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Wat maakt voor u Eemnes bijzonder/uniek?

Antwoord
- De rust en sfeer die er te vinden is
- Kleinschalig, alles goed bereikbaar, rustige buurten.
- Locatie Natuur & Cultuur Binding Snelweg in de buurt Centraal Nederland
- Dat het een boerendorp is waar dieren gehouden worden.
- Gezellig en gemoedelijk met landelijk dorpskarakter (mèt stadsrechten) Geografisch centraal gelegen.
- De saamhorigheid, de natuur, de vele activiteiten die door veel verenigingen worden georganiseerd!
- centrale ligging
- dichtbij allerlij snelwegen en lekker rustig
- MIjn vrienden die hier wonen
- landelijk en toch dicht bij alles
- De natuur en rust van een klein dorp op minimale afstand van de grote steden
- De rust, mooie groene omgeving, polder, nieuw winkelcentrum, goede voorzieningen, goed bereikbaar.
- Eigrnlijk niks
- Zelfstandige kleine gemeente, die alles bekijkt vanuit het algemeen belang van eemnes en niet vanuit eigen belang zoals in
grotere gemeentes
- Kleinschaligheid, nog een echt dorp.
- De centrale ligging in het land.
- De rustige en mooie grasvelden en wandelplekjes
- De kleinschaligheid, centrale ligging in NL maar toch dorps, goede voorzieningen, de polder, koningsdag.
- groen
- Klein, dorps, ons kent ons.
- Het veilige gevoel, de dorpse sfeer, aantrekkelijk voor jong en oud, de Minnehof, de boerderijen en oude huizen, binnen 5
minuten fiets je in de polder, de centrale ligging. Een heerlijk dorp!
- Het dorpse karakter, het ons-kent-ons gevoel, de groene landelijke omgeving, grote sociale controle en betrokkenheid en de
centrale ligging.
- Polder/ruimte om het dorp. Houden zo!
- landelijk - dorps
- Landelijk karakter
- Het dorpse, de polder, het kleinschalige, de mensen, koningsdag,
- Grutto.
- Ligging: Polder, bos en strand(je). Redelijk dicht bij A'dam en Utrecht met redelijke verbindingen
- Landelijk, sociaal, rustig
- niets
- Niets
- De mooie polders! Dichtbij Laren en Blaricum in diverse opzichten. Wakkeredijk en Meentweg en de mooie boerderijen
- woon in een rustig buurt en er zijn voor de dagelijkse dingen voldoende winkels beschikbaar
- De ligging tov grote steden, de rust. Variatie in Natuur in de omgeving. De mooie nieuwe wijk Zuidpolder en hoe deze is
uitgerust en opgezet waar we wonen.
- Kleinschaligheid en dorps karakter, landelijk wonen en dicht bij verstedelijking
- De polder
- Rust en ruimte en gezelligheid
- De logging.
- rustig; dicht bij randstad
- de rustige ligging/omgeving en tegelijkertijd de nabijheid van grote steden als Utrecht en Amsterdam
- Redelijk kleinschalig dorp waar je toch van alles kunt doen en kunt kopen.
- Ligging, rust, veiligheid
- Het kleinschalige en het dorpsgevoel. Veel groen en speelruimte voor de kinderen.
- Dorpse karakter Goede bereikbaarheid grote steden per auto dus drukte (de stad) is makkelijk op te zoeken. Polder
- Dat het nog een klein dorp is !!!
- Het dorpse karakter, klein qua omvang maar groots in toegankelijkheid en vriendelijkheid van de mensen die er wonen. Met
de eigen ondernemers die in het winkelcentrum kunnen blijven bestaan om zo dat dorpse karakter nogmaals te bevestigen.
Dat er ook kansen worden gecreëerd voor mensen met een beperking, zodat ze ook echt mee kunnen doen in deze
participatiemaatschappij.
- de rust; betrokkenheid bij de mens; de unieke plekjes.
- dorpse sfeer, centrale ligging
- Mooie plek
- Kleinschaligheid
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- Hoewel formeel een stad is het dorpse karakter met een hoog organisatie-/participatieniveau een uniek gegeven, dat zich uit
in het vorm geven van allerlei activiteiten en een grote club-betrokkenheid. Een groot "ons kent ons-gevoel" en sociale
controle heeft nadelen, maar vergroot ook onderlinge betrokkenheid. Overigens wordt dat bepaald niet vergroot door de
onderlinge en soms persoonlijke verdeeldheid in ons hoogste bestuursorgaan (de gemeenteraad).
- Rustige gemeente.
- Dorps karakter en de weilanden
- fijne plek om te wonen
- centraal in Nederland, rustig wonen, (nog?) weinig criminaliteit, degelijke woning bj.1979/80
- Het dorpse karakter waardoor het leggen van contacten en de sociale controle optimaal kan worden benut.
- gemoedelijk, laag bouw, altijd wel iets te doen,
- Eemnes is bijzonder voor mij omdat ik Eemnes heel centraal vind liggen in Nederland en het een landelijk dorp uitstraalt.
- Dat het een fijn dorp is om te wonen en de geschiedenis er van.
- Mijn familie van mijn moeders kant woont hier al eeuwen lang. heb het ooit uit gezocht en kwam tot plm. 1550. Ook mijn
broers en zus en ikzelf zijn geboren en getogen in Eemnes, waarvan er nog steeds 4 in Eemnes wonen.
- Eemnes was tot een aantal jaren geleden een heerlijk landelijk dorp, heel rustig, en toch dicht bij de Randstad. Helaas, door
onwil van ministers en lagere besturen, is het niet meer leuk om in Eemnes te wonen. Wat een snelweglawaai!!, dag en
nacht. In plaats van maatregelen om het lawaai van de A27 zoveel mogelijk te beperken, wordt alleen meer de snelheid nog
meer opgedreven en zijn er ook plannen om de snelweg nog te verbreden. Heel erg jammer. Het leefklimaat is hierdoor
aanzienlijk slechter geworden. Waarom geen 100 km, zoals op de A1, ipv 130; waarom geen geluidsschermen, zoals op de
A1, in het hele Gooi, Laren, Bussum enz. Waarom geen asfalt waardoor de geluidshinder afneemt? Wie doet zijn inwoners dit
- Kleinschalig, rustig en de meeste voorzieningen voorhanden. Mooi natuur om de hoek.
- Eemnessers zijn bijzonder sociaal en relaxed. Het dorpse karakter blijft maar zowel de inwoners als besturen zijn zeer
- De polders.
- Het dorpse gevoel. De betrokkenheid in de buurt. De ruimte om te wandelen en speelruimte voor de kinderen
- Het dorpse karakter, de polder.
- Het dorpse karakter, de gemoedelijke sfeer onder de inwoners, het actieve verenigingsleven en de prachtige omgeving
- De vrijheid die ik mijn kinderen durf te geven. De ruimte.en als is te bereiken in een half uur.
- Ik ben hier geboren en woon al 27 jaar met veel plezier in Eemnes mede door de mensen en het contact wat je ermee hebt.
Mijn kinderen gaan hier naar school met veel vriendjes in de buurt. De feesten die er gegeven worden oa de schuur feesten
zijn bij ons zeer in trek.
- Dat het een zelfstandige gemeente is en dat hopelijk nog lang zal blijven
- Woonomstandigheden, voorzieningen en een behoorlijke saamhorigheid ondanks verschillen van inzicht.
- Omdat ik er geboren ben
- 1. het dorpse karakter van bebouwing en voorzieningen 2. het sociale leven 3. en niet in het minst: ik woon hier al meer dan
40 jaar en ken het halve dorp
- kleinschaligheid dorps karakter
- de openheid van de polder en de grote variatie van van wonen
- De polder en het dorp (stads)gevoel.
- De natuurlijke omgeving
- Rust
- De polder en het kleinschalige dorpse karakter
- Fijn wonen en leven.
- De ligging (gunstig)
- Dat het nog een redelijk kleine gemeente is.
- Een stad die meer een gemoedelijk dorp is. Rustig gezellig en parkeerruimte voldoende. En we wonen er met plezier.
- Het dorpse leven, de rust, de vriendelijkheid van de mensen, en de saamhorigheid.
- dorps karakter in een verstedelijktgebied; openheid vn de Eempolder
- Prettig wonen door de gang van zaken en omgang met bekenden.
- Ligging tussen bos, hei en polder.
- De polder! De ligging t.o.v. de snelwegen.
- Gezellig klein dorp! Ons kent ons en voelt goed om hier kinderen te laten opgroeien.
- dorps en landelijk
- De kleinschaligheid, sfeer en groene omgeving. Rust voor de kinderen.
- Dorpse karakter, de polder, de stukken in Eemnes die nog enigszins groen zijn gebleven zoals doorgang zuidbuurt naar
wakkerendijk kerk.
- Het kleinschalige; landelijke; gemoedelijke; ons kent ons; de geschiedenis.
- De landelijke omgeving, de polder/openheid, de kleinschaligheid. Rust, ruimte en groen.
- Rust en goed bereikbaar en vanaf Eemnes goed bereikbaar naar andere steden
- De saamhorigheid
- familie,rust,groen,sociaal,goede scholen,prijs huizen,feesten,speelveld<nog wel> en alles wat je in je leven nodig hebt op
nog geen uur rijden.
- het kleinschalige, menselijke karakter
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- Klein, rustig, in het groen gelegen, gemoedelijk dorp waar kinderen veilig op kunnen groeien, centraal gelegen met alle
voorzieningen dichtbij. Men kent elkaar nog hier.
- Centraal gelegen tussen de A1 en A27
- Het kleinschalige dorpse karakter, met haar actieve verenigingsleven met hun vele vrijwilligers. Ook de polder met de
agrariers is voor mijn op en top Eemnes.
- Gezellig en klein
- De gemoedelijke sfeer
- dorpse karakter
- De politieke rotzooi.
- De centrale ligging t.o.v Utrecht en Amsterdam en vooral de kleinschaligheid
- Geen hoogbouw, kleinschalig, weinig andere culturen.
- groen, dorps gevoel
- landelijk, kleinschalig en toch theater/film/etc in de buurt
- Klein gezellig dorp; woon op een mooi plein
- De ligging nabij snelwegen en de natuur van Eempolder en Gooi.
- Centraal gelegen met landelijk karakter en saamhorigheid
- de rust
- Een dorp (hoewel het natuurlijk een stad is) met een zeer vriendelijke sfeer en een fantastisch verenigingsleven
- Omgeving, ligging huis, nabijheid vrienden, kennissen, polderlandschap, faciliteiten, relatieve rust
- lekkers (nog) boers, met modern heid in de omliggende plaatsen
- Ligging tov de snelweg Bos/polder om de hoek Kleine inwonersaantal Dorpsgevoel Weinig criminaliteit
- Ligging: centraal in Nederland met in de buurt polders / water / bossen en goede infra structuur al snelwegen en grotere
steden in de buurt terwijl het geen "grote" plaats is gemeenschap : familie / oude (school) vrienden goede buren. Je bent
niet anoniem zoals in een stad waar men zijn buren niet meer kent
- dorps, gezellig, een goede sociale cohesie en centraal in Nederland
- Gemoedelijkheid van de mensen. Mooie ligging
- Landschap, gemoedelijkheid, kleinschaligheid
- Kleine en hechte gemeenschap, goed bestuur en fijne burgers
- gemeenschappelijkheid
- Dorpse karakter. Klein, maar fijn!
- Saamhorigheid
- De polder, de geur van koeienstront en kuilgras, de weidevogels het ruisend riet als je zit te vissen, de zelfstandigheid, het
eigenwijze, de historie waar mijn ouders en grootouders en de generaties ervoor deel van uitmaakten, het land bewerkten en
ploeterden met paard en wagen. Tja, ik ben dus een echte Eemnesser! Na vakantie op de A27 rijden en een blij gevoel
krijgen als je de afslag met het bord Eemnes ziet. Het volkslied van Eemnes (o Eemnes jij groene parel in de polder)
- Landschap, omgeving, ligging
- Het woongenot, de mooie omgeving en het dorpse karakter
- Zeer centrale ligging, redelijk ruime opzet van woningen en wegen, geen hoogbouw, geen achterstandswijken, schone plaats,
relatief goed onderhouden.
- Rust en kleinschaligheid. Veiligheid, weinig gedoe. Prettige woonomgeving voor gezinnen met kinderen. Groen. Voldoende
voorzieningen. In nabijheid van grotere steden. Centraal gelegen. Financieel niet al te zware lasten voor inwoners.
- Eemnes in zijn geheel is uniek. De historie, de polder, de lintbebouwing, het dorpse karakter, de heide etc.
- Gemeenschapsgevoel, saamhorigheid
- De ligging aan de A27 en A1, aan de polder en bos en heide, aan het Eemmeer, tussen Amsterdam en Utrecht en een
authentieke bevolking
- Natuur, weilanden, ruimte. Ligging vlak bij Amsterdam.
- polder
- de rust, ruimte, polder, vogels, natuur in zijn algemeen
- Ik ben er geboren en getogen
- Tot nu toe de kleinschaligheid, de betrekkelijke rust door het groen om ons heen. De schitterende luchten met name tegen
de avond door de ligging is mij verteld tussen water, weilanden en grotere steden.
- Het landelijke karakter
- Een gemeente waarin heel veel mensen elkaar kennen. Men groet elkaar, althans dat merk ik. Maar ik woon hier dan ook al
44 jaar en nog steeds naar m'n zin. En binnen een paar minuten ben je in de vrije natuur.
- de natuur , de weidevogels, plasdras weilanden, de oude boerderijen!!!
- Niet bepaald bijzonder en uniek
- Rustige woonplek
- Gezellig dorp
- Kleinschaligheid en moderne voorzieningen.
- Woonplezier alles in de buurt zoals polder,bossen,plassengebied randmeren,heidevelden.
- Prettig wonen in een mooie omgeving
- prettige woongemeente
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De schoonheid van het dorp (stad) en de polder
De locatie in het Gooi
De rust, vriendelijkheid en dorps karakter.
Dichtbij de randstad, en toch zo landelijk. Mooie omgeving met hei, bos, polder en water in de directe omgeving.
Het landelijk wonen en de rust, met voor een kleine plaats goede voorzieningen.
Een gemeente met een rijk verenigingsleven en een goed onderling dorpsgevoel. Waar de mensen elkaar kennen, en veel
georganiseerd wordt.
kleinschaligheid
Rustige Plaats.
Een prachtige stad met mooie polders en er is van alles te doen.
Landelijk gelegen, dorpskarakter met goede voorzieningen
saamhorigheid op sociaal sportief en cultureel gebied
Kleinschalig, rust, ruimte, natuur
Polder en daarnaast de kleine schaal van de gemeente.
De kleinschaligheid, ik ken de bestuurders, het winkelcentrum, de hengelsportvereniging, de ijsclub, de activiteiten op
koningsdag, de prachtige ligging midden in de natuur, de Kerkstraat, de mensen die hier wonen.
kleinschalig in de buurt van grote steden /snelwegen
De samenleving,natuur en de ligging.
Het landelijk karakter. De rust en de saamhorigheid.
De gemeenschap,ligging en de natuur.
Het dorpse karakter met de mogelijkheid het stadse snel te bereiken. De unieke omgeving van bos, heide, water, weiland,
zandverstuivingen.
De ligging midden in Nederland, open landschap met vergezichten, bossen, heide, heuvels en water in de buurt, oude
dorpskernen in de buurt (Eemnes, Laren, Blaricum, etc.), de nog dorpse gemoedelijkheid van Eemnes. Voorzieningen niet al
De woonomgeving. Vlakbij het gezellige Laren en Blaricum. Vlakbij mooie natuur, linksaf naar de mooie polders en rechtsaf
naar bos en heide gebieden. Mooi om te fietsen en te wandelen. De schappelijke woonlasten. De centrale ligging in
centraal gelegen, via snelwegen goed bereikbaar zekere mate van kleinschaligheid voor een deel landelijk gemoedelijke
Het dorpse karakter, de voorzieningen ( we missen alleen een goede slager ) en de centrale ligging.
Landelijke historische stad. Een veilig dorp met veel verenigingsleven en vrijwilligerswerkers. Wanneer besef je dat je in
Eemnes woont? Als je voor overstekende moeder eend met kinderen moet stoppen...
Het is prettig en rustig wonen in een mooie omgeving , en centraal gelegen .
mooie omgeving, centrale ligging, veel activiteiten, kleinschaligheid
kleinschaligheid
Het dorpse karakter en de polder
De ligging, de natuur, de sfeer die Eemnes uitademt. Rust maar levenslustig. Eigen identiteit. Dicht bij het Gooi maar
gelukkig geen Gooise allures.
De polder, de bereikbaarheid, gemoedelijkheid van de inwoners, de winkels, verscheidenheid van wijken
kleine hechte gemeenschap in uniek polderlandschap
Dorps "gevoel". Samenhorigheid. Dat als je naar de winkels gaat je minstens 3 mensen tegenkom die je kent.
de prachtige polder en het ons kent ons gevoel
Het landelijke en dorpse karakter.
Eemnes is een dorp met een levendig verenigingsleven, een knus centrum en een overzichtelijke hoeveelheid inwoners
Dat was het landelijk wonen
De centrale ligging en zijn mooie polder
Het "ons kent ons"-gevoel. Hechte gemeenschap.
De rust Geen file Klein dorp Veel groen
Dorpskarakter en vlakbij de steden
Eigen identiteit
dat het nog steeds een dorp is waar de mensen elkaar kennen, de boeren hopelijk hun bedrijven kunnen blijven behouden,
het kleinschalig en en blijft, je nog steeds zonder problemen je kind buiten kan laten spelen
landelijke ligging en kleinschaligheid
Het dorpse karakter.
Dorps karakter
Dorpse karakter
kleine gemeente, genoeg voorzieningen zoals winkels en basisscholen. Veilig gevoel. Goed onderhoud van
wegen/groenvoorziening enz. Het gevoel iedereen te kennen. Ligging in de polder en toch dichtbij grotere plaatsen. Nog oude
bebouwing.
De polder/natuur. Kleinschaligheid van het "dorp"
samenhorigheid, landelijk
Ruimte
Eemnes ligt midden in de polder en natuur, maar met 20 minuten ben je bij de hoofdstad. The best of both worlds.
rustieke omgeving, niet te druk en de prachtige polder
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- Het is een dorp met een eigen karakter, losstaand van het Gooi en provincie Utrecht, anderzijds juist in het midden van het
land is het ook overal mee verbonden.
- Landelijk
- Het kleinschalige en landelijke. Eemnes is groot genoeg en in de regio is ovrral voldoende vsn voorhanden
- Ik ben hier komen wonen vanwege mijn man, ik zou niet zelf voor Eemnes hebben gekozen. Ik kom uit een grote stad. Wel
heb ik altijd met veel plezier hier gewoond. Het is goed om hier te wonen met kinderen.
- De rust en gemoedelijkheid Wat helaas niet meer van toepassingn is
- Lekker dorps en tikkie truttig. En vlakbij alle drukte als je daar behoefte aan hebt. Ik hou van Eemnes
- Saamhorigheid
- Het dorpse karakter: ieder op zichzelf, maar waar nodig samen sterk! Je kan en mag jezelf zijn, maar kom niet aan ons dorp!
Mooi, de polder, koningsdag gezelligheid, samen denken over de invulling van ons dorp, zowel qua regelgeving als invulling
huizen en groen.
- combinatie dorpse karakter, kleinschaligheid, diverse natuur en rust in omgeving
- De kleinschaligheid , mooie omgeving en voldoende winkels
- Dorps karakter
- Rustige, gemoedelijke, veilige en groene plaats om te wonen.
- De centrale ligging, nette woonwijken, groen. Aanwezigheid voorzieningen en verenigingen.
- De hechte gemeenschap,de sociale contacten en de gemoedelijkheid van de bewoners
- Ligging
- Het weidse, goede winkels, de sportmogelijkheden
- De landelijke ligging. Je gaat naar de Wakkerendijk of de Meentweg en je bent echt buiten. De gemoedelijke manier waarop
de Eemnessers met elkaar omgaan. Het kleinschalige.
- Heerlijke plek om te wonen.
- Kleinschalig toen we er kwamen wonen in 1971. Nu niet meer.
- Het Landschaps dorp en de (nog wel) gemoedelijkheid, berijkbaarheid en de betrokkenheid!
- De gemoedelijkheid van het "stadje" De groenvoorziening De sfeer ,zeker met Koningsdag !!! De ligging (vlak bij alles)
- De natuur om NS heen.
- dorp en toch overal dichtbij, vooral de polder
- De kleinschaligheid en "geen poeha" mensen.
- kleinschaligheid
- Een plattelands dorp, tegen 'tGooi aan
- Heerlijk om te wonen de rust en schoon
- Het kleinstedelijke karakter en unieke ligging aan de polder.
- mooi dorp
- Rustig dorp, centraal gelegen.
- rustige omgeving om te wonen
- prettige gemeenschap, alle voorzieningen bij de hand, centraal gelegen.
- De rust en landelijkheid en de centrale ligging.
- landelijk en toch dicht bij de "bewoonde wereld"
- rustig, central, dicht bij bos, hei en grasland
- Een stadje met historie. Koninginnedag. De polder, hei, weilanden, pont. Op een kruispunt van wegen, bereikbaarheid.
- Het kleinschalige en de bijzondere ligging.
- dorpse karakter, betrokkenheid, kleinschalig, open gemeenschap
- De mense die er wonen en actief betrokken zijn bij wat er allemaal mogelijk is in Eemnes. Eemnes Leeft. Mem kent elkaar !
- De rust, de eenvoud, de veiligheid, de sociale bedding, het groene, de veiligheid,de centrale ligging, de gevarieerdheid in
mensen ( leeftijd, inkomen .... )
- Lekker wonen in een mooie omgeving en goede voorzieningen.
- Het dorpse karakter, de eigen zeggenschap en zelfstandigheid, dat biedt ons als inwoners de juiste faciliteiten, zijn er veel
mogelijkheden en initiatieven en daarmee blijft de afstand tot ons bestuur klein.
- kleinschalig, rustig, groen, centraal gelegen, prachtige omgeving voor fietsen en wandelen
- sfeer, mensen en natuur
- Dorps, kleinschalig, tijd voor elkaar, Noaberschap, de plek (bossen, polder, grote steden binnen bereik), zelfstandige
- Fijne woonomgeving, niet zo druk
- Rustige, relatief kleine gemeente
- Dat zo als het nu is het goed gaat
- 1. Het dorpse, rustige karakter ondanks ligging in het drukke Gooi 2. De ideale ligging in de driehoek Amsterdam, Utrecht
Eemnes met max. 20 minuten reistijd/auto 3. De landelijke uitstraling en omgeving, grenzend aan prachtig, rustig
- De landelijkheid, kleinschaligheid, de omgeving.
- Kleinschalige karakter.
- Centraal gelegenheid nabij Hilversum, Utrecht, Amersfoort, Huizen, Laren, Blaricum, Amsaterdam, Almere. Rustig, niet te
veel inwoners, mooi omgeven door natuur
- Verbondenheid, geen grote gemeenschap
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gemoedelijk
De dorpssfeer, het gemoedelijkheid.
rustig/landelijk wonen
De polder met zijn prachtige landschap, vergezicht, historie en vogels. Verder ook de nog redelijke gemoedelijkheid van het
dorpsleven. De kleinschaligheid. De rust die het dorp ondanks de ligging bij snelwegen,nog uitstraalt. Geen dancings of
McDonalds of andere schreeuwerige zaken. Rust is schaars aan het worden in Nederland.
- Mlopi
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Bent u trots op Eemnes, waarom wel of waarom niet? - Ja, omdat: (Open)

Antwoord
- Het altijd rustig is
- Landelijk, dorps en toch t Gooi
- het een mooie en fijne plek is om te wonen
- Wij uitblinken in festiviteiten als kleine gemeenschap
- netjes onderhouden
- leuke dorpsfestiviteiten
- mijn dorp mijn cultuur en gezellig dorpsleven
- er veel te doen is
- het een mooie gemeente is.
- Goeie gemeente, gemoedelijke vriendelijke mensen, wordt veel georgansieerd
- zelfstandig kleine en fijne gemeente is en blijft
- het heerlijk plattelands is
- Over het algemeen de dingen goed geregeld zijn.
- Mooie landelijke omgeving
- hier echt nog rust heerst
- ik vind het een mooi dorp (stad) met een fijne sfeer.
- Klein maar fijn, gezond, groen
- Mijn leven en die van mijn familie zich hier afspeelt
- het een heel fijne plaats is om te wonen!
- De sociale betrokkenheid groot is en inwoners echt geven om hun dorp.
- mooi dorp
- Mooi dorp om in te wonen.
- het er zo leuk is
- meeste zaken zijn goed geregeld. Organisatorisch en financieel
- het een zelfstandiche gemeente is
- Het fijn wonen is
- Grutto.
- Het een prachtige plaats is met prettige inwoners
- rustig, groen en nog relatief betaalbare woningen
- mooi dorp
- Mooi dorp met voldoende faciliteiten.
- Het ondanks dat het groeit qua inwoners haar dorpse karakter heeft weten te behouden.
- de mensen elkaar nog gedag zeggen
- het een fijn dorp is om te wonen met mensen die er iets van maken.
- Eemnes een toplocatie is om te wonen en lekker centraal
- dorp zonder veel trammelant
- ons kent ons gevoel.
- Kleine welvardende goed onderhouden gemeneete
- er gezamenlijk veel ondernomen wordt en de leefbaarheid wordt bevorderd. Alleen het onderscheid is gelijk hebben en gelijk
krijgen is nog niet iedereen gegeven.
- omdat ik er geboren ben
- er fijn mensen wonen
- Het woon en leefklimaat voor mij prima is
- mooi dorp is
- ik er fijn woon
- ik denk dat de gemeente de zaken op orde heeft en we een groene fair trade gemeente
- Mooi dorp, mooie polder, geschiedenis, herinneringen.
- ja omdat er aardige mensen wonen, nee omdat er niets gedaan wordt om het leefklimaat op peil te houden.
- geboren en getogen.
- er alles aan gedaan wordt om alles wat n mens nodig heeft voor n leuk leefklimaat te realiseren
- een mooi dorp ook mensen van buitenaf komen hier graag
- het een heerlijk dorp met stadsrechten is
- Ik en mijn gezin er naar alle rust heerlijk wonen
- Mooi rustig dorp met veel lieve mensen
- We ons uitstekend redden en dat helemaal in ons eentje!
- mooi onderhouden dorp (stad).
- Het op eigen benen blijft staan
- uitbreiding heeft het karakter van het dorp niet aangetast
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de iedereen kent iedereen mentaliteit
mijn roods hier liggen
de gemeente alles op orde heeft
Eemnes een plezierig dorp
Ik heb het naar min zin.
leuke plaats om te wonen (centrale ligging)
door dat het klein is zijn ook lijnen kort
zie eerste vraag
Nieuwe winkelcentrum de minnehof
het een mooi dorp in een mooie omgeving is
het een goed klimaat heeft voor verenigingen.
Fijne plek om te wonen
het een mooie stad is met een dorps karakter
Fijn dorp
klein dorp, veel te doen, leuke sfeer
ik het een fijn dorp vind om te wonen, wonen in een fijne buurt
Zie vorige antwoord.
ik hier thuis kom/ tot rust kom, vanwege de gezelligheid en de kleinschaligheid het "ons kent ons gevoel".
het een mooi dorp is
De zelfstandigheid,
eemnes een leuke gemeenschap is
het hier prettig is
ik inwoner ben van een levendige en betrokken gemeenschap.
Het dorp bijna van alles is voorzien.
er weinig criminaliteit is
men probeert het ook echt dorps te houden
het een stad met dorpskarakter is
de sfeer van het dorp
wij als eemnes alles in huis hebben (sport/winkels/bibliotheek
Eemnes zaken goed voor elkaar heeft
Het dorp heeft gemeenschapszin.
Eigenzinnig, zelfstandig
het lekker dorps is
Een heerlijke plek om te wonen
zie vraag 1
de burgemeester Eemnes een warm hart toedraagt
het een mooi dorp is. NEE, omdat het bestuurlijk een puinhoop is
omdat ik me Eemnesser ben gaan voelen
Vriendelijke plek om te wonen
prettige woongemeente, landschap
Het er geweldig wonen/leven is
dorpse
fijne, leefbare omgeving. Dorps.
Eemnes zelfstandig een prachtig dorp blijft
ik een echte Eemnesser ben en dat voel in hart en nieren, zie vorig antwoord. En omdat we zelfstandig zijn!!!!
Mooie omgeving, goede voorzieningen, betaalbaar
mooi dorp
Trots is een groot woord, zeker positief gestemd. Zie voorgaande redenen.
we nog steeds zelfstandig zijn en onze eigen 'broek op kunnen houden'.
De mensen goed met elkaar omgaan
Zie hierboven.
natuur
je hier nog rust en ruimte kan vinden
ondanks politieke verschillen er toch een collectief belang is om Eermnes mooi te houden.
Omdat ik er al ruim 40 jaar woon
Het nog steeds een zelfstandige gemeente is en de saamhorigheid groot is.
Prettig wonen en een redelijk bestuur
moderne vorm van samenleving
Prettige woonomgeving hecht verenigings leven
nette gemeente
Ik een echte eemnesser ben
zie vorige vraag
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Mooie plaats
unieke ligging met oude boerderijen in en aan de polder
Omdat er in een betrekkelijk kleine plaats heel veel gebeurt en georganiseerd wordt (Koningsdag ,Feestweek etc.
Goed vertoeven hier.
goede leefgemeente
we het samen toch maar doen
er bijna alles is om optimaal wonen
Landelijk gelegen en kleinschalig.
gezellige gemeente
Saamhorigheid
Omdat ik er woon en gewerkt heb. Het is een gemeente met een kwalitatief goed bestuurs en ambtenarenapparaat.
Saamhorigheid
schoon. kleinschalig.
De nog gemoedelijke en landelijke sfeer.
het bestuurlijk behoorlijk functioneert en getracht wordt de burgers te betrekken bij onderdelen van het beleid
de meeste dingen goed geregeld zijn.
Veel buren elkaar kennen en onderling helpen
Ik er plezierig woon
het een klein maar bruisend dorp is!
dorpsgevoel
veel groen en mooie nieuwbouw
het uniek dorp is ( en ik ben er geboren en getogen).
het is de geboorteplaats van mijn man waar ik in de loop der jaren van ben gaan houden
er nog ruimte is en niet vol gebouwd
er weinig criminaliteit is en altijd gezellig is.
het er vaak gemoedelijk aan toe gaat
er een winkelhart is gerealiseerd
Eemnes in staat is om een levendig dorp te blijven
nogwel, maar wat gaat de koekomst bieden
omdat het zo divers is
Ondanks dat EEMNES langzaam uitbreidt, het saamhorigheidsgevoel blijft
Ik daar geboren ben en mijn voorouders daar woonden en werkten, en heel hard gewerkt hebben en een bijdrage hebben
geleverd aan de woongemeenschap die eemnes is.
Er goede voorzieningen zijn
het gezellig is maar het mag niet te groot worden
het een gezellige en ondernemende gemeente is.
mooi dorp, goede ligging, prettige sfeer
Zie antwoord bij vraag 1
groen gemoedelijk en apart
Mooie omgeving
gezellig dorp, mensen kennen elkaar
Ik ben niet trots maar ook niet niet trots
Het er naar uitziet dat de gemeente alles op orde heeft
Het een prettig en meestal erg relaxed dorp is. Iedereen groet elkaar nog op straat.
het is er fijn wonen
Eemnes is het mooiste dorp van Nederland!
mooi, vriendelijk dorp
het een fijne plaats is om te wonen
Goede sportvoorziening en goede voorziening dagelijkse boodschappen
Trots vind ik niet een passend woord, maar het is aangenaam wonen in Eemnes
het gevoel van veiligheid. De vriendelijkheid van de bewoners.
moeilijk om aan te geven, maar de öude kern" heeft belangstelling voor elkaar.
de mensen er aardig zijn ,en omdat we denken aan het milleu !
Het is hier nog steeds goed wonen.
gezellig dorp en vooral mijn huisarts
prettig wonen
Mooi natuur en de polder
Eemnes in samenwerking in zekere mate zelfstandig is.
schoon
Prima woonplaats
open cultuur
vinden gezamenlijk vele activiteiten plaats
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het een moderne stad is
eigen karakter
Eigen karakter, evangelische gemeente in dorpshart
er ondanks de kleinschaligheid toch geprobeerd wordt vooruit te kijken en te denken
samen maken we een mooi dorp
Eemnes Leeft Er gebeurd wat en er is betrokkenheid !
Het een gezellig dorp is
de zaken (doorgaans) goed voor elkaar zijn
we veel dingen goed voor elkaar hebben als gemeente
als kleine geemente gebeurt er veel, goede zorg voor elkaar in de volle breedte
Kan niet volmondig ja of nee aangeven
Het zo goed gaat
om de vriendelijkheid van de inwoners
Prettige veilige woonomgeving veel groen
vriendelijke mensen en schoon dorp(stad)
Natuur (polder). Inwoners hebben wat voor elkaar over
ik er woon
Trots omdat het er gezellig uitziet. De gemeentetuinen worden ontzettend goed bijgehouden.
we nog zelfstandig zijn en een eigen "smoel "hebben. Nee omdat er te veel gebouwd wordt.
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Bent u trots op Eemnes, waarom wel of waarom niet? - Nee, omdat:

Antwoord
- ik alleen trots kan zijn op prestaties van mensen
- niet bijzonder
- ik heb er weinig binding mee
- Ik ken ook andere dorpen en heb ook daar fijn gewoond.
- teveel roddeldorp
- Er over je wordt gepraat en niet met je.
- ik mis nog net iets te weinig eigen identiteit om er trots op te zijn
- Neutraal
- Dat voel ik niet
- er te weinig voor de oudere inwoners wordt gedaan, o.a.de bereikbaarheid naar winkels als de persoon niet meer kan fietsen
of autorijden.
- waarom zou je trots moeten zijn op een gemeente?
- Toen ik hier net kwam wonen, was de buurt groen. Inmiddels zijn er heel veel bomen weggehaald, en na belofte nooit geen
nieuwe bomen terug gekomen. Zo gaat dat in heel Eemnes. Ook de struiken langs de sloot tussen de bomen zijn
weggehaald, Terwijl juist dáárdoor iedereen kon genieten van de ijsvogeltjes die daar zich verscholen. Weg natuur, kale
toestanden. Speeltuintje tussen de huizen word na loze beloften biurtschouw, ook niets aan gedaan en word nu gebruikt als
trapveldje met de nodige overlast door de ballen die keer op keer schade aanrichten in je tuin. Al met al, een hoop geblaat
- Ik ben niet snel trots op een woonplaats.
- Het bestuur rammelt aan allekanten
- Niet meer zo. Omdat kleine stukken groen in het hart van Eemnes worden bebouwd. Terwijl er zoveel bouwgrond in de
polder te vinden is.
- Dat ben ik op mijn geboortestad. Eemnes is heerlijk wonen, maar heeft te weinig geschiedenis en er wordt te weinig
georganiseerd.
- Het Almere van het gooi, aaneenschakeling van "nieuwbouw" zonder karakteristiek centrum
- Er met overleg veel meer bereikt kan worden.
- Klein, geen sterke, krachtige positie in de regio. Geen mooie plaats.
- Er te weinig rekening met ouderen wordt gehouden
- Trots is teveel gezegd, het is prettig wonen hier
- Omdat ik niet zou weten waarom je trots moet zijn op een plaats ,waar je toevallig geboren ben.
- de Wakkerendijk moet weer 50 km worden> Er moet geen Mc Donald komen geeft teveel verkeer overlast ,dus vervuiling en
er zullen bomen voor gekapt moeten worden die het geluid van de A 27 juist tegenhoudt!!!
- Geen reden daarvoor
- trots' bij mij andere gevoelens oproept.
- Ben trots alleen op mijn vrouw
- Grutto.
- te klein om groot te zijn/te groot om klein te zijn
- er zoveel gezeurd wordt (woningen voor vluchtelingen, pad van nieuwe zuidbuurt naar Wakkerendijk, McDonalds, HOV
halte). Ja, ik ben ook trots omdat er initiatieven worden genomen zoals het veld zonnecollectoren, de mooie nieuwe wijk in
- Bestuurlijk niet erg sterk. Vaak amateuristisch. Gebrek aan bestuurlijke talenten.
- er nog steeds parkeerproblemen bestaan bij de clusterschool vierkanteBosje!!!!
- Er niet altijd gehoor gegeven word , aan de wensen.
- Ben niet zo gauw trots op iets
- Snelweg en hef daaruit voortkomende geluid is akelig, rondom ons huizenblok is heg een bende, slecht onderhouden
groenperken en veel hondenstront.
- Trots een wel erg groot woord is
- ik geen idee zou hebben waarop ik trots moet zijn
- Niet echt trots op, wel blij met.
- Niet speciaal
- Altijd geharrewar in de gemeentelijke politiek
- ik toch merk dat het sociale denken steeds minder wordt, dat verontrust me.
- ik daar geen reden voor zie.
- vreemde vraag!!
- nvt
- Er af en toe toch ideeën voor bij komen als het asfalteren van de Meentweg. Het landelijke /dorpse moet behouden blijven.
- het begrip "trots" hoort m.i. niet bij een stad of dorp.
- Poi
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Woont u graag in Eemnes, waarom wel of waarom niet? - Ja, want:

Antwoord
- Alles is dichtbij
- Centraal Nederland, rust, natuur, leuke omgeving
- Prettige sfeer
- Her geeft mij rust
- lekker centraal
- lekker rustig, snel op de snelweg, winkelcentrum
- ik voel mij hier thuis
- landelijk betaalbaar centraal
- Veel natuur op loopafstand en dichtbij grote steden
- het is een mooie en rustige gemeente.
- Ja type mensen in verhouding tot laren en blaricum
- lekker boers en zelfstandige gemeente, baas in eigen huis
- mijn Roots liggen hier en het is hier rustig!
- Rustig wonen, maar toch centraal gelegen.
- Er is fijn contact tussen de plaatsgenoten
- het is rustig en gezellig wonen. ons kent ons gevoel
- rustig, centraal gelegen, voel me er veilig
- rustig, groen, financieel gezond
- Rustig, natuur
- veilig gevoel, sociaal, centraal, faciliteiten dichtbij
- Ik woon op een heerlijke plek, in een fijne buurt met een prachtig uitzicht. Dicht bij familie en vrienden en grotere steden
zijn binnen een half uur bereikbaar als we de drukte op willen zoeken.
- dicht bij werk.
- dicht bij amsterdam, maar gelukkig een dorp
- Ja, is nog redelijk kleinschalig.
- Het leven is goed
- mooie omgeving, centraal in NL, dichtbij Laren en Blaricum, financieel gezond
- Grutto.
- Sociale binding en ligging
- het rustig, landelijk en toch dichtbij stedelijke infrastructuur
- Rustig en gemoedelijke sfeer
- Gezellige plaats
- Het is hier prettig wonen
- rustig en betaaldbaar
- groene, rustige omgeving, weinig (merkbare) criminaliteit
- Het is een rustige plaats dichtbij de grote steden
- Voldoet aan al mijn wooneisen
- Het is vreedzaam, rustig, landelijk en centraal gelegen
- Fijne omgeving voor mijn kinderen om in op te groeien, veilig, ons kent ons, ruimte, polder en toch dicht bij de stad
(Amsterdam, Amsrsfoort, Utrecht)
- Het dorpse karakter. De veiligheid. Sociaal.
- rustige omgeving en toch dichtbij steden, mijn familie woont in de buurt
- sfeer prima weinig last van medebewoners.
- fijn huis en zie voorgaande
- Mooie omgeving, mooi dorp
- alles is nog kleinschalig.
- Kleinschalig in een fraaie omgeving
- Zeer graag, Makkelijk bereikbaar, centraal gelegen en een heel goed voorzieningenniveau op het terrein van
gezondheidszorg,sport, natuur en cultuur.
- Dicht bij mijn geboorte plaats
- zie vorige antwoorden
- rustig stadje en alle kanten op fijn
- landelijk wonen
- Zie vorige vraag
- iedere dag is het weer fijn thuis komen na een dag hard werken
- het een zeer dorps gevoel geeft
- je woont er rustig, afgezien van snelwegen en vliegtuigen, er is veel groen, veel parkeerruimte en best brede wegen, goede
winkels enz.
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bekend terrein voor mij.
zie voorgaande antwoorden.
ideale woonomgeving en uitstekende verbinding met de rest van Nedeerland voor uitspattingen
Vanwege de rust en de mooie polder.
vanwege de ruimte om te wandelen en de speelruimte voor de kinderen
Kleinschalig. Ons kent ons.
het is hier rustig en toch alles dichtbij
Alles in de buurt
Veel groen en alles op loopafstand
het is een zeer prettige leefomgeving, zowel qua natuur als stedebouwkundig
goede voorzieningen, prachtige omgeving
Ik ben er geboren,en het een landelijk karakter houd.
wonen in plattelandsdorp, alle stedelijke voorzieningen makkelijk bereikbaar
dorps karakter
ik zou niet anders willen
zie vorig antwoord
centraal gelegen met veel toegankelijke natuur rondom
Maar het is onderhand wel dat de mensen met poen het voor het zeggen Bijvoorbeeld de ontsluiting van het nieuwe plan
achter het Raadhuis
gewoon een plezierig kleinschalig dorp
Ik voel me thuis hier.
goede gemeente
ik heb een uitstekende stek met heel veel ruimte
Zie eerste vraag
De rust
het is hier nog rustig met veel basale voorzieningen
Passende woning, mooie polder en dicht bij heide en bos, prettige bekenden.
Rustig, veel groen.
ik voel me er thuis
Veilig dorp
mooi huis en omgeving
Rust voor de kinderen, geen files of drukke plaatsen met veel auto's, toch alles bij de hand qua winkels voor de dagelijkse
Sociale redenen.
Zie vorige antwoord
Vanwege de rust, familie en vrienden en de goede mentaliteit die bij een kleine gemeente hoort.
Rust voor de kinderen
Hier is nog ruimte om je heen
zie vraag 1
Zie de vorige 2 vragen
prachitge natuur en voldoende voorzieningen
Omdat het klein is. Rust.
het is hier beter dan in de stad
Ja. De kleinschaligheid
Goed bereikbaar centraal in Nederland.
prettig wonen voldoende ruimte, centraal
Rustig, kleinschalig, geen stadse toestanden (criminaliteit en geweld)
het is keinschalig, geen stadse drukte
prettige woonomgeving zie eerder
Prima gemeente
Goede voorzieningen.
Voel me op me plek
de omgeving mooi is
rustige woonplek met snelle bereikbaarheid van de ranstad steden
We wonen hier al sinds 1983
zie vraag 1
Zie antwoord vraag 1
de afstand naar een stad maar ook natuur als water polder bos etc is in atlijd in de buurt
ik voel mij hier thuis
Goede ligging tov rijkswegen, vriendelijke mensen
gemoedelijkheid
Het er geweldig wonen/leven is
men laat elkaar in de waarde
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Dorps. Mensen kennem elkaar. Vriendelijk.
Rustig met alle voorzieningen in de nabijheid
ik wil hier nooit meer weg, zelfs niet in een huisje van 6 planken
Rustig, gunstige ligging (A1 - A27)
het is er goed toeven
het is een kleine en (nog)rustige plaats zonder eerder genoemde hoogbouw en achterstandswijken.
Rustige en veilige woonomgeving voor gezinnen met kinderen
sociale contacten zijn hier goed. Men groet elkaar hier nog. En niet te vergeten een rijk verenigingsleven.
Ontspannen wonen
natuur
het is een gemoedelijke stad met prachtige natuur dichtbij
Het is nog steeds een klein en rustig dorp om te wonen
er is in eemnes nu nog betrokkenheid op elkaar en een ruim sociaal leven mogelijk.
Ja, alleen hoop ik dat het niet te stads gaat worden
Ik voel me hier prettig en veilig.
Heb hier vroeger al gewoond,heb veel vrienden hier.
Rustig
Zoals gezegd: heerlijk rustig
Leuk dorp in en heerlijke omgeving
vele voorzieningen
Lekker rustig en toch contact met mede Bewoners
is al gezegt
Het is zo gemoedelijk
Nu zijn wij nog niet afhankelijk van openbaar vervoer, ideale woonlocatie
Zie vraag 1
Rust
ik heb daar rust en kalmte
Mooie kleine gemeente met prachtige natuur en goede voorzieningen
zie eerste vraag
Ik ben Geboren hier.
Het is goed wonen in Eemnes
rustige omgeving, dicht bij grotere plaatsen, goed bereikbaar.
rust, ruimte, natuur
ik voel me hier thuis en het is hier zo mooi.
betrekkelijk rustig
De ligging
Ons kent ons. Je komt altijd wel een bekende tegen voor een praatje. Er zijn (nog) voldoende voorzieningen.Het ligt centraal
in Nderland en de uitvalswegen zijn uitstekend.
Prettige omgeving en gemeenschap
woon hier 43 jaar omdat bevalt, anders was ik allang weggeweest
Zie de voorgaande antwoorden
Zie de punten waarom Eemnes uniek is.
centraal gelegen, voorzieningen niveau aardig op orde en anders in de omgeving wel te vinden
de omgeving/de rust spreken mij aan
Voel me thuis
de mensen kennen elkaar en helpen elkaar.
zie vorige antwoorden
Eemnes gaat mee met de tijd maar niet te snel.
het is de geboorteplaats van mijn echtgenoot
mijn familie woont hier al eeuwenlang
Eemnes ligt centraal in NL maar is rustig en mooi
een gezellig dorp waar ik geboren ben en veel mensen ken
Er is veel in ons dorp aanwezig
ik voel mij veilig en geborgen in Eemnews. En ik heb genoeg activiteiten die ik in het dorp kan doen.
mensen de echte eemnessers zijn vriendelijk en niet zo arogant als in buurgemeente Laren
ik voel me er gelukkig
Gezellige buurten, saamhorigheidsgevoel, gezellig WC De Minnehof en de rest is dichtbij
Wonen er al 43 jaar, en naar ons zin
Ja dorp en dichtbij steden en verschillende natuur gebieden
Ik voel mij er thuis
landelijk
rustig
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het is er gemoedelijk met een mooi winkelcentrum
Het voelt als een dorp
Nog rustig, weinig criminaliteit
vanwege ligging, inrichting, sfeer, uitstraling, bereikbaarheid
wij voelen ons veilig
Ruimte
Mooi rustig wonen en alles binnen handbereik.
voel me hier thuis
het er heerlijk wonen is
Landelijk met alle voorzieningen en snelweg binnen handbereik
kindvriendelijk, gemoedelijk
ik ben neutraal, ik zou er niet zelf voor kiezen
Het is er meestal goed en rustig wonen
Omdat het fijn is hier
het is echt een dorp
rust,groen, centraal in Nederland. Mooie huizen
doordat het dorp klein is, is het ons kent ons
ik voel me prettig hier
Goede bereikbaarheid en dorps karakter
Rustig, veilig, veel natuur in nabije omgeving
centraal gelegen, nette woonwijken, groene omgeving, dicht gelegen bij hei, bos
Ik voel me er thuis.
Dat wel, maar rustig wonen voor de gemiddelde bewoner wordt moeilijker
hier zijn geen drukke straten
De natuur om je heen
Mooie omgeving. Gunstig gelegen.
het dorpse karakter
De rust.
winkels op loopafstand en toch dichtbij Baarn en grote wegen
het heeft een goede sfeer
vriendelijke sfeer
omdat ik hier prettig woon
Ligging aan de polder, midden in het land, bereikbaarheid, klein stedelijk, vriendelijke sfeer, openheid bestuur.
rust
Rustig
rustige omgeving
prettige woonomgeving
Ik geniet van de rust en de omgeving en de woonwijk
rustig en toch dicht bij de "bewoonde werel"
rustig
1 Verbondenheid in Evangelische Gemeente, 2 verbondheid met Eemnessers
het is gewoon heerlijk wonen.
ruimte, veel te doen, elkaar kennen
Het is een leuke en levendige gemeenschap ook een goede uitval basis
Het is hier prettig en betaalbaar
dorpse karakter, de polder, de ruimte en ik doe het al jaren met plezier
rustige en mooie omgeving, overzichtelijk
er is altijd wat te doen.
fijne woonomgeving
rustig en prettig wonen
Lekker rustig en toch overal dichtbij
zie antwoord vraag 1.
landelijkheid, omgeving, rust
Centrum vh land en toch landelijk
rustig en veilig wonen, met grote winkelcentrum alles bij de hand
Natuur (polder). Betrokkenheid inwoners
ik ben hier geboren en getogen
Ik ben opgegroeid in een dorp en nu woon ik hier 25 jaar in dezelfde sfeer.
rustig/landelijk wonen
zo lang er zo'n mooie polder is, is er veel te genieten
Ghjui
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Woont u graag in Eemnes, waarom wel of waarom niet? - Nee, want:

Antwoord
- de buurt verpauperd
- erg weinig winkels en slecht openbaar vervoer
- bevolking is , je hoort er wel of niet bij
- Er zijn te veel koeien en je er ligt te veel paardenpoep.
- niet meer. De altijd aanwezige overlast van de snelweg overheerst.
- Zie vorige vraag
- te weinig winkels
- wij willen verhuizen
- slecht openbaar vervoer
- vanwege het verkeer, geluidsoverlast, slecht onderhouden openbaar stuk om ons huizenblok heen.
- De geluidsoverlast neemt wel heel erg toe, wat mij verontrust.
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Zijn er zaken die beter kunnen binnen Eemnes? Wat zou u graag anders zien?

Antwoord
- Meer naar de inwoners luisteren, bijvoorbeeld wat mensen missen qua winkels in de Minnehof. Hier wordt niet veel mee
gedaan, of niet voldoende gecommuniceerd naar de burgers.
- Ja: Winkels en bereikbaarheid Minnehof. Bereikbaarheid gezondheidscentrum. Overlast buren/wijk qua parkeren en
- Dat de gemeente op de buurten let, tuin onderhouden etc.
- Het kruispunt bij de Rabobank veranderen in een rotonde. Verbetering openbaar vervoer.
- De Eemhof die al veel te lang leeg staat wat verwaarlozing, vandalisme en criminaliteit uitlokt. De statushouders die er nog
steeds niet zijn, kom op gemeente! Geef deze mensen snel een plek en een kans om gelukkig te worden!
- alles is prima
- openbaar vervoer
- zal heus wel maar schiet mij nu niets te binnen
- wat meer voor de jeugd
- Horeca loopt nog erg achter. Gezellig plein met cafés of restaurants mist. De grote kerk is prachtig maar ligt verstopt in
woonwijk. de kerk zou beter tot zijn recht komen als hij het middelpunt van het centrum is. Horeca en winkels hier rondom
concentreren
- Extra containers voor papier en plastic inzameling aan huis. Grote verzamelcontainers op centrale punten vaker legen. Puilen
soms uit omdat ze zo vol zitten.
- Groter aanbod winkels, slager, visboer. Meer eetgelegenheden
- Ja weg met ambtenaren en wethouder die niet het algemeen belang dienen! Laarderweg inrichten als 30km zone en A27
ondertunnelen
- groenvoorzieningen; worden gedeeltelijk uit besteed. Dat er meer zicht op is. (bijv. er staat al zeker nu 2 jaar een dode
boom op Pijpestrootje en wordt niet opgemerkt!) Met een bladblazer ben je gauw van je onkruid kwijt. Communicatie ---statushouders------De één wordt ontslag gezegd en de ander krijgt gemeente beveiliging camera's'.!
- Openbaar vervoer.
- Dat mensen ons mooie theater leren kennen!
- meer (sociale) betaalbare woningen voor jongeren die graag in Eemnes zouden (blijven) wonen, maar dit nu niet kunnen
vanwege woninggebrek. Betere openbaar vervoersverbindingen met bv Hilversum en Utrecht.
- aankondigen veranderingen in straat
- Horeca gelegen heden. Nog meer het dorpse benadrukken. Meer klinker, minder asfalt. Kinderboerderij.
- De verkeersveiligheid, er wordt op veel plekken toch wel erg hard gereden in de woonwijken. Hondenpoep, grote ergernis!
Hier moet echt strengere controle op komen.
- De communicatie tussen gemeente en inwoners kan verbeterd worden. De recente discussie omtrent de huisvesting van
statushouders is hier een goed voorbeeld van. Een open en eerlijke communicatie geeft altijd het beste resultaat. Wethouder
den Dunnen ergert al generaties lang de inwoners van Eemnes, het wordt hoog tijd dat dat een keer ophoudt.
- Industrieterrein met winkels, supermarkten en bedrijven allemaal buiten het dorp. Met een groot parkeerterrein. Zoals bijv.
in Frankrijk. Gemeente moet beter communiceren en reageren op mails.
- elke dag grofvuil aan kunnen bieden gemeente huis elkedag ZONDER afspraak te bezoeken
- Beter openbaar vervoer Meer politie op straat Beter onderhoud van gemeentetuinen
- Geen zonnepanelen in de weilanden, voor de rest allemaal goed.
- Het groen onderhoud in eemnes
- Grutto.
- stop eens met verspillen aan allerlei onderzoeken. bv minnehof, laarderweg, etc. en maak een ontsluiting voor de nieuwe
zuidbuurt. toch niet normaal dat een stel buurtbewoners dit tegen kunnen houden. En maak eens voort met de overlast van
het geluidsprobleem van de A27
- Winkelaanbod
- subsidie voetbalclub terug draaien, 1 burgemeester met wethouders in geheel BEL gemeente
- Paardenpoep opruimen of fors bekeuren, minder koeienstallen.
- Ik ben over het algemeen bijzonder tevreden over alles wat er in Eemnes gebeurt. Zou niet zo snel iets weten wat ik graag
anders zou willen zien (waar niet al aan wordt gewerkt). Liever verdere samenwerking met Laren en Blaricum dan andere
opties die dan in de toekomst dreigen.
- dat je in eemnes kan blijven als je in de polder op de koffie wilt gaan uit je werk
- Afval vooral grof afval beter kwijt moeten kunnen. De openingstijden zijn te krap voor werkende mensen. Zeker als je Nasr
afvalscheidingstations kijkt in Baarn en Huizen. Pinnen is een ramp. De Coop heeft een mobiel apparaat welke vaak defect is
en De Rabo heeft vaak een lege machine.
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- Jazeker. Er zijn enkele wijzigingen gemaakt rond het winkelcentrum aan de Minnehof waardoor er vervelende, zelfs
gevaarlijke verkeerssituaties zijn ontstaan. Zo is de "driesprong", Noordersingel, Laarderweg, Braadkamp bij drukte een fuik
voor verkeer. De verplaatsing van de markt naar de Minnehof is gevaarlijk: komende vanaf de Laarderweg zie je als
automobilist de voetgangers bij het Zebrapad niet door de marktkramen en vrachtwagens. Tot slot is het lastig wennen aan
mensen die van de parkeerplaats afkomen wanneer je afslaat naar de Noordersingel en deze wilt vervolgen (verkeer komt
dan van rechts). Ook het Vierkante Bosje is slecht toegankelijk met de auto en beroerd aangesloten op de overige wegen in
- Helemaal niets
- Politiek
- Meer betaalbare woningen
- kruispunt bij rabobank (gevaarlijk voor fietsers en voetganger. Ook weten auto's niet wie er wel en geen voorrang heeft.
Advies. een soort ovale rotonde creëren) en de afrit van A27 bij BP station. (advies een gewone rotonde creëren)
- - openingstijden verruimen van de gemeentewerf - inzamelen van plastic/blik aan huis. (net als b.v. oud papier)
- Nee is prima zo, alleen een kleding winkel zou wel handig zijn
- Betere handhaving, betere zorg openbare ruimte.
- Het legen van de plastic inzamelbakken zou vaker mogen
- Betere openbaar vervoer verbinding met Amsterdam of eventueel Utrecht. Door het ontbreken van een trein in Eemnes zou
een snelle busverbinding een uitkomst bieden zowel voor de mensen die in de stad werken als studenten. Daarnaast wellicht
nog meer het belang van de sportverenigingen inzien voor de sociale binding alsmede het stimuleren van bewegen.
- Hondenstront overal en nergens. Een idee zou aparte honden uitlaat velden zijn. Omheind en dusdanig herkenbaar dat een
kind daar niet gaat spelen.
- Dat de begroeiing wat beter bij wordt gehouden.
- beter onderhoud van stoepen (tegels liggen los) bomen beter snoeien; hangen nu over de oprit.
- Voor ouderen en niet mobiele mensen meer winkel mogelijkheden en niet zoals nu alleen De Minnenhof. Vroeger waren er
ook winkels in de Eemhof en konden mensen uit die buurt zichzelf nog redden met boodschappen doen met b.v. een rollator.
Eemnes wordt steeds groter maar er is één winkelcentrum. Maak van de Noordersingel een 30 km zone en controleer dat. Er
wordt gescheurd met auto's en motoren en veroorzaakt een hels lawaai.
- Meer communicatie vanuit het gemeentebestuur, echt open staan voor andere opvattingen, want leken-bestuurders hebben
niet altijd gelijk en zeker politiek geen dingen nastreven, die niet realiseerbaar zijn.
- Handhaving zou beter kunnen. Mensen parkeren auto's op de stoep of blokkeren voetpaden bv., Snelheidscontroles
- Vrijhouden van brandgangen en speciale parkeerplaatsen in de wijk voor bijv.transit bussen, i.v.m. uitzicht vanuit de woning.
- ja , graag handhaving van verwijdering van storend overhangend groen over de stoepen als je langs wandelt
- meer betaalbare kleine koopwoningen/flats voor alleenstaande ouderen, die nu in een eengezinswoning wonen en daardoor
ruimte kunnen maken voor starters/ jonge gezinnen en de doorstroming bevorderen.
- Beter overleg tussen inwoners en de gemeente
- parkeer beleid. Gezinnen hebben steeds meer auto's en het allemaal voor de deur. Door insteek havens (Jonneveen) te
maken kunnen meer auto's geplaatst worden en gaat het gras niet kapot omdat ze daar nu op staan.
- Ik vind dat er wel beter naar de bewoners zou moeten worden geluisterd. Ik woon tegenover de Chinees. Dit blijft een doorn
in het oog en zooooo zonde van de kern van Eemnes. Het uitzicht naar onze mooie verlichte kerk is hierdoor verpest.
- ik zou wel wat minder last van de snelwegen willen hebben. En afgelopen jaar werden sommige middenbermen minder goed
bijgehouden wat betreft onkruid wieden.
- Heb soms het idee dat er een mening van de burger gevraagd wordt maar of er wordt weinig geluisterd, of de schrootste
schreeuwers komen het eerst aan de beurt.
- Reeds vermeld.
- huisvesting voor starters. wegennet. Meer snelheidscontroles.
- de politiek zou zich ook wat relaxter op kunnen stellen
- Ik zou graag zien dat na een buurtschouw de klachten serieus genomen werden en beloftes nagekomen worden.
- Beter onderhoud aan de groenvoorziening en aan de stoepen
- Verkeersplan bijstellen. Eemnes groeit maar het wegennet is hierop niet aangepast. Verkeer op Wakkerendijk ontmoedigen
zodat je bij het wandelen van de polder kan genieten ipv uitlaatgassen opsnuiven. Meer groen- speelgelegenheden voor
kinderen. Eemnes verkeersveiliger en vriendelijk voor kinderen maken.
- De communicatie met de burger zou onder de loep genomen kunnen worden. De gemeente probeert een hoop, maar toch
bereikt het niet altijd iedereen.
- Goedkoperen sport zalen.
- Ik woon op de patrijzenhof en de speeltuintjes zijn echt aan vervanging en verplaatsing toe. Gevaarlijke plekken waar je
geen toezicht op hebt met weinig speeltoestellen.
- Het onderhoud van de tegelpaden voor de huizen moet beter, ik ben al een keer 's avonds mijn hele gezicht kapot gevallen!
- Betere saamhorigheid, ook bij de politieke partijen en minder eigenbelang. Zij willen toch van Eemnes een beter dorp te
maken, dus eigenlijk allemaal eenzelfde belang!
- onderhouw wegen en paden
- minder paarden stront. rondweg om het dorp. beter ontsluiting van de zuidpolder.
- ja wat moet ik daar van zeggen,bestuurlijk zeg ik maak af waar je mee begint zoals dat gerommel met de VVD dat verdient
niet echt de schoonheids prijs zo kwam het naar buiten toe over
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- Klachten over groenvoorziening worden niet behandeld. Al lang vragen we om de eik voor ons huis in het plantsoen
(Fazantenhof 72) te kappen omdat we in het najaar al voeg de lampen in moeten schakelen en het vele blad in onze voortuin
- Beter bestuur, waarbij niet slechts de ambtenaren de dienst uitmaken in plaats van het verkozen bestuur.
- Wanneer wordt er bebouwt voor de bejaarde .Ze zijn niet meer geïnteresseerd in kopen maar in huur woning
- Meer aandacht voor verkeersveiligheid, meer veilige oversteekplaatsen , gescheiden wandel/fiets paden in de polder,
aandacht voor parkeren aan de Wakkerendijk ( auto's bij regenachtig en donker weer soms slecht zichtbaar)
- Er zijn wel eens van die momenten dat je denkt, mensen ruin je eigen rommel op.
- verzorging plantsoenen streefoordlaan
- De handhaving is te beperkt en daardoor hinderen veel weggebruikers anderen, voorbeeld het verlaten van het
parkeerterrein van de Minnenhof via een uitrit waarvoor een uitrij verbod van toepassing is. Veel te hard rijden op de
Wakkerendijk en passeren met hoge snelheid.
- Een iets beter groenbeheer.
- Nieuw recreatiecentrum, de hilt is oubollig.
- 1. het sluipend verrommelen van Wakkerendijk en Meentweg( steeds meer gebouwen;steeds minder huisgebonden groene
ruimte) zou gestopten misschienzelfs hier en daar teruggedraaid moeten worden. 2. de professionaliteit van het
gemeentebestuur ( raad, wethouders) zou beter kunnen. 3. de behulpzaamheid van het gemeentelijk apparaat voor de
burgerij behoeft verbetering 4. Er zou een maximale omvang van Eemnes moeten worden vastgelegd
- Bij de BEL-combinatie zijn relatief veel medewerkers die Eemnes niet kennen.
- Wil Geen doornstruiken in gemeentegroen langs onze oprit. Geeft krassen in laken lekke fietsbanden. Woonwagenkamp aan
einde van onze straat is rommelig en lelijk. Koeienrotonde heel gevaarlijk voor schoolgaande kinderen. Zou met tunneltje of
zo moeten. Grof vuil zou je dagelijks moeten kunnen inleveren.
- Ik vind dat de voetbaden en fietspaden beter onderhouden kunnen worden, of onderhouden moeten gaan worden. Op weg
van huis naar school zijn er zoveel hobbels, gaten, losse stenen, verzakte gedeeltes in de weg, echt gevaarlijk!
- Stoepen beter aangelegd en minder hondenpoep op straat/gras
- Openbaar vervoer kan beter, is nu bijna niet uit het dorp te komen als je geen auto hebt. Dialoog met gemeente en
burgemeester etc. verloopt naar mijn idee stroperig en is meer zenden dan dat er ook geluisterd wordt naar de inwoners.
Jammer want dat zou in zo'n klein dorp niet hoeven.
- Meer aandacht voor monitoring luchtvervuiling door steeds drukker wordende snelweg. Het gaat niet alleeen om geluid. Maar
ik hoor niemand ov de fijnstof die over ons hele doro waait
- Geen idee. Eventueel de dingen die je mist zijn in de buur gemeente te halen
- Niet te veel uitbreiden. Haal de drukte uit het centrum. Verzin een nieuwe doorsteek naar Baarn, laat niet al het verkeer door
Eemnes rijden. Lidl naar het bedrijventerrein, dit verminderd de verkeersdruk op het centrum omdat veel mensen van buiten
Eemnes komen, kleine winkels in het centrum.
- Dat de containers voor plastic vaker worden geleegd. Eemnes wil dat we alles goed scheiden qua afval maar de containers
van plastic kunnen ons afval niet aan. En voor papier ophaal ook een andere methode, bij wind waait alles over straat en bij
regen blijft er een gedeelte in het kratje achter.
- De verkeerssituatie op de Wakkerendijk, vooral het 30 km gebied. Er wordt toch nog veel te hard gereden
- Niet elk plekje bebouwen maar ruimte houden anders zijn we over 25 jaar net laren wel een plek om te wonen maar geen
plek voor honden,kinderen enz
- Meer feestweken, meer terrasjes.
- Dat Eemnes niet echt een karakteristiek centrum heeft, valt weinig aan te veranderen. Ik vind het jammer dat een hoop
speciaalzaken in Laren en Blaricum zitten, dat zou ik hier graag zien. Goede slager, viswinkel, bio supermarkt etc
- De besluitvorming over de verkeersproblematiek. O.a. problematiek over de Laarderweg, deze is naar mijn idee prima hoe
die nu is qua gebruik, zeker geen verkeer gaan weren. De ontsluiting van de nieuwe Zuidbuurt. Als we dan toch gaan groeien
als gemeente heeft dit ook gevolgen voor de infrastructuur.
- Ik mis een slager. De weg voor de snackbar is te smal. Auto's rijden te hard op Noordersingel, vooral bij oversteek
Roerdomp en Rietgors.
- Geen mening
- handhaving honden (poep) overlast
- Te veel om op te noemen.
- Gemeente kan activeren handelen, dichter bij de burger. Vragen stellen visa burger panel is niet afdoende. Het digitale loket
is niet doorzichtig genoeg
- Geen of minder harde muziek bij evenementen. Mooiere, nettere plantsoenen, meer grote bomen en natuur (meer groen)
- meer controle op het naleven van de regels, fout parkeren, vervuiling van de straten door afval
- jazeker. Raadsleden die niet meer rollebollend over straat gaan, zaken die niet meer onder de pet gehouden worden (dubbele
agenda's???) iets meer doen aan verkeersveiligheid (zie noordersingel/minnehof),
- Ik heb geen wensen
- Geen verdere afbouw openbaar vervoer. Veel strengere controle op overhangend groen en aso parkeren. Minder
verrommeling Wakkerendijk. Duidelijker visie van B&W.
- Openbaar vervoer
- meer nieuwbouw
- Langere termijn visie over infrastructuur (teveel "politieke" onbesluitvaardigheid, en zwalkende keuzes)
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- Meer woningen voor ouderen, flats etc
- samenvoeging met Blaricum en Laren, betere bestuurders
- Meer onderhoud aan onkruid,groen en afval in de sloten. T dorp klein houden. Enorm zonde vd weilanden en t groen dat
verdwijnt. Te veel uitbreiding aan woningen
- openbaar vervoer het is erg druk op de laarderweg, vooral last van veel trillingen van het zware vervoer en vele autoverkeer
- Bestuurlijk is het een puinhoop. Er wordt niet naar de burgers geluisterd en er worden door het college van B&W van alles
gezegd maar dan niet uitgevoerd ( of ze zeggen het juist niet en doen het dan toch) Het bestuur zit er voor een groot
gedeelte voor zijn eigen belang en niet voor het belang van de burger( zonnepaneel velden / HOV aansluiting etc). en weigert
dan aan een BKM mee te werken omdat het mismanagement dan boven water komt
- Mbt afval: lastig om plastic en blik in zakken op te slaan en weg te brengen
- Ik zou het fijn vinden als het burgerpanel ook een keer ingezet wordt om vrijwilligers te werven voor Brandweer Eemnes
- politiek moet ruimer kunnen denken
- Groenonderhoud Overlast van zowel paardenpoep ales hondenpoep Weren van geparkeerde grote bdrijfsauto's en
vrachtwagens in de wijken Schoonmaak van woonwagenkamp (ziet er echt vies uit) Ontmoedigen gebruik auto
.(parkeerproblematiek Minnehof) Meer (zichtbare) poliie
- Het 1e gedeelte van de wakkerendijk. Altijd een gedoe met de doorstroming van het vervoer
- Minder geld uitgeven aan nutteloze kunst maar graag zou ik een molen terug willen zien ( bij de molenweg of nog mooier
aan de Meentweg een watermolen waar hij vroeger ook stond)
- Alles is prima
- Meer karaktervolle (lees sfeervol) architectuur die bij de cultuur van Eemnes en haar aangrenzende plaatsen past. Als
voorbeeld het tegenovergestelde van dit alles, het uitermate fantasieloze en saaie winkelcentrum de Minnehof. Tevens zou ik
meer groen en bossasages zien en betere verlichting of überhaupt verlichting bij parkeerplaatsen en paadjes tussen de
woningen. Ook de geluidshinder van de A27 neemt steeds meer toe.
- Groenvoorziening kan op plekken niet direct in zicht van hoofdstraten verbeterd worden, si vaak onvoldoende oderhouden.
Eemhof ziet er erg beroerd uit. Verkeer over Noordersingel moet minder.
- De subsidies aan verenigingen zijn teruggedraaid, terwijl de verenigingen samen 'het kloppend hart' van de gemeente zijn.
Dus extra subsidie
- Verkeer (drukte Laarderweg, paardenroutes) Handhaven illegale bouwsels en gebouwen
- De verkeersveiligheid. Teveel verkeer door het oude dorpshart leidt tot gevaarlijke situaties op een te smalle weg.
- ouderen zorg
- winkelaanbod wat verruimen
- Vind het prima zo.
- Ik maak mij zorgen over de senioren in Eemnes.Hoe gaat de toekomst eruit zien wat betreft wonen en zorg voor deze groep
ouderen?
- Laat alles zoals het nu is. De Hilt evt.verplaatsen naar de Noordersingel vind ik een slecht idee. Betere aanduiding langs de
Laarderweg ter hoogte van de Noordersingel. Vaak krijg je geen voorrang wanneer je vd Noordersingel de Laarderweg op wilt
rijden.
- Dat er voor de ouderen toch meer woonvoorzieningen worden getroffen.
- De Laarderweg moet rustiger, en het dorp moet niet groter worden!!Het winkelcentrum had beter bij het gemeentehuis
geplaatst zijn.
- Beter openbaar vervoer en beter onderhoud aan de groenvoorziening
- Onderhoud groenvoorziening
- Stoppen met luisteren naar kleine groepen die altijd andere zaken willen dan voor het algemeen belang van Eemnes goed is.
Voorbeelden: 2e ontsluitingsweg nieuwe Zuidbuurt naar de Wakkerendijk en de 30km status van Laarderweg. De Laarderweg
is een doorgaande 50 km/h weg die voorrang moet hebben op alle zijwegen of de Laarderweg wordt bij de Braadkamp
afgesloten voor doorgaand verkeer in plaats van de huidige situatie: de weg lijkt op een doorgaande weg, maar met
snelheidreductie en zijwegen met voorrang. Een gemiddelde vergelijkbare weg in een grote stad heeft al die flauwekul niet.
De personen die tegen zijn moeten beter leren uitkijken en kinderen moeten beter verkeersonderricht krijgen.
- Gemeentelijke besluitvorming
- Zeker ik kano gauw niet iets bedenken dat is een goed teken
- voetgangers gebied goed aan geven op de Laarderweg ter hoogte van De Minnehof
- Vermindering van verkeers drukte op de laarderweg
- Opnbaar vervoer naar Laren en Hilversum
- Minder bouw activiteiten in Zuidpolder
- Zou ik even niet weten
- Ik zou niet weten wat !
- verkeersveiligheid Laarderweg en het eerste stuk van Wakkerendijk, heeft te maken met een goede doorstroming van
noord/Zuidsingel naar de Wakkerendijk.
- het verkeer ,de drukte ,kan anders,in het centrum.
- Er zijn altijd zaken die beter kunnen, maar wat er nu speciaal anders zou moeten weet ik niet
- Handhaving van bepaalde zaken, ,zoals te hard rijden, hondenpoep opruimen, zwerfvuil beperken.
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- Bestuurskracht. Klantvriendelijker Belcombinatie. Een gemeentebestuur welke haar inwoners serieus neemt en niet met meel
in de mond praat.
- De containers voor plasticafval vaker leegmaken, alle rode paaltjes uit de fietspaden.
- geluid A1/A27
- Infrastructuur
- Ik hoor wel dat het openbaar vervoer steeds minder wordt. Lijkt mij niet gewenst nu de stad vergrijst. Mis nog steeds die
grutto. Bouw van huurwoningen blijft achter.
- De inrichting van het centrum zoals de braadkamp met minder auto,s. De doorsteek vanuit de Zuidbuurt naar de
Wakkerendijk moet er komen ! Waar wij wonen aan de Laarderweg wordt ontzettend hard gereden dit is vlgs. Mij nooit
- Ja. De grote bomen zijn een doorn in mijn oog.Vervang deze door kleinere.
- Door de bank genomen ben ik tevreden. Wat mij betreft geen brandende punten. Ik vraag me wel af of het w el allemaal
goed gaat gaan met de zorg (jeugdzorg, thuiszorg, zorg voor mensen die afhankelijk zijn), maar ik heb er persoonlijk geen
ervaring mee of kijk op mensen in de naast omgeving.
- Bestuurlijk moet Eemnes sterk verbeteren. In het algemeen erg reactief en verdedigend naar de bewoners. Weinig pro-actief
bij belangrijke beslissingen. In de gemeenteraad gaat het vaak niet om de inhoud maar om: De coalitie is voor....dus de
oppositie is tegen. Gemeenteraad en College moeten laten zien dat ze er voor de inwoners zijn en niet voor schimmige
politieke schermutselingen. Bushokjes bij de binnenkomst in Eemnes vanuit Laren moeten nu eindelijk vervangen worden.
Het lijkt voor bezoekers van Eemnes wel of je een achterstandswijk binnenkomt. Die hokjes zijn toch geen visitekaartje van
Eemnes!!! Onbegrijpelijk dat het dorpsbestuur dit zelf niet ziet of wil zien! De politieke partijen vinden de A27 het grootste
milieu probleem van Eemnes, maar het duurt vele, vele jaren voordat er enige acties werden ondernomen en nog moeten
worden genomen. Er is voldoende geld, maar weinig daadkracht.
- verwijdering van plastic afval en glaswerk bij de inleverstations moet beter. openstelling gemeentewerf voor grof huisvuil
moet beter en afgestemd op de werkende inwoners communicatie vanuit het bestuurlijk apparaat met de inwoners kan veel
- De entree van de hasselaarlaan is erg "smal"waardoor veel overlast van geparkeerde auto's ontstaat als er iets in de "Hilt" te
doen is.
- Honden uitlaatplekken, omheind en met poortjes. Bv voormalig bomendepot bij Barbeelstraat of op plek van voormalige
- dat er echt naar de bewoners wordt geluisterd!!
- Dat de lokale politiek meer naar de burgers luistert en snellere beslissingen neemt . Vaak is er Door een raad eindelijk iets
besloten , maar zijn de 4 jaar al om en de volgende raad veegt het van tafel , zo gebeurt er jaren niets , dat kan in deze tijd
- Meer openheid/betere communicatie vanuit gemeente naar inwoners. Minder geluidsoverlast van de snelweg(en)
- bestrating, aanplant noordbuurt, drempels noorderlingen ivm asociaal morotrijgedrag
- Meer bakken voor plastic afval of vaker legen. Nu vaak rommelig rondom de bakken.
- Minder NIMBY-effect. Men staart te veel navel. Heeft te weinig oog voor de veranderende tijden. Dan bedoel ik vooral de
bewoners. De politiek doet haar best maar is teveel verdeeld en heeft veel last van eerder genoemd NIMBY-effect.
- verkeersoversteekplaats voor fietsers vooraan op de Wakkerendijk (bij Staal); de situatie voor fietsers op T-splitsing
Wakkerendijk/Laarderweg/Meentweg; vervanging speeltoestellen (koeien) bij Plantsoen.
- Andere wethouders, meer openheid bij besluitvorming zoals bij asielzoekers woningen. Geen dingen door je strot duwen.
Gemeentewerf vaker open. In de zomer vaker groen afval ophalen in de tijd dat er gesnoeid en geknipt wordt. Nu gaat dat
vaak in de grijze kliko.
- Ik zou graag zien dat beslissingen sneller worden gemaakt. De Minnehof bijv - het duurde meer dan 20 jaar voordat de
plannen rond waren en de winkelcentrum gebouwd. Ook de ontwikkeling van de Nieuwe Oogst heeft veel te lang geduurd
waarbij een hele generatie inmiddels Eemnes had moeten verlaten om een woning te kunnen huren/kopen.
- te druk in het centrum
- Nog meer aandacht voor de ouderen
- De samenwerking tussen de verschillende politieke partijen
- Zeker weten . Het verkeer , met name vracht verkeer door het oude dorp (Laarderweg)
- Meer vrijheid voor de boeren en de dierenhouders om schutstallen te bouwen en natuurlijk met mate. Minder nieuwbouw
omdat er veel land verloren gaat terwijl er zoveel woningen te koop staan
- Parkeerproblemen oplossen. Geen geld verspillen aan poeprandjes, sorry is openbaar groen, echter al vier keer heringeplant.
Veilige oversteek Plantsoen-Raadhuislaan-Stadwijksingel
- Niets
- Alles kan altijd beter.......verkeersdrukte laarderweg, zorginstelling met georganiseerde zorg voor ouderen
- Afschaffing hondenbelasting . Er wordt ook geen katten- of paardenbelasting geïnd. Geven ook veel overlast
- De groene stroken mogen beter onderhouden worden Er moet ECHT iets gedaan worden aan de hondenpoep die werkelijk
overal ligt Dat er niet zomaar overal en nergens bomen gekapt worden en er geen nieuwe geplant worden De sloten schoon
gemaakt worden en het afval er uit gehaald word
- verbetering groenvoorziening, opnemen vluchtelingen
- Er zijn diverse sportmogelijkheden maar een echte sportschool zoals in Laren zou welkom zijn en de verkeersveiligheid
rondom de Minnehof kan zeker verbetert worden.
- Meer huurwoningen in de verkoop!
- Wij zijn heel tevreden met de huidige situatie
- Idem als voorgaande opmerkingen. Een zelfstandige of biologische slagerij.
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Betere communicatie naar de burgers, zoals bij vluchtelingenopvang. Stop met die rare blauwe zones. Past totaal niet in
Hier en daar betere groenvoorziening. Minder vooral dure nieuwbouw.
internet op wakkerendijk en buitengebied is zeer slecht. Kan eigenlijk niet in deze tijd. obstakel bij autobedrijf beuk weg.
Gezien de geluidsoverlast van de omliggende snelwegen, denk ik dat het dorp door geluidsschermen, wallen hiertegen
beschermd moet worden, net zoals vroeger het dorp dmv een dijk tegen het water beschermd werd. Ik mis ook een
recreatiestrandje/gebied aan de eem of het eemmeer/gooimeer. De veiligheid van jonge fietsers in het dorp kan verbeterd
worden, denk aan rontonde bij fietserstunnel richting Laren, oversteekplaats bij Minnehof. Misschien een optie om de gehele
bebouwde kom 30km zone te maken. Er wordt ook op en in de buurt van het industriegebied te hard gereden door auto's,
motoren maar ook door vrachtauto's. Ik mis een fietsenrek bij de bushalte bij het gemeentehuis. Ook zouden er
ondergrondse containers komen op diverse plaatsen en zie er niet veel van. Misschien een optie om van de ijsbaan in de
zomer een sportvoorziening voor de basisscholen te maken, dmv asfalteren of een sportvelden aan te leggen. De afwatering
van de fietstunnel bij de Te Veenweg Zuid en de Rijksweg is slecht, na een regendag ligt het er een laag van enkele
centimeters water. Ook het fietspad bij het Vierkantebosje, zijde Zuidersingel klopt de afwatering niet. Na een regenbui
liggen hier grote plassen met water. Ook mis ik hier een wandelpad, gezien hier toch heel wat mensen met hun hond lopen
Geen verdere uitbreiding van het dorp en behoud van het groen. Uitbreiden groenbuffer langs de snelwegen - dempt ook
Veel meer groen. Eemnes gaat overal bouwen dat vind ik erg jammer
Het controleren op het gebruik van FIETSPADEN door alleen fietsers ipv brommers en paarden en auto's en motoren
Stop met bouwen.
Dat politieke partijen wat beter gaan samenwerken en in de kranten elkaar niet zo afkraken.
Communicatie gemeentehuis- dorp. Inspraak.
plek voor jongeren buiten KPJ om
geen idee
De scholen, geen 6 kleine scholen maar bijv. 3 grotere. Ook zou ik de politiek anders willen zien.
Meer groen, in mijn straat is veel groen weggehaald, slechts beperkt teruggezet en dit wordt nu extreem kort gehouden.
Woonde ik voorheen in straat met veel bomen en struiken, nu zie ik vooral de huizen aan de overkant. Niet teveel huizen
meer bouwen, zeker niet verder gaan proppen, zoals nu in noordbuurt.
Groenvoorziening is nogal saai en wordt matig onderhouden. Communicatie vanuit gemeente naar burgers toe is voor
verbetering vatbaar. Nieuw straatwerk is niet van hoge kwaliteit (Minnehof)
De bocht in de weg , hoek Laarderweg, Noorder singel, is erg gevaarlijk om over te steken voor voegangers en fietsers.
Eemnes wil maar uitbreiden, wil steeds meer activiteiten organiseren en dat is wat overtrokken. Verder moeten ze voetballen
op velden in woonwijken eens verbieden. Geeft veel overlast (al jaren).
Weet niet
We blijven hopen dat er ooit weer een slagerij zal komen. Ik heb de indruk dat het gemeentebestuur niet altijd even
transparant is, dat is jammer.
Minder hondenpoep dat blijft een probleem.
De gemeentepolitiek
Van 'grote' zaken weet ik te weinig maar kleine 'ergenissen' zou beter op gelet kunnen worden. Bijvoorbeeld het handhaven
van de uitlaatplekken voor honden, nu wordt ieder stukje groen als uitlaat plek gebruikt waardoor er voor kinderen geen
ruimte is om bv eendjes te voeren zonder op het gras in de poep te staan! Het voordurend ophangen van lakens en andere
rommel met teksten op onze prachtige rotondes, vind ik een aanfuiting voor ons mooie dorp. En dáár kan heel eenvoudig een
eind aan gemaakt! Geeft die mensen een bekeuring, goed voor de 'kas' en effectief. Zoiets is makkelijk te achterhalen want
ieder Eemnesser moet er dagelijks langs, óók de raadsleden! Het geluidsoverlast neemt toe, b.v. bij wind uit westelijke
richting zit ik niet prettig in mijn tuin het geraas van het verkeer op de snelweg vooral motoren is hoogst irritant. Ik woon
dicht op de Noordersingel, die ook steeds drukker wordt!
dat er na de laatste nieuwbouw niet nog meer gebouwd gaat worden ,er is al té veel groen verloren gegaan !!!
Dat de hondenuitlaat bij ons voor het appartement wordt opgeschoven.
meer controle op hangplekken en wat meer voorlchting van gemeentelijke zijde . Krijg de indruk dat er veel onder de pet
wordt gehouden
De activiteiten voor ouderen. Alle activiteiten in het zaaltje bij de Bongerd verdwijnen geleidelijk aan. Ik kan dat niet rijmen
met het streven om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Dan zou het beleid van de (gemeentelijke) overheid hier ook
op gericht moeten zijn.
totaal vuurwerkverbod
Te weinig controle op o.a foutief parkeren ( op Noordersingel bij Minnenfof)
Wat minder evenementen op het daarvoor bedoelde terrein, vorig jaar behoorlijk wat last van ervaren. Blijft voor mij een
vreemde keuze om dit aan het stiltegebied te realiseren. Aandacht voor verkeerssituaties die risico voor gebruikers
meebrengt. Het meer onder de aandacht brengen dat het gebruik van de beschikbare open ruimte een verantwoordelijkheid
meer betaalbare koopwoningen in de nieuwbouw
Gemeente mag dichter bij de burger staan. Wat minder overdaad in het gemeentehuis. Wat informeler zoaks 20 jaar
naleving van verkeersregels; reageren op klachten bewoners
vermindering geluidsoverlast a27
Kordater handelen van de politiek. Niet altijd dat getwijfel bij beslissingen met in het achterhoofd de verkiezingen. Altijd de
toekomst van Eemnes in beeld houden en niet de toekomst van de partij, welke dan ook.
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openbaar vervoer, directe verbindingen
meer huizen voor ouderen en starters
Meer eenheid en snelheid in besluitvorming. Voorbeeld: nieuw dorpshart
Persoonlijk vind ik dat het vrachtverkeer niet in het dorp moet komen, maar hun lading op het industrieterrein moet lossen.
Vervolgens kan er dan met elektrische bestelwagens Blaricum, Laren en Eemnes bevoorraad worden.
niet veel, misschien eens kijken naar overbodige regelgeving. Oppassen met te veel groei van industrieterreinen, die niet
gebruikt worden. Voormalige manage, Ocriet, nieuwe zuidpolder, kantoorcomplex aan Eikenlaan.
Er is en gaat heel veel goed. Soms is de politiek een remmende factor. Ik merk dat er een tekort is aan woningen voor niet
gezinnen en sociale woningbouw. Op dit moment kunnen we niet eens woningen bieden aan status houders en zie ik dat er
alleenstaande statushouders met een kind een grote gezin woning krijgen die ook nog een hoge huur hebben waardoor deze
personen weer niet kunnen rondkomen van hun uitkering etc.
Ik ben tevreden
Gaat prima zo
Glasvezel. waar blijft het? Thuiswerken of lokaal werken is vaker mogelijk, maar dan moeten de voorzieningen mee! Waar
ontmoeten Eemnesser elkaar? In Amsterdam zie je voorbeelden van dichtbij elkaar gelegen (commerciele) voorzieningen, die
veel mensen bij elkaar brengt, van kop koffie, tot werken tot recreeren. Het huis van Eemnes gaat dat ook bieden. (alleen
jammer dat dat buiten de centrale activiteiten van het dorp is gevestigd). Ik denk dat het behoud/verbetering van
voorzieningen kritisch bekeken moet worden. Zowel op het gebied van winkel aanbod, inclusief horeca als scholing en
medische voorzieningen. Kijk kritisch naar de bereikbaarheid. Hoe bereikbaar is de HOV halte als je niet meer auto rijdt of
fietst? Mijn OV reistijd naar mijn werklokatie is sinds 1981 niet of nauwelijks verbeterd, dus de auto is nu een must! Is
verduurzaming van bestaande oude huizen wel rendabel, kun je (niet karakterbepalende) woningen niet makkelijker
vervangen? De wereld verandert snel, maar niet voor iedereen in hetzelfde tempo. Houd ook rekening met die laatste groep.
Zijn er (straks) voorzieningen beschikbaar en haalbaar voor iedereen. Kunnen jongeren aan huisvesting komen, of wordt dat
net als in Amsterdam onbetaalbaar voor starters en singles? Komen er meer woonvormen waarin je ouderen langer (samen)
-openbaar vervoer naar steden als utrecht amsterdam amersfoort en almere zou beter moeten, dan kunnen studerende
kinderen en werkende ouders daar gebruik van maken. HOV moet er snel komen. -te grote bomen in de noordbuurt (acacia)
vervangen door kleinere en nieuwe bomen -uitrenvelden voor honden, er is er nu een, maar er moeten er nog meer komen. verkeers luw maken laarderweg -doorsteek via eikenlaan -verduurzamen van eigen woningen subsidieren
afval management, riool en grondwater management, geluidsschermen A27
Goedkopere sportmogeijkheden. meer investeren in basisvoorzieningen en minder in industrieterreinen.
beter openbaar vervoer en sociale voorzieningen
beide afritten van A1 naar Eemnes wijzigen in een rotonde (beter doorstroming en veiliger) Evenzo de afrit van A1 op de
wakkerendijk (wellicht te laat, omdat deze wordt voorzien van plateau's)
Het openbaar vervoer en meer toezicht en handhaving op het verkeer
Ik ben zeer tevreden met de voorzieningen, het recente onderhoud in mijn buurt (Raadhuislaan/Torenlaan) en het nieuwe
centrum. Wel moet het plein voor de Minnehof nog goed ingevuld worden, liefst met meer groen en een "parkachtige"
nog meer groenbehoud, of aanvulling. maar beperkt uitbreiden.
nieuwe faciliteiten voor binnensporten (basketbal!)
woningen voor starters
het fietstunneltje naar laren is erg veel vervelend ,vooral s avonds!!Het zou fijn zijn dat je op een andere manier eemnes
kunt bereiken op de fiets Ik zou graag een buurthuis willen En wat leukere winkels
Ik zou ontzettend graag van de bomen op de parkeerplaats van de Rietgors af willen en een pleintje hebben als bijv. de
Patrijzenhof. De overlast van vogelpoep is onbeschrijflijk. Ik had voor de lente graag handtekeningen op willen halen want
iedereen klaagt erover. Dit is er door ziekte niet van gekomen.
meer starterswoningen
Beter gevarieerd groen; veiliger fietsroutes bij de Minnehof; minder geluids- en milieuoverlast van de A27;minder stoken van
hout : er zijn nogal wat houtkachels in Eemnes. Sommige bewoners denken misschien zelfs milieubewust bezig te zijn door
geen gas te stoken, maar de luchtvervuiling door houtrook is zo af en toe "adembenemend". Meer controle op hardrijders.
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Kunt u hieronder het type mens omschrijven dat volgens u past in Eemnes?

Antwoord
- Rust, gezellig, sociaal
- Nuchter met Gooise fratsen. Trots op de landerijen, natuur, cultuur en historie. Betrokken bij gemeente en haar inwoners.
Koningsdag elkaar weer zien.
- Boereneenvoud.
- Forenzen, gezinnen en ouderen
- Hartelijk, oplettend, kritisch, nuchter, humoristisch, egoïstisch
- gezinnen
- geen idee
- gezellig no nonsens harde werkers
- Verschillende types, oorspronkelijke plattelandsmensen en nieuwe Stadse mensen
- Gezinnen met kinderen, jonge mensen/stellen rond de 30 en middelbare leeftijd.
- Nuchter, openhartig
- Past in eemnes? rare vraag dit, sociaal persoon met de mogelijkheid om zijn eigen broek omhoog te houden
- Landelijk, dorps/stads, plattelands, natuurliefhebbers.........
- Alle typen mensen.
- Rustig, graag omgaan met anderen en praatje maken met jan en alleman.
- Rustige mensen die altijd open en klaar staan voor de buren
- vriendelijk, behulpzaam, sociaal, open, gezellig.
- rustig, natuur liefhebbers, gezinnen
- Mensen die van rust en een feestje op z'n tijd houden. Mensen die zorgen dat Eemnes een mooi dorp blijft. Door deel te
nemen aan verenigingsleven, vrijwilligerswerk en schoon Eemnes.
- Iedereen eigenlijk! Alleen voor tieners tot mensen halverwege 20 vind ik Eemnes niet zo aantrekkelijk. Middelbare scholen
zijn allemaal toch wat verder weg en voor uitgaan oid hoef je hier ook niet te zijn
- Nuchter, hardwerkend en sociaal betrokken.
- Iedereen is welkom!
- rustige mensen gezinnen boeren kleine zelfstandige
- Platteland
- pragmatisch. Iemand met gevoel voor het platteland.
- Mensen die de drukte van een stad willen ontlopen.
- Grutto.
- Ontspannen, sociaal en betrokken bij het dorp
- mensen die alles willen weten van iedereen
- Jonge mensen met kinderen
- Nuchtere mensen, harde werkers, innovatief, kostenbewust en natuurbewust.
- mensen die van rust houden en van buitenleven
- Nee, er is voor iedereen plek volgens mij.
- In principe is er voor elk wat wils. Ik mis een beetje de ruimte voor starters/jonge gezinnen in de hogere sociaaleconomische klasse. De iets oudere mensen in deze groep komen wel terecht, maar de mensen rond de 30 moeten wel
- Iedereen past hier!
- Rustig type, mensen die van aanpakken houden
- Iedereen past hier
- Werkend echtpaar met twee kinderen of ouderen
- rustig, gemoedelijk
- Vrijwel alle mensen passen in Eemnes. Helaas lijkt het erop dat allochtonen, statushouders en asielzoekers minder welkom
zijn. Jammer van een anders zo gastvrij dorp.
- Een nuchter persoon die het prettig vindt te weten wie zn buren zijn en trots is op zijn dorp en polder. Daarnaast zit een
Eemnesser niet te wachten om een groter winkelaanbod, groei van de gemeente etc etc. Hiervoor ga je naar de omliggende
steden.
- Sociaal.
- Vriendelijke mensen die rekening houden met anderen en hun omgeving zodat het dorp er aantrekkelijk en schoon uit blijft
zien. Mensen die ook het heft in eigen handen nemen als het gaat om een veilige, schone omgeving.
- eerlijk;open; rustig en sociaal
- beter openbaar vervoer
- Ieder aardig mens.
- sociaal en niet hooghartig.
- Rustige typen, geen hemelbestormers en vernieuwers om de vernieuwing en vooral denkers uit de bescheiden rol die Eemnes
nu eenmaal in de regio inneemt.
- Gemoedelijk, niet gehaast en sociaal
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mensen die een ander niet tot last zijn , en alles zo nodig met elkaar kunnen bespreken
geen voorkeur, zolang ze maar normaal doen.
Ieder nuchter denkend en positief ingesteld mens
iedereen kan wonen in Eemnes tenzij ze van drukte houden zoals in de stad.
Mensen die van rust houden maar ook van gezelligheid.
Een mens dat in Eemnes past is eenvoudig, nuchter, verspilt zijn/haar geld niet en zorgt goed voor de omgeving en voor
Volgens mij zou iedereen kunnen passen, hangt er van af of mensen van "buiten" zich verdiept hebben in hoe Eemnes in
Gezellige mensen die rekening houden met elkaar, samen leuke dingen willen, elkaar willen helpen als dat nodig is, samen
zorgen voor veiligheid.
Rustige sociale medeburgers.
Een watertype.
Mensen met hart voor flora en fauna en de medemens.
Mensen uit alle lage van de bevolking
Een ieder die elkaar in zijn waarde laat en respecteert.
Iedereen. Van mensen die uit de grote stad komen tot mensen die net in Nederland zijn komen wonen en alles er tussen in
Alles zo lang je je maar aan past aan de nl cultuur. En je niet je eigen geloof op dringt aan een ander
Gezellige sociale mensen die voor elkaar klaar staan als het nodig is.
Een normale burger
Een verstandig mens met een ruime blik op de samenleving. Die ziet dat eigenbelang niet altijd het beste is.
Eemnessers een speciaal mensentype? Dat gaat me wat ver.
buiten mens.
iedereen is welkom
eenvoudig, daadkrachtig
iedere persoon die hier wil wonen moet hier kunnen passen. De keus voor de aard van de bewoners ligt niet bij het bestuur.
Xxx
Nee, dat kan ik niet. Ik denk wel dat het oorspronkelijke landelijke karakter wel een positieve invloed heeft op de nieuwe
import Eemnesser.
mensen die van een gevarieerde omgeving houden
moeilijk
nogal uiteenlopend en redelijk gemoedelijk
Interesse in de samenleving
alle soorten mensen passen in Eemnes mits zij de normen en waarden van onze samenleving erkennen.
Gemiddelde typen met aandacht voor medeburgers en bereidheid wat voor de gemeenschap te doen.
Gezinnen en oudere
Nee, dat kan ik niet. Het zou gek zijn als iemand dit wel kan...Er past toch geen type mens in Eemnes...Wat een rare vraag.
Gezellige en sociale gezinnen!
actief, sociaal
Volgens mij is er niet 1 type mens dat hier past. Iedereen zou hier moeten kunnen leven. Best een
discriminerende/suggestieve vraag trouwens.
Iedereen
Ik denk dat je een Eemnesser niet in hokjes kan stoppen. Het type 'eemnesser' is zo divers
Sociaal, betrokken, respectvol naar anderen, betrouwbaar, waardering voor de natuur en het landschap
Gezinnen die rust zoeken naast hun drukke baan.
Geen zeurkousen, maar bezige bijen
sociaal
Vrolijke gezellige mensen met jonge kinderen.
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Geen poespas.
Mensen die van de natuur houden en het gezellig vinden om elkaar te ontmoeten, je moet wel in een kleine mate tegen
sociale controle kunnen.
Rare vraag?
gemoedelijk karakter
ieder type mens
Dorpse mensen, die van kleinschalige gezelligheid en rust houden en vriendelijkheid zijn (geen agressie en
vriendelijk, behulpzaam en sociaal
ieder is welkom, geen discriminatie
zowel autochtonen als allochtonen
Elk mens past in Eemnes.
Sociaal en saamhorig
vriendelijke bourgondier
Ik denk dat iedereen in principe wel in Eemnes past. Maar belangrijk is wel de interactive met de medebewoners.
Geen mening
gewone mensen
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Niet te veel kapsones zoals in Laren en Blaricum.
nuchter
Iedereen die van het Nederlandse dorpse karakter houdt maar in de buurt van de stad wil wonen
iedereen die van dorps houdt, gezinnen met kinderen vanwege veiligheid en sociale controle, iedereen die centraal in
nederland wil wonen
Iedereen die van het plattelandse houdt.
Mensen die rekening houden met elkaar, die houden van het dorpse karakter, gezinsmensen, rustig en zin in een praatje.
Men zegt elkaar gedag.
Ieder mens past in Eemnes
ondernemer, creatief, liberaal
Gemoedelijke personen
Normaal, geen hoogmoed samenwerkend
eigenwijs, een echte Eemnesser die het gevoel van de echte Eemnesser respekteerd en geen betutteling wenst en wars is
van regeltjes zoals geen muziek bij de gondelvaart. pff echt een schande was dat!!
nugter, zonder poeha
Twee verdiener in de 30 en 40 plus klasse, die gesteld zijn op zijn privacy met kinderwens of heeft al jonge opgroeiende
kinderen. Eemnes kent vele bewoners van buitenaf en is zeker niet eenkennig als het gaat om mensen die niet in Eemnes
Standaard nederlands gezin met kinderen. Jong gezin zich samen settelend.
Hardwerkend, hardgenietend.
Iedereen
Nuchter, aardig, gezellig en in voor feestelijke bijeenkomsten
Geen idee
jong en oud
mensen die van rust en natuur houden.
Ik denk dat( een ruime doorsnee genomen) de mensen in Eemnes ruimte voor zich zelf willen maar ook de sociale
activiteiten en contacten. De feestaciviteiten worden naar mijn idee altijd goed bezocht door alle leeftijdscategorieën.
Iedereen past in Eemnes
Betrokken, vriendelijk en geen poespas!
Aardige open mensen,
Zou het niet weten
Weet niet
Rare vraag. Voegt niets toe.
No-nonsens personen
No nonsens
jong en oud
Betrouwbaar en zonder poeha
Nee
Levensgenieters
Mensen die gesteld zijn op rustig wonen met goede verbindingswegen naar de randstad.
Mensen di open staan voor anderen
De gemiddelde Nederlander.
het is een veilige gemeente.
Vrolijk joviaal en sociaal.
sociaal betrokken, veel gemeenschapsgevoel.
Sociaal en enthousiast. Met burgerzin, betrokkenheid.
Houdt van het open karakter van de polder en de kleinschaligheid van het dorp.
Nee, dat kan ik niet. Zou er echt sprake kunnen zijn van een bepaald type mens dat in Eemnes past?
Boeren
Verkeerde vraag. Zou moeten zijn: Wat past niet in Eemnes. Dan zou ik zeggen: Branischoppers, tuig en drugsverslaafden.
Mensen die graag landelijk in een goede samenleving willen leven.
Jonge startende gezinnen, zoals ik hier ook begon, kunnen veel goeds bijdragen voor de toekomst van Eemnes.
Mensen die het leuk vinden om op een dorp te wonen.
Dat vind ik een vreemde vraag....want dan discrimeneer ik alle types die ik niet beschrijf.
niet makkelijk dat te omschrijven gezien het gegeven dat er verschillende typen mens in Eemnes kunnen passen. dan moet
er meer demografische info beschikbaar zijn
De "ijverige" nederlander.
Iedereen die er bij wil horen
nee
De gewone nuchtere mens , Eemnes is van oorsprong een boerendorp dat moet het wel een beetje blijven
sociaal, actief
gezinnen met kinderen
Iedereeen die van rust en ruimte houdt.
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- Gastvrij, vriendelijk (hier wenst men elkaar nog goedendag). Men is wel van deze tijd maar laat zich niet meeslepen in de
waan van de dag.
- Sociaal, met oog voor de natuur, milieubewust.
- Rustig, waardeert het groen in de omgeving. Geen kouwe kak
- Netjes, gezellig, betrokken, vriendelijk
- de gewone man/vrouw de type doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg
- Dat van saamhorigheid houd.
- Mensen die onderdeel willen uitmaken van de gemeenschap; zich verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid.
- rare vraag. Mensen die niet aan hun zelf denken maar ook naar de medemens.
- Boeren en burgers die oog voor de natuur hebben
- Alles past in EEMNES, als men maar integreert in onze Eemnesser samenleving.Ook vluchtelingen moeten deel uit maken
van het soort-een verenigingsleven des te sneller zijn ze ingeburgerd
- Ik denk dat de jongeren wel graag ergens anders heen willen Voor middelbare leeftijd woon je hier goed Uitgaan etc is hier
niet veel te doen
- No nonsens, eerlijk, nuchter, relativerend, niet rascistisch.......mensen die zichzelf willen en kunnen zijn met respect voor
waarden en normen van andere inwoners van eemnes
- Mensen die met beide benen op de grond staan en ook sociaal zijn
- gewone werkende mensen die respect voor elkaar, hun dorp en omgeving hebben
- no-nonsense, natuurliefhebbers
- mensen die van gezelligheid houden maar ook sociaal en betrokken zijn
- Iedereen wel
- Houdt van natuur en rust. Geen behoefte aan grote winkelketens op loopafstand. Geen probleem met het ons kent ons
- Alle type mensen met fatsoenlijke normen en waarden. Alle type mensen mits niet crimineel .
- alle mensen
- Mo nonsens
- Elk type die niet in de stad wil wonen.
- Het type mens past bij Eemnes, normale mensen en met normaal bedoel ik mensen die zichzelf zijn, mensen die enthousiast
zijn, zich inzetten voor anderen.
- Sociaal, begaan
- Boeren, mensen die niet van drukte houden
- Mensen die respect hebben voor de spullen van andere mensen en die weten hoe ze zich moeten gedragen en dus rekening
houden met hun buren
- Ontspannen mensen met dezelfde achtergrond qua cultuur en leefwijze.
- mensen die houden van rust, ruimte, maar ook gezelligeheid en saamhorigheid
- Familiemens, gericht op sociale contacten
- geen poeha
- Open mensen die elkaar opzoeken
- Ben niet zo van de hokjes, en dat is juist het leuke van Eemnes. Je hoeft niet perse in merkkleding naar school, maar is ook
niet erg als je dat wel doet. Oude auto, nieuwe auto, er wordt allemaal niet zo op gelet. Dus volgens mij past elk mens dat
niet in hokjes denkt.
- Mensen die van een dorpskarakter houden, maar wel dicht bij voorzieningen willen wonen.
- Iedereen die zich sociaal en constructief opsteld, pastin Eemnes
- Verenigings types en mensen die van voetbal houden!
- gemoedelijke types
- Volgens mij past iedereen in Eemnes die beschikt over eigen vervoer.
- Graag wat meer diversiteit.
- Mensen die bereid zijn rekening te houden met andere!
- geen stadsefratse mens gewone leuke aardige mensen die voor dit dorp in de bres springen als het nodig is !!!
- Mensen die met elkaar iets willen betekenen voor Eemnes.
- gewone vriendlijke mensen en vooral geen niveau riche
- Afgezien van het feit of je mensen moet kwalificeren, denk ik dat iedereen die een beetje met beide benen op de grond staat
en niet te veel verbeelding heeft zich in Eemnes happy zal voelen.
- iedereen past in deze gemeente
- ????
- Gezellige mensen
- Een lastige vraag; iemand die van de natuur houdt maar ook gebruik wil maken van het culturele aanbod in Eemnes en
omgeving. Een mens die het kleinstedelijke karakter waardeert en verantwoordelijkheid wil dragen voor zijn/haar omgeving.
- indereen is welkom
- Boers en nuchter
- nee
- sociaal bewogen mensen die hard werken en genieten van de leuke dingen van het leven
- Ontspannen bewoners die veelal in de randstad werkzaam zijn.
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iemand die bewust voor landelijk kiest maar ook niet verstoken wil zijn van cultureel en het stadse leven
doe maar gewoon dan doe je gek genoeg types
Je moet volgens mij wel een beetje een natuurliefhebber zijn,
sociaal, dorps, wars van uiterlijke schijn, betrokken
Een inwoner van Eemnes is betrokken bij wat er gebeurd in de buurt en verder in het dorp. Heeft een brede belangstelling
voor allerlei activiteiten die worden georganiseerd. Geniet van wat Eemnes te bieden heeft en staat klaar om wie dan ook te
De gevarieerdheid spreekt me juist zo aan. Maar wat is hun gemeenschappelijk noemer die ervoor zorgt dat ze hier passen.
Ik denk: aanpakken, doen wat je zegt, eerlijk, jezelf zijn, je niet beter voor doen dan je bent, oog voor de medemens en niet
teveel op willen vallen,
Gewone normale mensen
Iemand die houdt van de rust en ruimte en het kleinschalige karakter, die tevreden is met de basis voorzieningen, die mobiel
is want alle niet-basis voorzieningen bevinden zich buiten ons dorp. Die zich vaak langer thuis is in Eemnes en daar ook wil
blijven. Die tevreden is over een actief gemeentebestuur en zich thuisvoelt in een actieve, soms wat traditionele
ieder zou een plaats moeten kunnen vinden in Eemnes de autochtone zoveelste generatie echte Eemnesser naast de import,
soms uit een ver vreemd land nieuwe Eemnesser. In Eemnes kan en moet het allemaal naast en door elkaar.
elk type mens past in eemnes en dat moet zo blijven. Mensen die dat willen beperken horen er niet.
nuchtere mensen met geen poespas
geen bijzonderheden, Eemnes is voor iedereen.
De gewone man
Deze vraag leidt tot een discriminatoir antwoord. Eemnes dient open te staan voor iedere inwoner die zich op een sociale
manier aan de wetten van dit land houdt, onafhankelijk van religie, ras, afkomst of andere wettelijk toegestane
levenshouding. Ook Eemnes dient zich aan art. 1 van de grondwet te houden. Ik acht deze vraagstelling ethisch en moreel
rustig, vriendelijk, eerlijk.
MBO HBO 1.5 tot. 2 keer modaal forens gezin
mensen die van rust, veiligheid en gezelligheid genieten
In voor gezelligheid, betrokken bij elkaar, houden van rust,
nuchter
Vredelievende mensen. Mensen die het motto hebben, doe maar gewoon dan ben je al gek genoeg.
iedereen
Iemand die van knusse gezelligheid houdt en dichtbij de natuur staat. Geen poeha, maar gewoon rekening houden met
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Hoe zou u Eemnes omschrijven aan mensen die overwegen er te komen wonen?

Antwoord
- Fijn dorp om in te wonen, genoeg voorzieningen voor kleine kinderen
- Centraal gelegen, rustig, kleine winkels, natuur en zich steeds duidelijker aan het vormen.
- Klein, ons kent ons, maar verpauperd wel. Noordersingel ligt vol afval van bijv. mc Donalds, wijken worden niet
- Een centraal gelegen, geEllige, gemoedelijke woonomgeving tennissen van tal van variatie in de natuur.
- Plattelands stadje in t gooi, centraal, mooie natuur, veel festiviteiten, Koningsdag!!
- rust en ruimte
- rustig
- leuk kleinschalig veel dorpsactiviteiten
- klein in omvang, groots in gezelligheid
- Mooie groene gemeente, mooi plantsoen met slootjes. Centraal winkelcentrum. Goede schoolvoorzieningen. Mooi centraal
gelegen en goed bereikbaar.
- Gemengd
- boers en landelijke, maar hopelijk blijft dat ook zo
- Houdt rekening met rust, maar ook opgroeiende kids die lawaai willen maken.
- Een rustig, mooi dorp.
- Toch een dorp, met de juiste verhouding in wonen en werken. Centraal in land, dichtbij snelwegen. En zeker niet te vergeten
kindvriendelijk.
- Mooie omgeving om je kinderen op te voeden
- Als een heel fijne plek om te wonen met een gemoedelijke sfeer. Centraal gelegen met uitvalswegen dichtbij. Alle
mogelijkheden om heel snel in een (grote) stad te zijn. Voldoende voorzieningen (school, winkels, sporthal).
- groen, financieel gezond, rustig, gezellig, gemoedelijk
- Mooi, schoon en gezellig. Wel dorps in de zin van ons kent ons.
- Prettig, (kind) vriendelijk dorp met veel faciliteiten en leuke activiteiten.
- Een prachtig, rustig dorp met een centrale ligging en een actief verenigingsleven.
- Rustige, beetje stoffige gemeente.
- een landelijk dorp met grote steden op 20 min. afstand
- Landelijk dorp
- Dorp mooi om te wonen, dicht bij Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Rustige plek en dat moet zo blijven.
- Een dorp met grotere plaatsen in de directe omgeving.
- Grutto.
- Landelijk, sociaal en rustiek
- Hun keus
- Na 10 uur s avonds is het uitgestorven. Je krijgt heel veel rust.
- Gezellig dorp (stad!) waar veel leuke dingen worden georganiseerd. Financieel gezond. Zorg voor de natuur. Lekker centraal.
- dat het een leuke gemeente is en er bijna van alles te doen is
- Gemoedelijk, kleinschalig, ligging, bereikbaarheid, natuur
- Zoals gezegd, dorps, rustig en toch dicht bij stedelijk gebied.
- Een fantastische woonomgeving met alle gemakken de buurt, met een nog foto's klimaat zonder dat het benauwend wordt
- Gemoedelijk
- Stronthoop city. Kleinschalig dorp die graag te groot wil doen
- Rustige gemeente met leuke dorpskern en diverse sociale activiteiten (voetbal; tennis e.d)
- groen, ruim opgezet, rustig, bijna alle wensbare faciliteiten
- Centraal, bereikbaar, rustig met alle noodzakelijke faciliteiten.
- Een klein, rustig dorp.
- Dorps, vriendelijk, sociaal. De ideale plek voor kinderen om op te groeien.
- Nog een echt dorp.
- Rustig, karakteristiek dorp met veel groen en voorkomende mensen. Een fijn winkelcentrum met daarbuiten nog een aantal
niet te missen verkooppunten. Verder een gezellige knusse (krappe!) markt op donderdag.
- Mooie omgeving; sociale mensen; wel sociale controle maar niet te. Heerlijk ruim en rustig.
- zie voorgaande antwoorden
- Als een mooi dorp.
- een fijne gemeente met vele mogelijkheden, zowel zakelijk als in de sport en centraal gelegen in ons land.
- Een hecht en relatief veilig dorp met een voor Eemnes voldoende voorzieningenniveau (met grootstedelijk aanbod op kleine
afstand) en rust en natuur in de buurt.
- Een gezellig " dorp" waar je bijna alles binnen de gemeente kunt vinden
- doe je ding zoals je zelf zijn en laat de buren in hun waarde en behandel een ieder met respect
- vooral doen, Eemnes heeft bijna alles te bieden en het is er heerlijk wonen.
- Het prettigste plekje in Nederland
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- prachtig dorp met veel groen, overal dichtbij, winkels en de grote steden en je kunt er prachtig wandelen of fietsen.
- Een dorpse uitstraling maar met veel gezelligheid. En veel activiteiten. Goeie bereikbaarheid
- dat het een heel plezierig dorp is om te wonen, dat je er allerlei soorten landschap in de buurt vindt, dat je heel dicht in de
buurt van leuke dorpen als Laren, Blaricum, Baarn, Hilversum en Huizen woont. Dat het wel jammer is dat je van je auto
afhankelijk bent en dat er ook geen leuke winkels maar wel de basisvoorzieningen. Dat er vriendelijke mensen wonen waar je
gemakkelijk mee in contact komt.
- Groeidorp met een nostalgische inslag. Mensen zouden er ook rekening mee moeten houden dat veel mensen kleinvee
houden en ik vind dat dat ook gewoon moet kunnen. Dus niet zeuren als de haan van de buren vroeg kraait. Daar wil ik
graag een aantekening bij maken dat al die mensen die van buiten komen (ook voor de winkels) zich beter aan het verkeer
in Eemnes aan moeten passen. Dus geduld als er iemand met een span op de dijk of Laarderweg loopt.
- ?
- Kleinschalig met alle gemakken voorzien. Centraal midden in het land met goede openbaar (als dat Blijft) en een lage
gemeentebelasting. Mooie natuur om de hoek en zo in Amsterdam of Utrecht.
- Dorps maar met alles wat een mens zich kan wensen
- Rustig, beslist niet stads.
- Rust ruimte weinig autoverkeer in de meeste wijken. Voldoende voorzieningen. Centraal gelegen.
- Dorp. Wel weinig kindviendelijk en weinig voorzieningen.
- Als heerlijk rustig, maar toch goed bereikbaar en met een hoog voorzieningenniveau
- Fantastisch. Genoeg scholen,winkels en natuur
- Klein maar fijn
- Kom gerust u bent hier van harte welkom, dat zult u dagelijks merken
- Een prachtig dorp met goede voorzieningen met een bloeiend verenigingsleven en vele activiteiten voor bewoners van alle
leeftijden.
- een rustig dorp, vriendelijk sociaal klimaat en alle noodzakelijke niet-dorpse voorzieningen goed bereikbaar.
- agrarisch heeft het karakter bepaald.
- vrijheid blijheid wees aardig voor elkaar
- goed winkelaanbod op betrekkelijk kleine afstanden. Kleinschalig en een goed verenigingsaanbod
- Prima maar het zijn wel veel te duren woningen .Waardoor de gewonemensen niet aan de beurt komen
- Een plezierig kleinschalig dorp, centraal gelegen t.o.v. Amsterdam/Utrecht, met redelijke voorzieningen in het dorp en op
korte afstand (Baarn/ Laren)
- zeer gunstige ligging
- Als een prettige gemeente met veel mogelijkheden in de omgeving.
- Kom kijken, liefst een paar dagen.
- Rustzoekers
- gezellig; actief in verenigingsverband; betokken bij de leefomgeving
- Rustig dorp, waar door actieve verenigingen veel mogelijkheid is tot ontspanning. Goede bereikbaarheid van de rest van
- Mooi gelegen, rustig, veel groen, veel scholen. Wel een beetje saai.
- Een stad met karakter van dorp. Een fantastische polder waar je kan wandelen en fietsen. Over het algemeen een veilige
omgeving voor kinderen om op te groeien. Leuk dorpscentrum met leuke winkels.
- Dorp waar alle basics aanwezig zijn en waar kinderen vrij kunnen spelen.
- landelijk, bruisend
- Vriendelijk dorp waarbij je kunt kiezen of je er helemaal bij wilt horen en wilt integreren of je erg op jezelf blijft. Beiden is
geaccepteerd, dat is prettig.
- Dorps,maar wordt wel erg druk en volgebouwd voor een dorp.
- Zie antwoord vraag 1
- Een groene veilige gemeente, prettig voor mensen met gezinnen. Rust, ruimte en groen.
- Goedkoper dan de omliggende gemeente en toch alles bij hand en vriendelijke inwoners.
- Landelijk gelegen, maar een bruisend verenigingsleven
- leuk,gezellig dorp
- Stadje met dorps karakter, rustig, maar dichtbij veel voorzieningen
- Rustig
- Gemoedelijk en rustig dorp, waar echter weinig te beleven valt als je niet van de kerk bent
- Landelijk met een actief en sociaal verenigingsleven
- Gezellig dorp.
- liever niet, anders wordt het te vol, maar als een mooi dorp (ondanks de stadsrechten ), lekker centraal in het land
- .
- Goed bereikbare gemeente naast het Gooi.
- Ja, maar het moet wel kleinschalig blijven
- Dorps karakter met mensen, die van kleinschalige gezelligheid en rust houden en vriendelijkheid zijn (geen agressie en
onverdraagzaamheid).
- de sfeer van het dorp, onthaasten, de nabijheid van de natuur variërend in bos/hei en weids landschap en water
- zie eerdere antwoorden: prettig wonen, alles ook in de nabijgelegen gemeenten qua voorziening etc.
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mooie ligging, goede infrastructuur, zaken goed geregeld
Een dorp met gemeenschapszin.
Zie vorige vraag
Gezellig rustig dorp.
Groeigemeente, landelijk, maar veel faciliteiten, betaalbaar
Eemnes is vol
Rustig en nog dorps.
Als een mooi dorp onder de rook van Amsterdam
Een gezellig en veilig dorp. Iedereen wordt opgenomen zonder vooroordelen.
Gemoedelijke "stad", mooie omgeving met mooie polders en goede winkels
Rustig, dorps, mooie dijk en polder.
Een plaats met een goede kijk op milieu en maatschappelijke zaken.
idem
Rusig klein dorp, van alle gemakken voorzien.
Dorp met veel saamhorigheid
Een mooi dorp, en je moet je maar aanpassen en niet zeiken over koeienstront
zeer prettig
Centraal gelegen bij alle uitvalswegen, ideaal voor de forens. Een rustig plaatsje met weinig grote probleempunten. Stabiele
woningmarkt.
Rustig boerendorp zonder excessen
Een gemeente met een rijk verenigingsleven, van oorsprong agrarisch maar nog steeds een redelijk agrarisch karakter. Een
actieve gemeente waar mogelijkheden zijn.
Niet eilitair, gezellig, niemand wil er wonen maar als je er woont wil je nooit meer weg
Mensen die graag in een dorpse omgeving willen wonen maar wel dicht bij de steden en aan de rand van het Gooi in de
mooie natuur
Groen
rustig
gemoedelijke en een prachtige omgeving
Prettig rustig dorp en centraal gelegen .
Een rustig dorp met nu nog een groene omgeving met alle faciliteiten die er nodig zijn om prettig te wonen.
Mooie gemeente.
Een prettige gemeente met voldoende winkelmogelijkheden en sportaccomodaties. Vlak bij Laren en Baarn, en dichtbij polder
en andere natuurgebieden.
Er zijn wel erg veel snelwegen rondom , slecht voor de gezondheid.
Geen bijzondere gemeente
Dorp met prettig leefklimaat
Prettig dorp in een mooie omgeving.
Zelfstandig vooruitstrevend dorp, centraal gelegen, met vele voorzieningen
Alles bij de hand goede voorzieningen
als een prettige woonplaats
Vriendelijk, rustig dorp
Betaalbaar, toch in de buurt van Laren en Blaricum
Gastvrij
Rustige landelijk plaats dichtbij de grotere steden
een moderne en prettige gemeente met goede voorzieningen en zeer aangenaam woonklimaat.
Een mooie plek om te wonen met een gezellige gemeenschap
Redelijk betaalbare woningen, snelwegen in de buurt.
mensen die rust zoeken.
leuk en gezellig dorp wat veel voor de mensen doet.
Prachtig gelegen dorp met alle benodigde mogelijkheden voor sport, cultuur en recreatie
Voor elk wat wils. ...
Kleinschalig met een open karakter. Politiek redelijk stabile.
Ons dorp ligt centraal in Nederland. Door de A! en de A27 zijn grote steden als Amsterdam, Utrecht en Almere snel te
bereiken. Uitstekende treinverbindingen (het kost wat tijd om met OV in Baarn of Hilversum te komen, dat is jammer).
Prachtige natuur: Eempolder, heide volden rond Hilversum, bossen richting Lage Vuursche, plassen richting Kortenhoef en
Loosdrecht. Mooi winkelcentrum met gezellige plek voor een kop koffie, verschillende restaurants.
Doe maar gewoon
Prima stad om te wonen met een over het algemeen aimable bevolking. Alle rangen en standen kunnen er een plekje vinden.
Voorzieningen die er niet zijn zijn dichtbij in Baarn, Laren en Hilversum. Er is een levendig verenigingsleven waar je wel of
niet aan kunt deelnemen.
Prettig wonen dichtbij alle voorzieningen.
Niet bij nadenken. Doen!
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- Een dorp met een gemengde bevolking, hoger en lager opgeleid, met verschillende religieuze of levensbeschouwelijke
achtergronden, met een levendig verenigingsleven, weinig uitgangsmogelijkheden in het dorp, maar op half uur/drie kwartier
afstand (Amersfoort, Utrecht, Hilversum, Bussum, Naarden, evt. Amsterdam.
- Rustige woonomgeving (behalve vlakbij de snelwegen). Vlakbij het gezellige Laren en Blaricum. Vlakbij mooie natuur, linksaf
naar de mooie polders en rechtsaf naar bos en heide gebieden. Mooi om te fietsen en te wandelen. De schappelijke
woonlasten. De centrale ligging in Nederland. Ik zou ze aanraden om niet via Laren te rijden om naar Eemnes te komen
kijken, want dan moeten ze langs de bushokjes aan de Verlegde Laarderweg en dan lijkt het of ze in een getto belanden.
- redelijk kleine en overzichtelijke gemeente redelijk aantal voorzieningen dichtbij en anders wel in de buurt
- Het dorpse karakter en de centrale ligging.
- Plek om te wonen Voor werken winkelen of uitgaan kun je in Eemnes terecht maar alles op kleine schaal en dat maakt het
best knus
- niet
- Een vriendelijk en prachtig dorp met gewone mensen .
- Als een warm, gezellig, actief dorp gelegen in een prachtige omgeving.
- geschikt voor gezinnen met kinderen
- Mooi dorp(stad), veel groen, maar ook voldoende winkels en sociale activiteiten
- Gastvrij, vriendelijk, open. Dichtbij alles: stad, polder, hei, water, bos, winkels. Centraal.
- Gemeente met gevarieerd landschap, goede voorzieningen, veel sportverenigingen, veel festiviteiten. Koningsdag is nergens
zo gezellig als in Eemnes.
- Gemoedelijk, ruimte
- zie vorige antwoord
- een gezellige stadje dat erg aan het groeien is
- Een plaats waar het heerlijk vertoeven is.
- Als een prettig, groen en levendig dorp
- dat moeten ze zelf ervaren. die mensen moeten het zelf zien te maken. open staan voor elkaar.
- Rust ruimte en voor elk wat wils
- Leuk, super gezellig plaatsje, centraal gelegen met een van origine landbouw karakter overgoten met wat Gooise kak dat een
zeer rijk verenigings- en sportleven kent, waardoor het een groot saamhorigheidsgevoel heeft.
- Rustig boerendorp Met toch veelal mensen die op zichzelf zijn
- Landelijk, plezierig , kleinschalig en toch alles in de buurt, lekker centraal in land en gemakkelijk en snel op de snelweg
- Gezellig dorp met goede voorzieningen
- een nog landelijk dorp waar je heerlijk woont,
- landelijke, rustig gelegen dorp in buurt van grotere steden
- Een dorp met vele activiteiten en verschillende mogelijkheden. Zeer centraal
- Rustig, dorps en mooi gelegen
- Gemoedelijk dorp/stad. Dichtbij natuur/polder. Genoeg voorzieningen voor eerste levensbehoefte. Basisscholen. Middelbare
scholen op max half uur fietsen. Gezellige gemeenschap. Kortom.....alles is voorhanden om in dagelijks onderhoud te
voorzien. Alleen het openbaar vervoer zou beter kunnen.
- Op zich niet verkeerd, mooie omgeving, veel afwisseling, bos heide en polder. Wel veel snelwegen waardoor geluidsoverlast
en verkeersdrukte.
- rustig gemoedelijk
- Doen
- Landelijk en centraal gelegen in Nederland.
- Welkom in ons dorp, het is een dorp van en voor iedereen
- Gezellig, gemoedelijk
- Boeren dorp. Goed om in te wonen met kleine kinderen
- Goede gemeente waar het goed wonen is
- Ligt eraan wie. Mensen die ik graag mag overtuig ik door het te laten zien. Groen, vriendelijk en buiten.
- kom hier wonen als je houdt van rust en ruimte, veiligheid om je kinderen buiten te kunnen laten spelen. Gezelligheid in een
dorps karakter
- Gezellig, kleinschalig dorp, overzichtelijk, alles dichtbij
- rustig, mooie omgeving en centraal gelegen
- Gezellig, dorps, goede winkelvoorziening voor dagelijkse behoefte, makkelijk bereikbaar.
- Leuke omgeving voor kinderen om op te groeien, leuke natuur in de omgeving.
- Als een forensendorp. Bruisend verenigingsleven, de Hilt is aan vernieuwing toe
- Het is een gezellig dorp, met veel verenigingen en activiteiten voor alle leeftijden.
- Landelijk gelegen, gezellig, veel verenigingsleven en veel voetbal
- Moeilijk te raden. Ieder heeft zijn eigen karakter, daarom kun je anderen daar niet in raden
- Landelijk wonen en toch niet ver van de stad (Hilversum, Huizen)
- Rustig landelijk gelegen dorp.
- Als bij vraag een en twee!
- een no nonsin dorp
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Rustig en veel activiteiten voor jong en oud.
fijn dorp. leuke scholen, goede sportclubs
Een dorp waar veel mensen elkaar kennen, rustig en zonder veel gedoe.
doe maar gewoon
Kom kijken en koop een woning
Mooi schoon en gezellig
Zoals eerder aangegeven.
rust natuur veilg
Rustig en ietwat afstandelijk tegen over nieuwkomers
rustiek, vriendelijk
prettige woonplaats met een rijk sociaal leven
Heerlijke kleine stad met de noodzakelijke voorzieningen en bloeiend verenigingsleven en de overige zaken direct in de
Centraal gelegen, landelijk dorp met mogelijkheden om snel naar een stad te gaan. je moet wel een auto hebben als forens
omdat rechtstreekse lijnen ontbreken
rustig, zonder pretenties
Heerlijk om in te wonen aan de rand van het Gooi met behoud van het landelijk karakter.
Dorp dat leeft, waar mensen elkaar kennen
Eemnes is absoluut niet de mooiste stad van NL maar als je belangstelling hebt voor wat er allemaal gebeurd in Eemnes en
mee doet aan wat dan ook in Eemnes dan is dit een plek waar je kunt wortelen en vrienden maken.
Een groen, veilig en sociaal dorp met goede basisvoorzieningen onder handbereik en centraal liggend voor overige wensen.
Een rustig en (steeds)mooi(er) agrarisch dorp.
Mensen die gaan voor de rust en de ruimte, het dorpse karakter en die in staat zijn een huis te betalen in ons dorp. Mensen
die vaak banden hebben met of enigszins bekend zijn met Eemnes of de directe omgeving.
gezellig, rustig, mooi, groen, prachtig en centraal gelegen
landelijk, dorps en prettige mensen
vrolijk, dorps, veel te doen, goed verenigingsleven, plezierig
gemeente gelegen in het midden van het land, dicht bij heide, polders en grote plaatsen Dicht bij de snelwegen
Zoals genoemd.
Landelijk dorps karakter
Zie antwoord op vraag 1.
Doe het niet, het is nu een gezellig dorp. Kleinschalig fijn om te wonen.
Groen , bestuur dichtbij, veilig, klein schalig en grote steden op 20 min afstand.
schone en veilige gemeente met voldoende faciliteiten voor jong en oud en waar veel voor de inwoners wordt georganiseerd
en waar het bestuur dicht bij de mensen staat
Rustige gezellige gemeente
gemoedelijk
Als een gemoedelijk rustig dorp.
rustig eenvoudige woonplaats, weinig vertier
Leuke gemeenschap, leuk verenigingsleven als je dat wilt. Genoeg winkels voor de dagelijkse boodschappen. Basisscholen
vlakbij en meest veilig bereikbaar. Middelbare scholen en meer bijzondere boodschappen volop binnen 8-9 km. Waardeloos
openbaar vervoer , maar je kunt nou eenmaal niet alles hebben en hier is het tenminste nog vrij rustig en we hebben een
unieke polder. Cultuur op dorpsniveau genoeg en erg leuk en als je meer wilt ben je vrij snel in Utrecht, Amsterdam of
Amersfoort. Met de trein, als je tenminste met auto of fiets bij een station kunt komen.
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Welke plek in Eemnes zou u zeker willen laten zien aan bezoekers van buitenaf, om het karakter van Eemnes te
laten zien?
Antwoord
- Het winkelcentrum
- Wakkerendijk, Meentweg, Kerkstraat. Polder met het Sluisje. De Kaasschuur
- de wakkerendijk.
- Minnehof, Café Staal, Wakkerendijk en de polder richting het aluisje.
- Polders
- polder
- kerkstraat, polders
- polder en koeien
- kerkstraat sluis
- Een schuurfeest, dit laat zien hoe eemnessers een gebrek aan horeca zelf oplost door een eigen feestje te bouwen
- Het gebied langs de Noordersingel, om het nieuwe winkelcentrum Minnehof en de Zuidbuurt.
- Polder, de kerkstraat. Theetuin
- voor ons is dat de plek waar oud eemnes in nieuw eemnes overgaat , wakkerendijk met op de achtergrond de zuidpolder en
dan met de opmerking dat de zuidpolder helemaal tot aan de A1 zal worden volgebouwd in de komende 50 jaar.
- Strefoordlaan het zandelijke pad, Gooyergracht, Kerkstaat, polder noord en zuid, Vaartsteeg met Sluisje, Meentweg, BEL Gemeentehuis!
- Wakkerendijk.
- De landelijkheid vanaf Meentweg en/of Wakkerendijk.
- Theater de hasselbak
- De polder, maar ook gewoon het hele dorp het is leuk om er gewoon eens doorheen te wandelen.
- weilanden, het groen/perkjes/water tussen de huizen
- De polder natuurlijk. En de Kerkstraat toont een mooi oud Eemnes.
- De Meentweg en Wakkerendijk, de Kerkstraat en Minnehof
- De Kerkstraat. Dat vind ik zo'n bijzondere plek!
- Gemaal aan het eind van de Eemnesser vaart.
- polders
- Haventje
- De polder.
- Grutto.
- Kerkstraat, Wakkerendijk, polder.
- De polder
- geen idee
- Wakkerendijk
- Wakkeredijk, Meentweg, Kerklaan. Sluis van de vaart, Zomerdijk. Minnenhof.
- het sluisje en lanks de eem fietsen en de thee tuin
- De polder! En de Zuidpolder!
- De Wakkerendijk
- Dorpshart en polder
- Meentweg, Minnehof, zuidbuurt
- De polder
- minnehof; trekvaart en sluis
- polder, omgeving wakkerendijk en meentweg
- Het dorpshart, het BEL kantoor, de polders, de Wakkerendijk en de meentweg.
- Het oude centrum, de wakkerendijk en het winkelcenrum
- Het sluisje, de Theetuin, De kerkstraat, Koningsdag!
- De polder en cafe Staal
- De Theetuin
- de Wakkerendijk en de polder
- Wakkerendijk en Minnehof
- De Kerkstraat is mooi, Meentweg en Wakkerendijk verder een steeds groter wordend dorp, en zou ik ouderen ontraden om
hier te komen wonen om redenen die ik eerder noemde.
- moeilijke vraag, je wil ze alles laten zien.
- Wakkerendijk/Meentweg, Kerkstraat, de polder en de Minnehof
- De kerkstraat en het gemaal en de koeien rotonde
- de Minnehof en /of de Hilt
- de ruimte in de polder langs de Wakkerendijk en Meentweg.
- De kern (omgeving Kerkstraat), de woonhofjes en de nieuwbouw en uiteraard de polder.
- dorpskern, polder en theehuis
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- De polder en de Kerkstraat. Welke straat ik de mooiste van Eemnes vind.
- De hervormde kerk van Eemnes buiten en het straatje er bij, de Minnehof en de polders met uitzicht op de windmolens. Als
we nog wat meer tijd hebben ook beslist het gemaal en de Eem.
- Polder
- De Kerkstraat, de Wakkerendijk
- Kerkstraat, Vaartsteeg, Pontje en de waaien, zomerdijk en het raboes.
- Alles maar als kers op de taart de polder
- De polder.
- De dijk met koningsdag
- De polder.
- De polder
- De polder,en de minnenhof
- De meentweg
- De polder en dan vooral het sluisje
- Schaatsbaan verder lopend over het Wilgenpaadje, linksaf Wakerendijk, linksaf Kerkstraat, rechtsaf Kerkepad, linksaf
Laarderweg, Minnehof en daarvandaan over Plantsoen .naar de schaatsbaan
- Minnehof , De Bongerd en omgeving
- de wakkerendijk
- het gemaal en daarbij de jachthaven en openheid van de poldermet alle vogels
- De Kerkstraat en uitzicht vanaf de Wakkernedijk op de polder
- Xxx
- De polder, het gemaal, de Wakkerendijk en Meentweg, Kerkstraat en de Minnehof.
- natuurgebieden in polder, poldergemaal, vaart,Eem en omgeving
- Het zicht vanaf de Wakkerendijk en de Meentweg op de polder.
- De polder en de grachtjes. en het dorpshart.
- De Minnehof
- Minnehof op donderdag; Wakkerendijk/Meentweg; Streefoordlaan; Wilgenpad; Eempolder; Theetuin
- Omgeving van de Braadkamp en de polder.
- De Noordbuurt, de Wakkerendijk en de theetuin
- De polder. Het dorpscentrum. De fijne ligging van ons huis :)
- Kerkstraat en Minnehof
- meentweg
- Ik vind de mooie oude straatjes rondom de kerk en de polder en Wakkerendijk zeer karakteristiek.
- Al eerder genoemde weilanden
- Wakkerendijk. En het nieuwe dorpshart
- De polder
- Zuidpolder ! De plek waar ik me ook heb kunnen vestigen met mijn gezin, of lekker uit eten bij mooi weer bij de haven van
eemnes
- De polder, en koningsdag
- wandelend van kringloop naar staal meentweg theetuin
- Het oude centrum/Braadkamp/Wakkerendijk
- Ik zou ze meenemen naar de feestweek. De bebouwing van Eemnes is niet zo bijzonder. Leuke stukjes zijn wel de groene
long bij de ijsbaan, de vogelkijkhut achter in polder, het stukje fietspad achter het sluisje naar de eem en (ooievaars bij ) de
- Theetuin, meentweg en de wakkerendijk/kerklaan
- Het evenemententerrein en het winkelcentrum.
- De polder
- de polders aan de meent en wakkerendijk
- .
- De zuidpolder
- de polders, de vaart het gemaal en de haven
- De grote kerk, verder eigenlijk niet veel.
- de polder
- polder, Kerkstraat, nieuwe woonwijk
- Eemnes is klein, dus je kunt van alles snel een indruk geven
- Zuidpolder
- Polder
- Kerkstraat
- Meentweg, wakkerendijk, winkelcentrum
- de polder
- De polder
- polder
- De haven / gemaal en de polder
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de dijk op Koninginnedag of tijdens de feestweek
Polders met het sluisje, haventje, boerderijen
Wakkerendijk en polder met Eem
Heel Eemnes
dijk,meentweg polder
Haven, Wakkeredijk, Meentweg
De polder
de sluis
Het gehele dorp heeft een goede uitstraling. De polder is uniek
De Meentweg, Wakkerendijk en de aangrenzende polders.
Kerkstraat, nieuw centrum
De Meentweg
Sluisje
Wakkerendijk/ cafe Staal / kerkstraat / en de kerk
De Meent
polder
Wakkerendijk, Kerkstraat
Persoonlijk vind ik niet dat Eemnes erg veel karakter heeft. Misschien de Meendweg en Wakkere dijk
Het kerkstraatje en als tegen hanger hiervan de nieuwe zuidbuurt.
Oa de Kerkstraat, Wakkerendijk en Meentweg
De kerkstraat, het oudste gedeelte van Eemnes, de Wakkerendijk met uitzicht over de polder en het nieuwe winkel-centrum.
Het weidevogelgebied!!!!
Wakkeredijk
Polder met sluisje
Wakkerendijk en Kerkstraat.
Stadshart
Polder met zijn vogels
De nieuwe wijk waar nu gebouwd word,en het sluisje bij het gemaal
De minnehof
De Eemnesser polder
De verschillende havens, Zuidpolder, Theehuis, Minnehof.
Wakkerendijk, meentweg en kerkstraat
De Wakkerendijk,de Meentweg en nieuwbouw in de Zuidpolder
De Polder de Kerkstraat. de Theetuin en De Hilt de Minnehof Sportvoorzieningen de Nieuwbouw
Het landelijke karakter het oude dorp en winkelcentrum en woongebieden.
de polder,zeer mooi.
Het gezellige dorpshart en de mooie polder, vaart en buitenvaart.
Meentweg/Wakkerendijk met uitzicht over polder
Eemnessersluis
Poldergebied.
De Kerkstraat om de historie van het dorp te tonen, de vaart, de nieuwbouw in de Zuidpolder.
Polder,meentweg.kerkstraat,wakkerendijk
Eemnes is zo klein, dat ik het hele dorp zal showen.
Wakkerendijk en meentweg,vaart met de polder,sluis en de haven,Kerkstraat.
De Wakkerendijk en Meentweg met in 1 adem de nieuwbouw genoemd
Wakkerendijk, Kerkstraat, polder met omgeving gemaal en pontje naar Eemdijk
De polders
de polder en kerkstraat
De polder
Theetuin Eemnes en de Wakkerendijk
de polder.
De kerkstraat, de waaiers in de polder en het sluisje .
Kerkstraat en polder
sluisje
De oude kern, maar ook de mooie nieuwe zuidpolder. En natuurlijk de theetuin.
De Kerkstraat en de Zuidpolder, Wakkerendijk, polder. Er zijn veel plekken die ons karakter weergeven.
Ik mag dus maar 1 plek noemen en dan is dat het sluisje met de vaart.
De waaien en zomerdijk in de polder en evt de theetuin
dorpscentrum, de Vaart
de polder en de Kerkstraat
Polder / Winkelcentrum / school / sport.
De Wakkerendijk en de Zuidbuurt
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- de polder maar die wordt ook steeds kleiner. (meer bebouwing)
- Zeer zeker de polder en de dorpskern
- Kerkstraat, de Polder, Nationaal Landschap Arkemheem-Eemland,de Theetuin met Ooievaars en dan de mooi ingeweven
nieuwbouw projecten zoals De Minnehof, het Goed, de gemeente werf met kringloop winkel
- De prachtige polders
- Vaartsteeg en polder, meentweg incl theetuin, Kerkstraat , winkelcentrum minnehof , grandcafe Eemland
- De polders
- de Wakkerendijk en de Meentweg en daarna naar de Theetuin
- kerkstraat, meentweg, wakkerendijk
- Het sluisje en de Theetuin en de Minnehof
- Meentweg en de polder
- Wakkerendijk en Meentweg. Minnehof, geweldige aanwinst voor Eemnes!
- De polder, wakkerendijk, meentweg, kerkstraat, die laatste staat helaas vol met auto's!!! Kan echt niet, zo zonde! Theetuin
is leuk.
- wakkerendijk, meentweg, minnehof
- Polder
- Rond de hervormde kerk. Fietsen langs de dijk en naar het sluisje.
- Polder, sluis, bij de kerk. Ook de feestweek en koningsdag zijn karakteristieke Eemnesser dingen
- Polder
- Wakkerendijk, kerkstraat
- Wakkerendijk, Meentweg
- Geen idee
- De polder, wakkeredijk en mijn eigen wijk
- Ons kent ons, maar vreemden zijn welkom, we houden van gezelligheid!
- Wakkerendijk en Meentweg en aansluitend de polder
- polder
- De Meentweg en wakkerendijk
- Stukje tussen toren en wakkerendijk, polder en waaien omgeving Noord Ervenweg.
- Het sluisje, Minnehof
- Het activiteitenterrein, met uitzicht op de polder en de grote kerk, zo mogelijk de toren beklimmen en dan het uitzicht op de
omgeving.
- De Meentweg en Wakkerendijk e.o.
- De polder en het gemaal. Ook de oude haven en het pontje
- De polder
- Wakkerendijk en kerkstraat
- Een wandeling door de wijken van de zuidpolder naar de kerkstraat en een kopje koffie bij cafe Schippers Welvaren (Staal)
en afsluiten met een lunche op het terras van Het OudeRaadhuis voor het prachtige zicht over onze polder.
- De polder-de dijk -t gezellige kroegje-de minnehof
- De Kerkstraat, haven, de waaien en al de vogels in de polder.
- de polder, Meentweg, het gemaal, fraaie nieuwe buurten
- Wakkerendijk, Kerkstraat, Meentweg en de polder.
- minnehof en hilt
- De polder
- De polder en minnehof wakkeredijk meentweg
- Het "oude gedeelte" rondom Kerkstraat en Raadhuislaan, de polder, het Sluisje, maar ook de Minnehof en de nieuwbouw en
natuurlijk de koeienrotondes die een verbinding weergeven met het agrarische karakter.
- polder
- Meentweg
- geen in het bijzonder
- oude kern in combinatie met het nieuwe middelpunt "Minnehoven".
- De Kerkstraat en de Polder
- Rondom het oude raadhuis / haven
- kerkstraat vind ik het mooist alleen helaas niet representatief. Het kleine jachthaventje achter het sluisje
- Het sluisje
- De Kerkstraat en omgeving tijdens koningsdag
- De polder, Wakkerendijk -> Meentweg en de theetuin om mee te beginnen.
- De Minnehof en de Meentweg
- Het gemaal , de kerkstraat,de zuidpolder,de dijk langs de eem en de polder en de wakkeredijk/meentweg .
- Koningsdag. De feestweek. De polder.
- wakkerendijk meentweg polder, maar ook de minnehof en de sportfaciliteiten midden in het dorp
- de polder
- de polder en de kerkstraat
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De polders
dorpskern en polderlandschap
De polder
Ooit hebben wij 2 Canadese bevrijders in huis gehad om het bevrijdingsfeest hier te vieren. Wat indruk op hen maakte waren
delandelijke omgeving, het natuurgebied naar de Eem, de verscheidenheid aan Kerkgebouwen en de Wakkeren- en Eemdijk.
Centrum en het weidse polderland, de sluis, de Eem
Oude haven, polders,meentweg
Wakkerendijk bibeko en gebied rond de kerk
De Polder
kerkstraat
Wakkerendijk en Meentweg en verder gewoon 1 van de straten. Die geeft al een afspiegeling van de rest.de Minnehof op de
marktdag. Zooo gezellig.
niets specifieks
Wakkerendijk, Meentweg en de Zomerdijk.
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Van welke stad of dorp, waar ook ter wereld, kan Eemnes iets leren en waarom?

Antwoord
- - Geen idee - goede vraag
- Singapore. Schoon, onderhouden, netjes.
- Geen idee
- geen idee
- Spakenburg bunschoten. Wonen en werken in eigen gemeente. Eemnes is heel conservatief met woningbouw en
befrijfsterrein uitbreiding
- Zou het niet weten.
- Geen mening
- blaricum en laren, niet meer uitbreiden en alles wat groen is behouden geen gekke bouwwerken meer, stop met bouwen op
elke groene kavel
- Die zullen er ongetwijfeld wel ergens zijn.... maar ik weet niet welke.
- Grote steden in Nl, goede regeling openbaar vervoer.
- Geen, eerder andersom
- - Geen idee.
- Lastige vraag. Ik ben in Eemnes geboren, dus ik weet niet beter. Misschien moet Eemnes niet leren van anderen maar moet
Eemnes juist een voorbeeld willen zijn voor andere dorpen of steden. Dat doe je door altijd in het belang van je dorp en haar
inwoners te handelen en je niet laten afleiden door economische of financiële belangen.
- Dichtbij: Laren Verder weg: alle dorpen en steden waar men oog heeft voor details. Mooie architectuur, mooi onderhouden
plantsoenen en parken, met kunstwerken. Alle plaatsen waar men niet bouwt om te bouwen, maar waar men dingen bouwt
met een bepaalde authenticiteit en esthetische waarde.
- Bussum - kleine gezellige gemeente met veel faciliteiten en goed openbaar vervoer
- Van vele dorpen en steden. Je kan altijd leren. Openstaan voor ontwikkelen is alleen maar goed.
- Geen idee.
- Van ieder dorp, wat er in slaagt z'n eigen karakter te houden en niet er naar streeft 'n aangeharkt park te worden.
- ?
- Amersfoort, gezellige sfeer
- Hilversum, zo moet het dus niet.
- Daar kan ik moeilijk antwoord op geven. We doen het goed in Eemnes met ze´n allen.
- ?
- Van iedere stad of dorp zou dat kunnen. Niet specifiek een idee.
- Grutto.
- ...
- Elke plek
- - - Geen antwoord
- ?
- We kunnen nog meer leren om niet met alles naar de gemeente te kijken om iets te realiseren. We zijn teveel gaan wennen
aan het gegeven dat de gemeente het wel oplost. Juist zelf samen dingen in de buurt oplossen zorgt voor onderling contact
en begrip voor elkaar. Het opruimen van zwerfafval gezamenlijk is bijvoorbeeld een goed initiatief.
- Niet
- geen idee
- weet ik niet
- Geen idee.
- ik zal het niet weten.
- geen idee
- dat weet ik niet
- elke stad of dorp heeft wel iets positiefs, dus deze vraag sla ik maar over.
- Geen idee
- weet ik niet
- Ik vind de Engelse dorpjes altijd geweldig. Ook zo gezellig. Ik vind dat de dorpskern van Eemnes echt niet mooi is. Dit zou
met veel meer groen en planten moeten. Dit zie je veel in de dorjes in Engeland.
- Dat weet ik niet.
- Groot worden en toch kleinschalig blijven. Ruimte voor iedereen.
- ?
- Geen idee.
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- Eemnes moet zich niet meten aan een ander dorp of stad, zou ten koste gaan van juist die eigen identiteit wat Eemnes zo
uniek maakt.
- Moet ik over nadenken.
- Geen idee
- Blaricum bijvanck. Groen en veel speeltuinen: kortom kindvriendelijk.
- Ik denk dat het eerder andersom is, andere steden/dorpen kunnen een hoop leren van Eemnes. Het hoge niveau van
voorzieningen, de inrichting van het dorp en ook de ambities op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid kunnen andere
dorpen/steden echt iets leren.
- Geen idee
- Weet ik niet
- De wereld kan iets leren van Eemnes, alles gaat in rust en weloverwogen. Geen paniek voetbal!
- Geen enkele. Blijf dicht bij jezelf. Probeer er met anderen iets moois van te maken.
- zou ik zo niet weten
- de wijk drielanden in harderwijk. een fantastisch samenspel tussen wonen,werken,verkeer,winkels en archtectuur.
- iedere stad heeft zijn eigen ik
- geen enkele
- Van elke stad of dorp waar bewoners en bestuur eensgezind optreden
- Geen idee.
- verzorging groenvoorziening , bijvoorbeeld met Huizen Nh
- Dat is moeilijk omdat dit soort zaken vrijwel niet te vergelijken zijn.
- weet ik niet
- Monpazier in Frankrijk vanwege het vierkante plein met zijn arcades en zijn terraseen winkels eronder
- nvt
- Geen antwoord.
- Geen idee
- Geen idee.
- Geen idee
- Zou ik niet weten, ieder dorp/stad heeft zijn eigen tradities en mooie dingen.
- .
- New York...... Nee geen idee.
- Dorpen/steden in Duitsland of Belgie, waar de grote supermarkten aan de rand van het dorp of stad liggen makkelijk
bereikbaar per auto ook voor mensen van buiten het dorp en de stad en de kleine winkels in het gezellige centrum. Dus zorg
dat de grote supermarkten uit de kern verdwijnen! Plaats ze naar de rand toe op het bedrijventerrein.
- Naarden. Dit qua afval. Daar hebben ze containers voor oud papier (dus waait niet weg en wordt niet nat) en werd 1x per
maand geleegd door een vereniging in de stad en de opbrengst ging naar hun !
- - van de fouten van laren kijk is hoe leuk laren was nog geen 25 jaar geleden en nu ,de meeste echtte laarders wonen
tegenwoordig in eemnes en niet alleen om het verschil in de huizenprijs
- Eemnes is goed zoals het is.
- Nabij gelegen dorpen als Laren, Blaricum maar ook zeker Amersfoort. Culinaire en muzikale evenementen
- geen suggesties
- Hilversum
- Singapore, de handhaving op orde en netheid
- .
- Van bijna iedere stad. Maar Eemnes wil al tijd zelf het wiel uitvinden en wil niet leren.
- geen idee
- Baarn
- geen idee
- geen idee
- Valencia: mbt inrichting OR. Utrecht: parkeerbeleid. Groningen: verkeersplan.
- Zou ik niet zo een-twee-drie weten
- geen mening
- ?
- wijdsemeren die weten wel een fusie te bewerkstelligen en het dorpse karakter te behouden
- Geen idee
- Geen idee
- bunschoten en gemeente de olden in drenthe. niet nee tenzij maar ja mits
- Bathmen
- Geen idee
- de wereld kan wat van Eemnes leren
- van elke stad of dorp. er is altijd iets te leren
- Dicht bij huis, Laren en Blaricum (oude dorp) vanwege de sfeer, architectuur en aandacht voor details.
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Geen idee
De Achterhoek. Waar Naobuurschap nog hoger in het vaandel staat
Manhattan, New York. Belang van cultuur en groen.
Naarden, daar hebben ze veel maatregelen genomen om het dorpse karakter te behouden.
Texel
?
Geen idee
Ik weet geen naam meer maar ben in de achterhoek ergens geweest, waar ze een project voor ouderen hadden gebouwd,
met soort van begijnhofje wat me erg aansprak.
Geen idee
????????
Geen idee
Geen idee
Geen idee. Ik woon in Eemnes en reis veel. Maar ik ben nooit lang genoeg op andere plekken om te constateren wat naar
Eemnes kan worden overgeheveld. Ik ben niet iemand die vindt dat bij de buren alles beter is.
Bergen NH
Geen idee
weet niet.
Geen idee
Zou het zo niet weten
sorry,ik zou het niet weten.
Je Kan van iedere stad of dorp iets ;leren als je er voor open staat
geen idee
klein plaatje in drente.
ik zou het niet weten, maar er zou heus wel een stad of dorp zijn.
Geen idee
Zou het niet weten
Dat zou ik niet weten. Er valt altijd wat te leren, al is het maar hoe het niet moet.
Plaatsen met een historisch centrum en aangepaste aankleding.
Zou het niet weten.
Moeilijke vraag, maar ik anticipeer op een ongetwijfeld aanstaande fusie in de komende jaren: gemeente Heerenveen waar
diverse buitendorpen zijn die hun eigen identiteit behouden met gemeenschapszin (denk aan Oude- en Nieuwehorne,
Bovenknijpe) en de tweelingdorpen Aalden en Zweeloo in de nieuwe gemeente Coevorden. De hoofdplaatsen van beide
gemeenten spelen een dominerende rol, terwijl de dorpen via a-politieke Verenigingen van Dorpsbelang of buurtverenigingen
de behoefte aan lokale voorzieningen proberen onder de aandacht te brengen. De situaties zijn niet helemaal vergelijkbaar.
Eemnes ligt op de rand van stedelijk gebied, terwijl die dorpen/gemeenten in het oosten van het land liggen.
Van elk dorp en stad in Nederland dat ook aan een knooppunt van snelwegen ligt en waarvan het gemeentebestuur voor en
met de bewoners zich sterk maakt voor verbeteringen aan de geluidsoverlast voor de korte en lange termijn. Bijv:
Maartensdijk en Amsterdam. Provinciale en landelijke overheden zijn machtig maar niet almachtig. De A9 tussen Diemen en
Holendrecht bij Amsterdam wordt grotendeels onder de grond gelegd met een park erboven. In Eemnes zit een wethouder
met milieu in zijn portefeuille eerst jarenlang op zijn handen om vooral niets aan de overlast van de A27 te doen en als er
dan aan de oostzijde een wankele 3 meter verhoging wordt aangelegd laat hij zich trots fotograferen bij de eerste aanleg van
die verhoging alsof hij ook maar iets betekent heeft hierbij. De westzijde is nog steeds niet verhoogd. Er is ook geen stil
asfalt aangelegd. Kortom armetierig en kortzichtig. Geen daadkracht, geen sterke lobby bij de provinciale en landelijke
diensten en overheden. Er zullen ongetwijfeld ook vele dorpen en steden zijn waarbij het gemeentebestuur vooraf de
bewoners betrekt bij belangrijke dossiers en niet pas achteraf en zelfs manipulatief.
weet ik niet
Moeilijk te omschrijven
Van Blaricum waar ze een mooi hondenuitlaatgebied hebben genaamd t Harde en waar ze niet eens hondenbelasting heffen
geen idee
Veel steden en dorpen die met de tijd meegaan en een rondweg hebben aangelegd om het mooie dorp of stad te ontlasten
van druk verkeer
ik zou het niet weten
weet niet
Geen idee
Kan op dit moment geen plaats noemen. We kunnen van veel plaatsen iets leren.
Eemnes kan altijd iets leren en dan leer je het beste van gemeenten in je omgeving. Dat zijn Blaricum en Laren.
Zwitserland. Houdt referenda. Er zou in Eemnes vaker inspraak moeten komen van de bevolking en niet zo dat de grootste
schreeuwer zijn gelijk probeert te halen.
geen antwoord
Houten, die hebben het goed geregeld met een rondweg en waar de fietsen overal voorrang hebben
Dit vind ik een lastige.
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- Dat zou ik niet zo snel weten
- ieder een kan van elkaar leren, niet specifiek uit andere plaats of dorp
- Blaricum, daar mogen aan de Gooyergracht de dierenliefhebbers en eigenaren van landjes doen wat zij willen. Ook wordt er
aan de hondenliefhebber gedacht dmv een afgezet stuk grond waar honden los kunnen lopen. Dit in tegenstelling tot Eemnes
waar mensen met onopgevoede honden de polder in gaan en deze schade aanrichten onder de vogels,hazen en schapen.
- Eemnes moet gewoon dichtbij zichzelf blijven
- Almere Altijd iets te doen Leuke grote markten En voor iedere leeftijd wel iets
- Maastricht, welkom , divers en Bourgondisch
- Kan ik geen antwoord opgeven.
- geen idee
- New York. De variatie aan winkels, hotels en bereikbaarheid via metro
- Zou niet weten
- Geen idee
- Diever, zijn momenteel een test aan het uitvoeren. Straatverlichting uit bij de lantaarns om en om .
- Geen idee
- Midsland, Terschelling. Bouwen ook maar voor eigen bewoners en in stijl van het dorp. Seizoens activiteiten en gezellige
horeca gelegenheden ook voor jongere.
- Van alle positieve dingen van elke stad of dorp kan Eemnes leren. En elke stad waar de snelweg overkapt is of wordt
- Dorpen in groningen die eerst wilden uitbreiden en nu compleet leeglopen. behoud je voorzieningen maar denk nooit door
groei krimp tegen te kunnen gaan en denk ook niet dat je moet groeien als in de regio al veel gebouwd wordt of leeg staat.
- Hjørring. Ze renoveren oude gebouwen, hebben veel groene parken. Heeft veel kunst op openbare plaatsen/straatbeeld
- Geen idee
- Graz Oostenrijk. Omdat het een heerlijke stad is waar je je nog steeds ontspannen kunt bewegen.
- geen idee
- dat weet ik niet
- geen idee
- - Van Weidemeren, een geslaagde fusie, met behoud van eigen karakter voor de afzonderlijke dorpen.
- Weet ik niet.
- Geen idee
- Daar geloof ik niet in. In iedere streek is het publiek anders
- Van elke wat grotere stad.
- Dat zou ik niet zo kunnen zeggen want ik heb nergens anders gewoond dan in Laren en dat vind ik geen goed voorbeeld
.Misschien Blaricum waar het oude dorp beschermt wordt van hoogbouw en platte daken die het beeld van een 'dorp' in mijn
ogen vervagen! En waar Eemnes wel naar had mogen kijken gezien de lelijke hoge platte apartementen die op de plek van
- geen idee
- Ottawa, de fietspaden door de natuur.
- kan dat niet zeggen, mijn roots liggen in Zeeuws Vlaanderen aan Belgische kant o.a. Knokke
- Dat zou ik niet specifiek weten
- Laren, zoveel bomen en groen
- Giethoorn
- Ik zou het niet weten
- Iedere stad of dorp maakt op grond van ligging, inwoners en bestuur maakt zijn eigen ontwikkelingen door. Dit is een
continue proces waarin steeds zal blijken dat alles aan verandering onderhevig is. Eemnes doet het niet slecht maar
aandacht voor verbeteringen blijft belangrijk.
- geen idee
- ?
- ??
- Amsterdam, diversiteit van culturen
- dat zou ik nu niet weten
- Schiet me geen voorbeelden te binnen
- voor bestaansrecht zouden meer huizen gebouwd moeten worden met parken, maar geen dorp/stad in gedachte
- ?
- Dorpen, die proberen zelf voorzienend te zijn. Daarmee helpen de mensen elkaar en krijg je vertrouwen. De
energiecooperatie is een goed initiatief. Maar ook zaken als buurtzorg etc.
- Geen idee ik vind Eemnes het beste alternatief voor waar ik ooit woonde en leefde en gelukkig was.
- - Eemnes heeft al honderden jaren stadsrechten en toch heb je niet zomaar het beeld van een (stok)oud dorp. Die historie en
de natuur zouden tastbaarder mogen zijn. Ik kan erg genieten van steden en stadjes waar dat wel is. Harderwijk, Haarlem.
Almere is een stad waar de bereikbaarheid integraal onderdeel is van de stadsplanning (In Eemnes is alleen het aantal
parkeerplaatsen een issue?) Als Eemnes verder uitbreidt zorg er dan voor dat aan- en afvoer niet alleen via de Laarderweg
- geen idee
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- De deense stad, ie geheel zelfvoorzienend is geworden, met name op energie gebied. we gaand e goede kant op met de
zonneweide
- geen idee
- tevreden
- ?
- Ondanks praktisch de hele wereld rond te zijn geweest en als expatriate in verschillende landen geleefd te hebben, zou ik het
echt niet weten. Veel steden hebben hun eigen ontwikkeling doorgemaakt met hun eigen kenmerken die bij hun situatie
passen. Ik zie er geen die overdraagbaar zouden zijn naar Eemnes.
- veel te weidse open vraag. Lariekoek
- weet niet
- Weet ik niet
- hoorn
- Ik zou het niet weten.
- niet dat ik weet
- Amersfoort vanwege het veel betere groenbeheer.
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Als u een symbool voor Eemnes zou mogen ontwerpen, welke beelden zou u dan gebruiken?

Antwoord
- Water, vrolijke kleuren, mooi weer
- Geen idee
- Iets met dieren.
- Samen, dieren
- Weidevogel, koeien, iets waarmee het landelijke karakter wordt uitgebeeld
- koe en grutto
- geen idee
- koe
- Kerk, grutto, café staal, en het oude raadhuis
- Ik vind de rotonde met de koeien erop een mooi symbool.
- Duurzaamheid, koeien, boerderij
- zie het gemeente wapen van eemnes, zegd genoeg, rare vraag wederom
- Vrijheidsbeeld, en voormalig beeld van de Braadkamp/ nu staande in de sloot.
- Iets dat doet denken aan het platteland, de natuur.
- Een koe in de wei
- Koeien!
- Geen idee.
- koe
- Feest/saamhorigheid, de polder,
- Weet ik niet
- Het dikke torentje.
- Polder, meentweg, gemaal, mooie oude panden. Minnehof zeker weglaten!
- weide vogels- koeien
- Koe
- De grutto, al het symbool van Eemnes, geeft het goed aan.
- Geen idee.
- Grutto.
- koeienrotonde, kerktoren
- geen idee
- Een weidevogel met zijn poten in de stront
- Zomerdijk, Sluisje, Eem
- Koeien rotonde,polder, sluisje, oude raadhuis. De "skyline" vanuit de polder gezien b
- Het gemeentewapen
- Iets met open en feest
- Een weidevogel
- - Koeien (rotonde)
- gras, water (die koeien hebben we nou wel gezien)
- Koe, landschap, wilg
- Een kerk, koeien, en een blad (van een boom)
- Koe, Sluisje, Koningsdag, Staal
- De sluis in de polder met in de verte de kerktoren
- het huidige gemeente "wapen" alleen dan rond met de "poppetjes" aan elkaar verbonden.
- polder
- Beeld van snotje, steriotype dorpsfiguur
- iets uit de agrarische sector, daar is Eemnes mee begonnen, denk even aan de koeien rotonde.
- Grutto of kieviet
- De grutto en de rotonde
- De Grutto
- vliegende vogels
- vogels
- Denk dat ik o.a. vogels uit de polder zou gebruiken. En wellicht paarden Deze kenmerken Eemnes ook.
- Een paard omdat je er daar heel veel van ziet. Ook iets met water en dijken.
- We hebben er al een paar. De Bisschoppen, de Grutto. Voor mijzelf, ik hou enorm van de polders en haar wijdsheid zou een
open symbool voorrang krijgen. Ook omdat de openheid zou staan voor tolerantie naar elkaar.
- ?
- Een koe met IPad. Traditie en de toekomst.
- Moet uniek zijn en heb ik een creatieve ingeving voor nodig...............
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Haan, hooiberg, polderlandschap, dikke torentje.
Koe
Koeien tractoren vogels
De grutto, grote kerk en iets wat verwijst naar de polder
Twee handen samen gevouwen. Er word veel geroddeld in Eemnes maar als het er echt op aan komt staan we altijd klaar
voor elkaar
De koeien en de kerk
In ieder geval niet te futuristisch, bijvoorbeeld zoals het gedrocht voor de Minnehof!!
Kijk naar het beeld bij de Minnehof "De ontmoeting".
de grutto of, zoals de plaatselijke VVD-afdeling heeft gedaan, de skyline (Wakkerendijk en kerktoren)
koeien
de GRUTTO
sluis
verdeeld huis,
G
Geen idee.
Ik zou zeggen laat het bestaande stadswapen maar bestaan.
Grutto of kievit
De grutto
iets met weidevogels bv Kemphaan (historische bewoner van Eempolder) en iets dat de openheid van de polder vebindt met
het dorp bv zicht op de toren van de Nicolaaskerk vanuit de polder
Geen antwoord.
Weidevogels
Koeien Polder Boerderijen Wakkerendijk Kerken
Geen idee
Eerste dat in mij opkomt is de Koe :)
Vind de koeien prima
Er is toch een paar jaar geleden al een ontwerp 'wedstrijd' geweest. Daar hebben we ro h dat 'mooie' grutto standbeeld bij de
minnehof aan over gehouden
Beelden van vogels uit de polder
Niet. Ik vind dat zo zonde van het geld, doe er andere dingen mee. Subsidie voor bijv de dagopvang voor dementerende in
het dorp die zich in het dorp willen vestigen (mamalucy). En meer informatie doorgeven via Facebook wat er gaande is in het
Natuur in welke vorm dan ook
koe
Geen idee, ben niet zo creatief
Koeien, boeren, paarden
Weidevogels: we hebben voldoende ruimte en voorzieningen om jaarlijks terug te keren en je bent en blijft hier welkom. Net
als de vogels die hier ieder jaar weer terug keren om hun kinderen uit te broeden en groot te brengen
Koeienrotonde
koe
.
een kievit
Geen idee
koeien
zie de aanfluiting bij de Minnehof. Dus zou nu geen moeite doen om iets te verbeelden
nou ja, de koeien staan al op twee rotondes
Nvt
Polder met het sluisje
Landelijk en modern
de grutto in de polder
bestaande wapen
de grutto ( en niet de neus!!! )
twee handen in elkaar
Grutto
Koe, dijk, rivier
Dat zou ik nu niet weten, wel dat vooral de kleur groen gebruikt wordt.
rust ruimte en licht
Koeien!
Veel vee
Alsjeblieft, er staat al meer dan genoeg kunst in Eemnes... Steek dat geld in de realisering van een watermolen, zoals die er
stond aan de Meentweg thv gebroeders Post
koeien
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Een nes aan de Eem, zeker iets met water erin dus.
Niet relevant
Het zicht vanuit de polder op de dijk
Grutto; wapen
De polder, de grutto en de dijk
Gruto
boerderijen, polder, vogels
Ik vind de koeien wel leuk voor Eemnes
Lucht, water, polder,
geen idee
Grutto.
Grutto
Geen idee
Vogelbeeld
Grutto
geen idee
De grutto,kievit en tureluur
Polder landschap, moeilijk in een symbool te gieten...
Grutto
koeien met op de achtergrond de huizen in de zuidpolder
De Grutto en de weidse polder
De Grutto.
weet niet.
De Grutto
Is moeilijk in 1 symbool vast te leggen
De grutto
Grutto of gelijkwaardige vogelsoorten die in de polder zijn gespot.
Ik zou absoluut geen symbool voor Eemnes ontwerpen. Verkwisting van energie en geld!
Koeien
De Grutto
Koeien,boeren
Weilanden. Koeien. Polder vogels.
Geen idee
polder, dijk, luchten
De grutto in de polder
???????????????????
de grutto maar daar wordt toch niets mee gedaan{zie staandbeeld]
Beelden van de polder en de kerkstraat, en beelden vanuit de polder op Eemnes
de toren van de NH kerk omdat je die al van verre ziet als je aan komt rijden de polder/ vogels in de polder
koe
Vogel
De weidsheid van de polder. Viering van Koningsdag. Devele mogelijkheden voor sport en cultuur.
Symbool in deze vraagstelling roept bij mij het beeld op van het huidige wapen van Eemnes. Die vind ik gewoon mooi. Wat
betreft de toekomst zal ik het fijn vinden wanneer dit terug komt in een nieuw symbool.
Een weidevogel
een koe met oranje hemd
een ieder geval een koe of een boer want het blijft een boeren dorp
Dikke torentje / Gluut / Polder
weiland, groen, koesterende armen
toch proberen meer het landelijke en waar Eemnes vroegers trots op was Koeien, schapen polder en vogel, dieren daaruit.
Schapen, koeien en paarden
Koe,grutto, met skyline Eemnes
Staan er al De koeien vind ik prachtig
????? Klompen en natuur .........geen "koude kak"
?
weilanden, paarden/koeien/schapen, dorps, gezellig,
weids uitzicht
geen idee
Geen koe in ieder geval
Een koe
Weidevogels
bomen, bloemen en mensen
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Geen idee
Uiteraard koeien, maar ook vogels. Zicht op polder met koeien en vogels o.i.d.
Kinderen, koeien, paarden, kunst en water
Grutto, dikke torentje, fair trade
Iets dat het boeren leven laat zien
Geen idee als het maar geen belachelijk iets is
Een koe natuurlijk
De grutto!
natuur (polder), in combinatie met sportende mensen, winkels
ooievaar
Geen, wapen straalt voldoende uit. Deze behouden
Grutto of koe
Grutto
Traditioneel iets met vogels en koeien.
schapen
vind ik flauwekul. We hadden van de Rabobank een mooi kunstwerk gekregen dat op de Braadkamp stond, wordt het naar
het water aan de overkant verbannen, want er moest zo nodig iets anders komen. Zonde
Vogels en koeien
Een tractor met een hek er omheen. Tractor vanwege het landelijke en het hek vanwege het weinig ruimdenkende.
Wij hebben prachtige symbolen, de rotondes,!
moeilijke vraag n beschermbeeld omringt door vergeetmenietjes
De Snip. Een voorbeeld voor een prachtig monument kunt U al bewonderen in de gang van ons complex.
geen idee, wordt toch altijd anders dan wat echte Eemnessers voorstellen
Zicht op de Kerkstraat of polder of een boerderij. Een kievit.
koeien en grutto zou ik erin verwerken
Vogels die verblijven in onze polder
Koeien en de vogels
De weidsheid van de polder.
een boer op het land in de polder
Geen
??
Het beeld van de Grutto die verwijst naar de vogelrijke polder
water, gras en vogels
een weidevogel
?
Grutto, voor het weidse, de koe voor het sociale, de arend voor de scherpe blik en de eekhoorn voor de voorzieningheid en
de luis voor in de pels (noodzakelijk om je scherp te houden)
ik vind dat die er al zijn: De koeien rotonde's en het oorlogsmonument in het plantsoen wat een belangrijke plek is op vier
mei en tijdens de vakantieweken van Pax kinderhulp.
2 kinderen op mini paardjes.
Beeld van de vrijheid /ruimte
Het gemeente logo en ons T-dorp met de polder (zie de foto op de site van Eemnesenergie.nl) of ik zou iets doen met het
silhouet van de dijk (oude raadhuis - kerk)
zal wel weer die grutto zijn ;-) maar het huidige logo is prima zo
grutto, cikel, ying en yang, de koe
zou ik op dit moment niet weten
Ik zou trachten om, in overeenstemming met de antwoorden op vraag 1, een symbool te ontwerpen dat minstens twee van
deze aspecten zou belichamen. Bijvoorbeeld een gecombineerde illustratie van de karakteristieke, dorpse en landelijke
uitstraling, "ingepakt" in de drukke randstad of het Gooi. Een soort oase van rust in de huidige, haastige en drukke
maatschappij. Hoewel hiermee de historische aspecten van Eemnes als Stad onvoldoende recht wordt gedaan acht ik dit van
minder belang voor een symbool als uitstraling van wat Eemnes echt is..
Hoe kom je op zo`n vraag? Eemnes is toch geen symbool. Lariekoek. Het stimuleert als er voortaan betere vragen komen.
Grutto
moderne woning, winkelcentrum, mens en koe
Uitzicht polder
koe
Spelende kinderen.
Grassprieten en het silhouet van de kerk met daarbij het silhouet van het gemeentehuis.

