodig heeft, krijgt die van de gemeente. We
moeten voorkomen dat mensen er niet bij horen. De menselijke maat
staat centraal en WIJ is belangrijker dan ik.

SOCIALE SAMENHANG
Samenleven doe je niet alleen; daar heb je elkaar voor nodig. CDA
Eemnes streeft naar een samenleving waar iedereen bij hoort en
ieder een steentje bijdraagt vanuit zijn of haar eigen
verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Iedereen kan iets, iedereen
heeft talenten, hoe verschillend we ook zijn. Het CDA wil (jonge)
mensen stimuleren hun talenten te ontdekken en deze, in
combinatie met hun kennis, in te zetten voor werk en de
samenleving. Niemand mag buiten de boot vallen, iedereen mag
meedoen.
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Eemnes is een hechte gemeente. Als gemeente stimuleren we
initiatieven die hieraan bijdragen.
We zetten ons proactief in om eenzaamheid te voorkomen.
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De WMO omvat veel soorten zorg en ondersteuning zoals
hulp bij het huishouden, dagbesteding voor ouderen met
dementie of voor mensen met een verstandelijke beperking.
Deze zorg moet kwalitatief goed en betaalbaar zijn.
Mantelzorgers moeten op de juiste manier ondersteund
worden. Scholieren en studenten die naast hun opleiding
mantelzorg bieden aan een familielid of buurtgenoot
verdienen extra aandacht.
Eemnes vergrijst, maar wil tegelijkertijd een vitale actieve
gemeente zijn en blijven. Dat betekent dat er aandacht moet
zijn voor voldoende voorzieningen en activiteiten voor alle
leeftijden.
We zijn blij met alle mooie initiatieven en actieve vrijwilligers
zoals Goede buren, taalcafé, schuldhulpmaatjes, kerken, de
Zonnebloem, eigenlijk te veel om op te noemen.

OPGROEIEN IN EEMNES
Over het algemeen gaat het goed met de kinderen en jeugd in
Eemnes. Maar ook in onze gemeente zien we steeds meer kinderen
die extra ondersteuning en zorg nodig hebben. Samen kunnen we er
voor zorgen dat kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk
opgroeien. Dit doen we het liefst met de inzet van preventieve acties
want; “Zorg redt levens, preventie generaties!”
We vinden het daarom belangrijk om:
 Blijvend te investeren in het programma ‘kansrijke start’. Ieder
kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en
een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000
levensdagen zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid
voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke
voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere
leeftijd.
 NEE! te zeggen tegen kinderarmoede.
 In te zetten op een effectieve samenwerking tussen
gemeente, scholen, kinderopvang en zorgaanbieders. Zo kan
er het beste preventief gewerkt worden en kunnen middelen
optimaal ingezet worden.
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De sociale betrokkenheid in een buurt in te zetten voor
kinderen waar het thuis niet altijd makkelijk is. Hiervoor willen
wij het principe van buurtgezinnen inzetten. Buurtgezinnen is
een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte:
opvoeden doen we samen. Gezinnen die steun kunnen
gebruiken (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm
en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen
kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even
ontlast.

‘’

Wie geraakt is door
het lot van de
ander kan niet
anders dan in
beweging komen

‘’
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Hoofdstuk 2: Leven in Eemnes

In Eemnes is het goed wonen voor iedereen, is de openbare ruimte
veilig, aantrekkelijk en uitnodigend en zijn de primaire voorzieningen
beschikbaar en toegankelijk.
Voor de levendigheid en saamhorigheid zijn verenigingen en
vrijwilligers essentieel. Waardering en ondersteuning voor hen die
zich belangeloos inzetten is nodig.

WONEN
De behoefte aan woningen is groot, zoals ook blijkt uit de
toekomstvisie die in samenspraak is gemaakt met onze inwoners.
Onze starters hebben grote moeite om een betaalbaar huis te vinden
en het aantal ouderen zal op redelijk korte termijn in aantal
verdubbelen. Daarom wil het CDA de woningbouw de komende
periode versnellen en waar mogelijk aanjagen zodat Eemnes naar
behoefte gestaag kan doorgroeien, passend bij de schaal van
Eemnes.
Dit betekent concreet:
 De komende raadsperiode (2022-2026) worden er rond de 400
woningen gebouwd. Dit is inclusief de inbreidingslocaties
zoals Hink Stap Sprong, De Hilt en de voormalige Ocriet
fabriek.
 De sociale woningvoorraad (huur) neemt met 50 woningen
toe, niet alleen door meer te bouwen, maar juist door behoud
en splitsing van grotere sociale woningen.
 Geen sociale koopwoningen uitgeven, maar reguliere
marktconforme woningen specifiek voor de kleine beurs
bouwen.
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Aan de Noordkant van Eemnes een kleinschalige bouwlocatie
mogelijk maken op basis van collectief particulier
opdrachtgeverschap (CPO). Dat betekent dat de toekomstige
bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor de uitvoering
van het project.
Een (tijdelijke) locatie vinden voor 5 Tiny houses aan de rand
van Eemnes.
Bij nieuwbouw waar mogelijk voorrang voor eigen inwoners.

EVENEMENTENTERREIN
Wij zijn van mening dat de brede benutting van het
evenemententerrein en directe omgeving niet ingeperkt mag
worden door de komst van bijv. een nieuw dorpscafé . Wij willen
daarom een visie laten opstellen voor het evenemententerrein en de
omgeving, waarbij een stuk verfraaiing en een impuls voor het
recreëren van onze inwoners centraal zal staan.
DORPSHART
De Minnehof en directe omgeving is het centrum van Eemnes, dat
hoort een levendig gebied te zijn met zoveel mogelijk variatie. Wij
hebben oog voor de levensvatbaarheid en levendigheid van de
Minnehof. Daarom willen we het ook graag fraaier maken met
horeca en terras.
SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD
In Eemnes kan er volop gespeeld, en gesport worden. Ook kunst- en
culturele initiatieven worden goed ontvangen en bezocht. De
Eemnessers zijn daar blij mee en dat willen we graag zo houden.
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Het Huis van Eemnes is een prachtige plek voor sport
ontmoeting en cultuur en moet alle kans krijgen om zich
verder te ontwikkelen.
Sportmogelijkheden bieden voor mensen die minder te
besteden hebben. Via het sport- en cultuurfonds kunnen ook
mensen die minder te besteden hebben deel uitmaken van
de verenigingen. We willen blijven stimuleren dat deze
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mensen gezien worden en mogelijkheden krijgen om mee te
blijven doen.
Sport en cultuur is toegankelijk voor iedereen. Ook voor
mensen met een beperking moet het mogelijk zijn om deel te
nemen aan sportieve en culturele activiteiten. Bij de
verenigingen waar dit nu nog niet mogelijk is willen we graag
actief meedenken hoe we dit als gemeente in de toekomst
nog beter kunnen organiseren. Ook de toegankelijkheid van
wegen en gebouwen om volwaardig deel te kunnen nemen
aan de samenleving moet voor alle mensen in orde zijn. Want
iedereen mag meedoen.

MOBILITEIT
Een goede structuur van wegen, (snel)fiets- en voetpaden is
noodzakelijk voor de bereikbaarheid binnen het dorp. Maar ook om
knelpunten te voorkomen, als je groeit als gemeente moeten de extra
verkeersbewegingen niet een hinder gaan vormen.
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Het centrum van Eemnes moet ontlast worden. De
verkeersoverlast op de Laarderweg/Wakkerendijk moet naar
beneden.
Een ontsluiting via de Eikenlaan naar de Wakkerendijk is een
voorbeeld om het centrum te ontlasten van onnodige
verkeersbewegingen.
Wij geloven niet dat we verkeersoverlast kunnen oplossen met
nog meer verkeersbeperkende maatregelen. De oplossing
rondom verkeersoverlast zoeken wij vooral in de aanleg van
goede rondwegen.
De Zuidpolder kan wat ons betreft alleen verder ontwikkeld
worden als er een goede ontsluiting is richting Baarn.
De brug over de Vaart voor landbouwverkeer wordt
aangelegd.
Een doorsteek voor landbouwverkeer mogelijk maken tussen
de Stachouwerweg en de Noordersingel, via de Te Veenweg
Noord.
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Onderzoeken of de ventweg langs de A1 gebruikt kan worden
voor langzaam bouwverkeer, dit om de kernen van Laren en
Eemnes te ontlasten.
Herstellen en uitbreiden van kindlinten. Iedereen moet zich
veilig kunnen verplaatsen over de voetpaden tussen scholen,
huis, sport en winkels.

OPENBAAR VERVOER
De besluitvorming en financiering van het OV ligt bij de provincie.
Voor het OV is Eemnes afhankelijk van twee regio’s in twee provincies,
dat maakt het niet gemakkelijker omdat provincies vaak alleen
binnen hun eigen grenzen kijken.
Wij zetten ons in voor:
 Een weekend-nachtbus vanuit Hilversum en de Ov-verbinding
met Eemland behouden en waar mogelijk verbeteren. Een
hogere en/of betere frequentie van diensten t.o.v.
aansluitingen (die nu vaak net gemist worden).
 Een betere bereikbaarheid van Almere en Amersfoort.
OPENBAAR GROEN
De laatste jaren is er een inhaalslag geweest met vele investeringen
t.b.v. een hoger onderhoudsniveau van het groen. Dit is maar ten dele
gelukt. Daarom blijft het openbaar groen een aandachtspunt voor de
komende jaren.
Wat ons betreft:
 Worden alle standaard onderhoudstaken uitbesteed en zal de
eigen buitendienst zich ontwikkelen als servicedienst met oog
voor details en kwaliteit om het dorp mooier te maken.
 Worden de bermen in de polder in samenspraak met de
agrariërs ecologisch beheerd. Dit betekent minimaal 3 keer
maaien en afvoeren om de bodem te verschralen en gewenste
vegetatie de kans te geven.
 Is frequente monitoring nodig onder het motto: bezuinig op
de kosten, maar niet op de werkelijke kwaliteit van het groen.
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‘’

Het is zorgelijk dat
starters geen
betaalbare woning
kunnen vinden

‘’
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Hoofdstuk 3: Een eerlijke en duurzame boterham

Iedereen krijgt de kans om met zijn talenten een eerlijk inkomen te
verwerven.
Er is oog en ruimte voor lokaal ondernemerschap. De gemeente trekt
samen op met lokale ondernemers in de uitdagingen op het gebied
van duurzaamheid, werkgelegenheid en landschapsbehoud. Eerlijk
ondernemerschap kenmerkt zich door ons bewust te zijn van de
impact op de omgeving en door continuïteit op de langere termijn
voorop te stellen.
Onze impact op de leefomgeving is groot. Het klimaat verslechtert en
de urgentie voor (meer) daden wordt alsmaar hoger. De impact van
de verduurzamingsopgave is groot, zowel op fysiek als sociaal vlak.
Het vraagt om moed om verder te kijken dan ons eigenbelang en
onze eigen tijd. We betrekken inwoners vooraf bij grote besluiten en
staan voor een eerlijke balans tussen de lokale lusten en lasten die
keuzes met zich mee brengen.

WERK EN INKOMEN
Als CDA vertrouwen we in de kracht van het samen doen. We willen
mensen stimuleren om te werken en zelfstandig in het leven te staan.
Wie niet (meer) kan werken of niet (meer) voor zichzelf kan zorgen,
verdient steun van de samenleving en dus ook van de gemeente. Die
steun zetten we het liefst zo vroeg mogelijk in om het opstapelen van
problemen te voorkomen.
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De komende jaren willen we vooral inzetten op:
 Zoveel mogelijk regie bij mensen zelf, zelfredzaamheid waar
het kan en afhankelijkheid waar het niet anders kan.
 Voorkomen van schulden. Betalingsachterstand en oplopende
schulden kan ieder overkomen. Dat er binnen Eemnes
mensen zijn die daarbij kunnen helpen is soms nog te weinig
bekend. We willen de toegankelijkheid en bekendheid van de
schuldhulpverlening vergroten.
 Extra aandacht voor kinderen in armoede. Kinderen die
opgroeien in armoede verdienen gelijke kansen als andere
kinderen. Ouders van kinderen die te maken hebben met
armoede zijn niet altijd in beeld bij de gemeente. Het is
belangrijk dat alle betrokkenen hier alert op zijn en de
beschikbare middelen goed ingezet worden.
 Stimuleren van meer kansen voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.
DE GROENE POLDER
Onze polder is geliefd bij onze inwoners en bij recreanten. Naast de
agrariërs die de polder beheren, heeft de natuur een belangrijke rol.
Wij zijn van mening dat ook de gemeente haar verantwoordelijkheid
moet nemen voor het behoud van de polder. Niet door het gebied op
slot te zetten maar door in samenspraak met alle betrokkenen de
groene toekomst van deze Eemnesser parel te bewaken.


De gemeente dient een landbouwvisie op te stellen waarbij
het beheer van de polder en het inkomensperspectief voor
jonge agrariërs hand in hand gaan. Want rood staan en groen
doen, gaan niet samen.

MINNEHOF
De Minnehof en directe omgeving is het centrum van Eemnes, dat
hoort een levendig gebied te zijn met zoveel mogelijk variatie. Wij
hebben oog voor de levensvatbaarheid en levendigheid van de
Minnehof.
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MILIEU EN KLIMAAT
De overstap van fossiele energie naar duurzame energie is in volle
gang, ook in Eemnes. Er liggen zonnepanelen op de daken, huizen
worden geïsoleerd, daken en tuinen worden vergroend. Eemnes is al
goed op weg!
Wij ondersteunen de bestaande gemeentelijke ambitie om in 2030
klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat in 2030 alle energie die
nodig is duurzaam wordt geproduceerd binnen de gemeente. De
impact van die ambitie op de omgeving is echter groot. Naast de
benutting van alle daken van particulieren, bedrijventerrein en de
boerendaken zijn zonnevelden en windturbines nodig.
Ook de financiële opbrengst van energieproductie is groot en die
moet aan Eemnes ten goede komen. Daarnaast is de energietransitie
ingewikkeld, wat moet en kun je als inwoner van Eemnes nu het
beste doen?
Onze standpunten zijn:
 De impact van het realiseren van een klimaatneutraal Eemnes
is groot. Wij vinden daarom dat er draagvlak moet zijn onder
de bevolking. Een voorafgaand draagvlakonderzoek over
mogelijke locaties en manieren voor, grootschalige opwek is
wat ons betreft leidend voor de keuzes die gemaakt worden.
 Om in 2030 klimaatneutraal te kunnen zijn, zullen er de
komende jaren al concrete besluiten moeten worden
genomen, want vergunningverlening en uitvoering kost jaren.
 Om snelheid te maken beginnen we met technologie die
vandaag al beschikbaar is zoals zonnepanelen en
warmtepompen.
 We houden nadrukkelijk de opties voor nieuw technologie
open zoals bijvoorbeeld waterstof, groengas en diepe
geothermie.
 We behouden daarom de huidige gasinfrastructuur ten
behoeve van nieuwe benutting.
 We hebben alle technologie nodig voor de warmtetransitie die
in 2050 moet zijn afgerond.
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De lusten en lasten van de energietransitie dienen eerlijk
verdeeld te worden. Dus ook de opbrengst van
energieproductie moet ten goede komen aan de bevolking
van Eemnes.
Wij vinden dat de gemeente de burger moet blijven faciliteren
met informatie, subsidie en duurzaamheidsleningen.

‘’

verder kijken dan
ons eigen belang
en onze eigen tijd

‘’
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Hoofdstuk 4: Een veilig en toekomstbestendig Eemnes

Eemnes blijft een zelfstandige gemeente.
De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en
slagvaardig zijn. Inwoners en ondernemers moeten kunnen
meedenken, meepraten en meebeslissen.
CDA Eemnes heeft korte lijnen met de provinciale en landelijke CDAfractie, we kunnen zaken snel aankaarten en aanpakken.

BESTUUR
Eemnes blijft een zelfstandige gemeente. Als kleine gemeente zijn we
soms kwetsbaar. We zullen als zelfstandige gemeente niet altijd alles
zelf kunnen en willen doen. Samenwerking in de BEL combinatie
en/of met andere gemeenten is noodzakelijk voor een goed
functionerende gemeente.
FINANCIEN
Voor behoud van zelfstandigheid is ook een goede financiële
gezondheid en grip op de uitgaven hard nodig. In de afgelopen
raadsperiode is alleen al in de jaren 2019 en 2020 € 3,1 miljoen uit de
reserves gehaald, ook de € 1,6 miljoen reserve van het sociaal domein
is uitgegeven. Er is dus € 5 miljoen meer uitgegeven dan er
binnenkwam. Omdat dit financieel niet houdbaar is, zullen er de
komende periode prioriteiten moeten worden gesteld.
De woonlasten in Eemnes zijn in de afgelopen jaren tot de hoogste in
de provincie Utrecht gaan behoren.
Het CDA is van mening dat:
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Structurele uitgaven gedekt moeten worden door structurele
inkomsten.
De algemene reserves de komende periode moet worden
aangevuld naar 10 miljoen door structurele uitgaven te
verlagen en meer inkomsten te genereren door het
bouwtempo bij nieuwbouw te verhogen.
De reserve voor het sociaal domein gebruikt moet worden om
incidentele tegenvallers op te vangen en niet om structurele
uitgaven uit te betalen. De inzet is om de reserve weer aan te
vullen.
De woonlasten dienen tot een van de voordeligste in de regio
te behoren (top 10), dus de komende 4 jaar geen OZB
verhogingen, anders dan de inflatiecorrectie.
Tekorten binnen de begroting mogen niet eenzijdig worden
neergelegd bij onze ondernemers.
Er moet meer grip komen op de kosten voor
(jeugd)zorg/WMO. Slimmere inkoop van trajecten, grip op
doorverwijzing en vroegtijdig ingrijpen op situaties moeten
ergere problematiek en hogere kosten voorkomen.
Minder regels (o.a. AVP), dat scheelt tijd en geld. We beginnen
met het afschaffen van de hondenbelasting.

VEILIGHEID
 De tweede brandweerauto blijft gehandhaafd
 Cameratoezicht op de belangrijkste ingaande / uitgaande
wegen tijdens nachtelijke uren.
 De inzet en capaciteit van de BOA blijft minimaal op het
huidige niveau gehandhaafd.
PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING
De gemeente Eemnes moet voor de inwoners en haar handelen
toegankelijk, begrijpelijk en uniform zijn.
 De financiële bijdrage aan de Regionale Uitvoeringsdienst
Utrecht moet omlaag.
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Meer zaken vergunningsvrij maken, door het aantal regels te
beperken.
Op 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet in. Met deze wet worden
de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samengevoegd en
vereenvoudigd. Over de invoering moet tijdig en helder
worden gecommuniceerd en de gemeente dient zich in te
spannen om het aanvragen van bouwvergunningen
daadwerkelijk eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken.

‘’

We beschermen en
versterken het
belangrijkste wat
we hebben

‘’
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