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Voorwoord
De PvdA Eemnes is een partij met visie en ambities. We zijn ook realisten en pragmatisch. Zo
hebben we al vele jaren bijgedragen aan het bestuur van de gemeente Eemnes en zijn we trots op
wat er bereikt is. We noemen het Huis van Eemnes, het jeugdhonk Impuls met de skatebaan, de
nieuwe Zuidbuurt, veel huizen die geïsoleerd zijn en/of zonnepanelen op het dak hebben, de
succesvolle aanpak voor mensen met financiële problemen en het vooruitstrevende actieplan voor
de jeugdhulpverlening.
We zien Eemnes als een sociaal en groen dorp. Dat betekent dat we hier naar elkaar omzien en in
een groene en gezonde omgeving leven. Daar is wat ons betreft iedereen welkom ongeacht
herkomst, kleur, gezindte of inkomen. We zien het zelfs als een groot goed dat Eemnes een
gemêleerde bevolking heeft en geen reservaat is voor een kleine groep welgestelden.
Die sociale samenhang heeft ook te maken met de omvang van Eemnes. Mensen kennen elkaar en
zien naar elkaar om, maar geven elkaar wel de ruimte. In de afgelopen decennia is Eemnes, mede
onder regie van de PvdA, gestaag maar niet te snel gegroeid. Dat willen we continueren door te
blijven bouwen in een tempo passend bij ons dorp en met de nadruk op betaalbare woningen.
Concepten als energieneutraal, kringloop landbouw en Blue Zone passen bij ons. Zonder dat we die
dwingend willen opleggen.
Als PvdA zijn we een progressieve partij die vooruitkijkt met respect voor het verleden. Dat wil
zeggen het goede behouden en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Leren van goede en
slechte zaken uit de geschiedenis met een duidelijke visie voor de toekomst van onze gemeenschap
en het onderkennen van de uitdagingen die op ons af komen.
In nauwe samenwerking met de inwoners is recent een toekomstvisie voor Eemnes 2030 opgesteld.
In die visie kunnen we ons helemaal vinden en voelen wij ons gesteund door de inbreng van de
bewoners.
In dit verkiezingsprogramma proberen we duidelijk te maken wat onze ambities zijn en hoe we die
denken te realiseren. Dat doen we per thema met als ‘toetje’ drie concrete plannen.
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Wonen in Eemnes
Al vele jaren worden er gestaag nieuwe huizen gebouwd in Eemnes. Het tempo varieert van zo’n 25
tot 100 woningen per jaar. Dat betekent dat Eemnessers in Eemnes konden en kunnen blijven
wonen, maar ook dat mensen van buiten Eemnes hier een plekje vonden. Die mensen integreerden
snel en zo kon Eemnes zichzelf blijven met goede voorzieningen en een prettig leefklimaat. Daar
hebben we als PvdA altijd aan bijgedragen en dat willen we ook graag zo houden. We kunnen echter
niet de ogen sluiten voor de toenemende woningnood en zullen aan het oplossen daarvan ons
steentje moeten bijdragen. Voor de PvdA Eemnes blijft voorop staan dat de groei geleidelijk moet
blijven en dat starters en senioren uit Eemnes voor gaan, en uiteraard wil de PvdA dat Eemnes t.a.v.
de zogenaamde statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) zijn verplichtingen
nakomt. Daar heeft deze coalitie de afgelopen jaren ook op ingezet. Uiteraard willen we als PvdA
voorkomen dat er huizen verkocht worden om door te verhuren. Daarom willen we uitbreiding van
de zelfbewoningsplicht zoals die nu al voor de nieuwbouw in de Zuidbuurt geldt.
We zijn voorstander om in de komende jaren het bouwtempo iets op te voeren waarbij vooral aan
die genoemde twee groepen aandacht wordt besteed. Dat kan omdat de gemeente gronden bezit
waarop we zelf kunnen bepalen wat voor huizen er worden gebouwd. Maar we staan ook open voor
particuliere initiatieven. Geen luxe villa’s voor vermogende mensen uit de grote stad, maar
bescheiden en betaalbare huizen voor starters en voor senioren die daar zorgeloos hun laatste
dagen kunnen slijten.

Dat laatste betekent ook dat er aandacht moet zijn voor voorzieningen en zorg dichtbij. Daarin past
een zogenaamde ‘Knarrenhof’ of een andere moderne vorm van combineren van wonen met zorg
en aandacht voor elkaar. Daarbij is te denken aan geschikte appartementen en gestapelde bouw om
efficiënt gebruik te maken van de schaarse ruimte. Bouwen voor senioren kan er voor zorgen dat er
weer eengezinswoningen vrijkomen voor startende gezinnen. Een ideale plek voor seniorenwoningen zou de tennisbaan zijn. Dit terrein is eigendom van de gemeente, maar wordt gepacht
door TV Eemnes. Uiteraard moet er dan wel een goede alternatieve plek voor de tennisvereniging
gevonden worden. Anders gezegd: het moet ook voor de tennisvereniging aantrekkelijk blijven. Ook
moet nog bekeken worden of dit financieel wel haalbaar is.
De PvdA is er voorstander van om naast het verder ontwikkelen van de Zuidbuurt ook een strook
grond ten noorden van de Noordbuurt, het zogenoemde “Plan Noord”, in ontwikkeling te brengen.
Met ruimte voor alternatieve en groene woonvormen. Het plan Noord moet een voorlopig groene
afhechting van Eemnes aan de noordkant worden, waar afgezien van wonen ook ruimte is voor
recreëren en natuur.
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Eemnes heeft altijd netjes voldaan aan de eis om statushouders te huisvesten. We vinden als PvdA
dat we dat ruimhartig moeten blijven doen en niet problemen op andere gemeentes moeten
afschuiven. Zodra mensen een verblijfstatus hebben en aan Eemnes zijn toegewezen moet er
woonruimte beschikbaar zijn. Er zijn echter ook veel andere mensen die soms met spoed een
huurwoning nodig hebben. Daarom willen we in samenwerking met de Alliantie een aantal, mogelijk
tijdelijke, flex-woningen realiseren. Dat zijn huizen waarin woningzoekenden kunnen wonen tot een
definitieve woning beschikbaar is. De provincie Utrecht stelt daar ook subsidie voor beschikbaar.

Groen in Eemnes
We zijn trots op Eemnes en vooral op de Eempolder. Daar wordt goed samengewerkt tussen
natuurbeschermers en boeren. Wij vinden dat we daar als gemeente een bijdrage aan moeten
leveren door ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, maar wel oog moeten houden voor de
boeren die daar een boterham verdienen. Initiatieven om meer ecologisch te gaan boeren juichen
we toe. De boeren een rol geven in natuurbeheer en hen daarvoor een redelijke vergoeding geven is
ook een optie.
Daarbij moet samengewerkt worden met alle
betrokkenen zoals de AKOE, Collectief Eemland,
Natuurmonumenten etc. Het beheer van de
bermen in de polder moet ook in goed overleg
met die organisaties worden uitgevoerd.
We zijn voorstanders van een natuur inclusieve
landbouw in onze gemeente en steunen boeren
actief die met gewassen de biodiversiteit en
natuur willen versterken, bijvoorbeeld door
middel van vergunningverlening. We verlenen
geen vergunning aan nieuwe intensieve
veehouderijen of uitbreiding van bestaande
bedrijven tot megastallen.
Maar groen gaat om meer dan alleen de Eempolder. Het gaat ook om duurzaamheid, biodiversiteit
en beleving. Dat heeft ook te maken met mentaliteit en inzet. Als gemeente moeten we de mensen
overtuigen van de noodzaak van maatregelen zoals minder strakke plantsoenen, maar vooral ook
helpen en faciliteren. Niet alleen maar zeggen op welke website mensen informatie kunnen vinden.
Groenvoorziening in de wijken samen met de wijkbewoners kan opgenomen worden in de afspraken
met het bedrijf Sight Landscaping dat de groenvoorziening in Eemnes verzorgt.
Een groene leefomgeving die uitdaagt om dicht bij huis te wandelen, te fietsen, te sporten draagt in
hoge mate bij aan de gezondheid, dus meer wandelpaden en goede fietsvoorzieningen, volkstuinen
en moestuinen waar jong en oud elkaar ontmoeten.
Het beheer van het openbare groen is de laatste jaren al meer ecologisch aangepakt. Er wordt niet
meer met onkruidverdelgers gespoten en bermen worden verfraaid met wilde bloemen. Wat ons
betreft mag dat nog wel wat meer en kan bijvoorbeeld in het centrum nog veel steen door groen
worden vervangen.
We willen ook de burgers helpen om hun tuinen te vergroenen; tegels er uit, groen er in. Geen
schuttingen maar groene hagen en waar mogelijk de hemelwaterafvoer afkoppelen van het riool.
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Duurzaamheid
Een prettige, schone en duurzame leefomgeving is een eerste levensbehoefte. Daarom steunen we
de ambitie van Eemnes om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn. Dat is een forse
uitdaging. Het gaat niet alleen om het opwekken van elektriciteit zodat we het gebruik van fossiele
brandstoffen verminderen. De volgende uitdaging is om ons gasgebruik te minimaliseren. Zo help je
overigens niet alleen het milieu maar ook de Groningers.
De PvdA vindt dat een groot gedeelte van de opbrengsten van duurzame energieopwekking terecht
moet komen bij de lokale gemeenschap. We zien het opwekken van energie als een nutsvoorziening ten
dienste van ons allemaal. Ook moeten de kosten van het omschakelen naar een warmtenet of een
andere energiebron eerlijk verdeeld worden. De PvdA wil dat inwoners tegen gunstige voorwaarden een
gemeentelijke lening kunnen krijgen voor het verduurzamen van hun woning. Daarvoor kent de
gemeente al de duurzaamheidslening die beter onder de aandacht moet komen.
Als eerste stap voor het energieneutraal worden moeten de
bestaande woningen zo goed mogelijk verduurzaamd worden.
Dat begint met isoleren. De gemeente moet de mensen daarbij
helpen en de woningbouwvereniging vragen om dit zo snel
mogelijk door te zetten. Uiteraard vinden we dat daken van
bedrijven en instellingen zonder zonnepanelen niet meer van
deze tijd zijn. Dus geen nieuwe bedrijven meer zonder
zonnepanelen op het dak!
Samenwerken met onze inwoners is cruciaal voor het draagvlak
én de betrokkenheid. De energiecoöperatie EemnesEnergie
verricht daarin uitstekend werk.
Van EemnesEnergie verwachten we dat zij buurt- en individugericht advies en voorlichting geven en
diensten en producten aanbieden. De PvdA pleit voor aanvullende financiering en professionalisering van
de coöperatie. Op termijn zou het mooi zijn als Eemnes Energie kan uitgroeien tot ons eigen
energiebedrijf dat kostendekkend werkt in het belang van de inwoners van Eemnes.
Om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot te verminderen willen we dat de dieselbusjes van
pakketdiensten en dieselvrachtauto’s voor de bevoorrading van winkels vervangen worden door
elektrische. Je kunt ook denken aan een centraal afgifte- en ophaalpunt voor pakketten bijvoorbeeld
op het Industrieterrein, zodat er minder bussen door het dorp crossen.
Het aantal laadpunten in de gemeente wordt uitgebreid, bijvoorbeeld met laadpunten aan
lantaarnpalen. De gemeente moet een beleid ontwikkelen voor die laadpunten.
Meer weten? Lees het artikel over duurzaamheid op onze website.

Verkeer
Eemnes is door de centrale ligging aan de A1 en A27 en is straks met de komst van de HOV-bus een
van de best bereikbare gemeenten in Nederland. Met de groei van Eemnes en het succes van het
winkelcentrum neemt de verkeersdruk in de bebouwde kom toe. De mogelijkheden om het verkeer
in goede banen te leiden zijn beperkt. Op termijn is een tweede ontsluiting van de Zuidbuurt nodig,
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maar dat zal het verkeer in het centrum nauwelijks ontlasten. Afsluiten van een
van de doorgaande wegen is ook geen optie. De PvdA stelt voor om het verkeer
in het centrum over de drie assen te verdelen zodat de Laarderweg wordt
ontlast. Als we het vrachtverkeer over de Noorder- en Zuidersingel geleiden kan
de Laarderweg als zogenaamde fietsstraat worden ingericht.
De situatie bij de Minnehof en op de Braadkamp is voor verbetering vatbaar.
Verschillende oplossingen zijn mogelijk. Bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer rond
de Braadkamp en een rotonde bij de aansluiting van de Noordersingel op de
Laarderweg. In dat geval kan van de Braadkamp een echt mooi dorpsplein
worden gemaakt waar ook de weekmarkt een plek vindt.
Een groene duurzame leefomgeving voegt waarden toe aan de leef-kwaliteit van ons dorp en de
geluksbeleving van onze inwoners. De afstanden in ons dorp zijn gemakkelijk lopend of per fiets te
overbruggen. We willen een verschuiving van de aandacht voor voorzieningen voor auto’s naar meer
focus voor betere voet- en fietspaden. In plaats van het oplappen van fietspaden naar betere en
snellere verbindingen tussen Eemnes en naburige gemeenten bijvoorbeeld door uitvoering van het
plan voor snelfietsroutes. Ook moet er meer aandacht zijn voor de toegankelijkheid voor mensen
die slecht ter been of anderszins gehandicapt zijn.
Het poldergebied is met geweldige vergezichten en een rijke vogelschare een fantastisch gebied om
te wandelen. Maar op de smalle polderwegen wandelt men met gevaar voor eigen leven. We willen
de mogelijkheden onderzoeken om samen met de boeren in de polders meer voorzieningen aan te
leggen voor wandelaars en te zorgen dat het gebied aantrekkelijk is. Verder stellen we voor de
maximumsnelheid in het buitengebied te verlagen van 60 naar 50 km/uur en daar actief op te
handhaven.
We hebben de afgelopen periode bepleit dat er een brug over de Vaart moet komen zodat het
landbouwverkeer tussen de polderdelen niet meer over de Meentweg en de Wakkerendijk hoeft om
te rijden. Die brug in nu in de begroting voor 2022 opgenomen en daar zijn we blij mee. Uiteraard
wordt het zo geregeld dat er incidenteel een boot door de Vaart kan varen.
De A27 zorgt ondanks de geluidwerende maatregel nog steeds overlast in Eemnes. Daarom zijn wij
er voorstander voor de maximum snelheid overdag én ’s nachts tot 100 km/uur te beperken.

Werk en inkomen
Wie zeker is van werk kan zich ontwikkelen en een onafhankelijk bestaan opbouwen. Dat geeft
zelfvertrouwen, vrijheid en gelijkwaardigheid. Als die basis er is, komt ook ruimte om mee te doen in
de samenleving en eventueel vrijwilligerswerk te doen. De PvdA zet in op intensieve begeleiding van
mensen naar werk en op het behoud en uitbreiding van werkgelegenheid in Eemnes. De PvdA vindt
dat iedereen die werk verricht een eerlijke beloning verdient die past bij de werkzaamheden.
Iedereen verdient zeker werk waarbij ruimte is voor scholing en ontwikkeling.
De PvdA wil de inzet van Basisbanen onderzoeken. Met de Basisbaan biedt de gemeente werk voor
mensen voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Een Basisbaan bestaat uit diverse taken in de
wijken. Deze taken zijn door bewoners, organisaties en bedrijven aangedragen en worden anders
niet uitgevoerd. Voorbeelden van taken zijn onderhoud aan gebouwen, klussen bij
sportverenigingen of het opruimen van openbare ruimten. Voor het uitvoeren van deze taken krijgt
de kandidaat een tijdelijk contract en ontvangt een minimumloon.
Wie niet in eigen onderhoud kan voorzien moet kunnen vertrouwen op een financieel vangnet. Waar
de bijstand tekortschiet, moet de bijzondere bijstand een transparante, goed bereikbare en
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laagdrempelige voorziening zijn. Waar bijstandsgelden bedoeld als bron of aanvulling op het
inkomen niet benut worden, willen we dat er meer en beter voorlichting wordt gegeven.
We pleiten er voor dat bij de aanvraag niet alleen wordt beoordeeld of aan alle vereisten is voldaan,
maar dat er ook gekeken wordt naar wat de aanvrager nodig heeft. Dus van een systeemgerichte
naar een mensgerichte benadering, of anders gesteld: van beoordelen naar integraal maatwerk in
een bredere context. Met een mix van middelen uit diverse wetten in het Sociaal Domein.

Emancipatie en integratie
Zoals in het voorwoord al gemeld staan we als de PvdA voor een sociaal dorp. Dat betekent dat
iedereen moet kunnen meedoen. Met een duur woord ‘inclusiviteit’. Dat gaat niet altijd vanzelf en
daarom willen we o.a. met ons jeugd- en gezinsteam een vinger aan de pols houden. Vroeg
signaleren van problemen en helpen waar mogelijk.
In 2022 wordt er een nieuwe wet inburgering van kracht. Die legt meer verantwoordelijkheden bij de
gemeenten. Wij zien dat als een kans om de integratie van statushouders beter te regelen. We
hebben al een groot netwerk van vrijwilligers die daarvoor al jaren goed werk doen. Daar moeten we
zuinig op zijn. Als gemeente kunnen we ze helpen door bijvoorbeeld ruimte beschikbaar te stellen
voor allerlei gedoneerde spullen die nodig zijn bij de huisvesting. Ook willen we dat er enkele
(tijdelijke) woningen beschikbaar komen voor statushouders waar zij kunnen verblijven tot er
definitieve huisvesting is. Zo kunnen statushouders vanaf het moment dat ze aan onze gemeente
zijn toegewezen beginnen met integreren en er voor zorgen dat ze niet langer in een overvol AZC
vruchteloos hoeven te wachten.

Leren zwemmen is in waterrijk Nederland van levensbelang, alsook leren fietsen. Het biedt
veiligheid en vrijheid. Voor de PvdA staat voorop dat integreren betekent meedoen in de
samenleving met behoud van eigen identiteit.
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Zorg en jeugdhulpverlening
Ieder mens heeft recht op een fatsoenlijk bestaan. Dat betekent: genoeg te eten, een dak boven je
hoofd en werk of een andere vorm van deelname aan onze samenleving. Deze bestaanszekerheid is
de basis waarop ieder mens bouwt. Ieder mens heeft zekerheden nodig om prettig en zelfstandig te
kunnen leven. Passende en toegankelijke zorg en ondersteuning horen daarbij.
Iedereen met een hulpvraag moet via de gemeentesite snel de weg kunnen vinden. De vindbaarheid
van deze zorg laat nog wel eens te wensen over. Dat moet en kan beter. De PvdA ziet het liefst een
eigen consulent voor Eemnes, die ons dorp en de mensen kent.
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar heeft Eemnes een eigen
Jeugd- en Gezinsteam dat volop in ontwikkeling is. Wachtlijsten
zijn ongewenst en de PvdA ziet graag dat de consulenten zelf
de begeleiding direct oppakken om escalatie te voorkomen.
Goede samenwerking met het onderwijs, de huisartsen, de
verenigingen en het jongerenwerk is hierbij van groot belang.
De PvdA vindt voorkomen beter dan genezen en wil dan ook
volop inzetten in de preventie. Ook willen wij beter gebruik
maken van de sociale samenleving die Eemnes is, door
bijvoorbeeld (tijdelijke) pleegzorg of ‘kamers met kansen’ te
bieden, voor als het thuis even niet meer gaat of als helemaal
alleen wonen nog een brug te ver is.
Geldgebrek mag geen reden zijn om zorg te mijden. Zo nodig moet er ondersteuning vanuit
Bijzondere Bijstand zijn. De zorg is vooral mensenwerk: om voldoende zorgmedewerkers
beschikbaar te hebben zijn goede arbeidsomstandigheden en een fatsoenlijk salaris een
voorwaarde. Bij aanbestedingen in de regio moet hier goed op gelet worden en daar wil de PvdA de
vinger aan de pols houden.

Onderwijs
Eemnes beschikt over maar liefst vijf scholen voor primair onderwijs. Onze inwoners hebben dus iets
te kiezen. Kansengelijkheid in het onderwijs is belangrijk en dat speelt ook in Eemnes. De PvdA wil
inzetten op een stevig onderwijsachterstandenbeleid, met vroeg- en voorschoolse educatie vanaf
twee jaar die toegankelijk is voor alle leerlingen en die blijvende ondersteuning biedt. Ook voor de
doelgroep die qua leeftijd niet meer onder de vroeg- en voorschoolse educatie valt.
Daarnaast moeten wij ons ook in Eemnes bewust zijn van ‘onbewuste vooroordelen’ waardoor
sommige kinderen een lager schooladvies krijgen dan bij ze past. Ieder kind verdient dezelfde kans!
De PvdA pleit al jaren voor gratis huiswerkbegeleiding voor kinderen uit families met een krap
budget en we willen de samenwerking tussen de scholen en ons jeugd- en gezinsteam intensiveren,
zodat we zo snel mogelijk hulp kunnen bieden als dat nodig is.
Voor mbo’ers is het soms lastig om een stage te vinden. Daarom willen wij dat de BEL-Combinatie
niet alleen hbo/wo-stages en traineeships aanbiedt, maar zorgt dat deze er ook voor mbo’ers zijn.
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Armoede en schulden
Veel zorgen en problemen kennen een oorzaak in financiële stress. Voordat mensen aan de bel
trekken, zitten ze gemiddeld al vijf jaar in de problemen. Dat is niet nodig en ook ongewenst! In
Eemnes is de hulp bij financiële problemen goed geregeld met een budgetcoach,
schuldhulpmaatjes, formulierenhulp en een Noodfonds voor acute
problemen. Daarnaast heeft Eemnes voor zowel kinderen als
volwassenen een sport- en cultuurfonds, zodat iedereen mee kan doen
aan sport en cultuur.
Om alle kinderen gelijke kansen te bieden zou de PvdA graag zien dat er
gratis huiswerkbegeleiding komt voor kinderen die dat willen en nodig
hebben, maar wiens ouders het niet kunnen betalen.
Het is belangrijk dat schuldenproblematiek vroegtijdig wordt opgemerkt en aangepakt. Samen met
woningcorporaties, energiemaatschappijen en zorgverzekeraars moet een actieplan worden
opgesteld. De PvdA is tegen huisuitzettingen, omdat dit nooit leidt tot een oplossing.

Sport en vrije tijd
Bewegen, ontspannen en nieuwe kennis opdoen zijn belangrijke activiteiten. In Eemnes is er een
mooi aanbod maar niet iedereen is er goed van op de hoogte. De voorlichting kan beter.
Voor mensen met een laag inkomen is er het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur en het Sportfonds
voor volwassenen. De PvdA streeft ernaar de gelden die beschikbaar zijn via deze fondsen en het
Kinderarrangement maximaal te benutten. Nu blijft er veel geld op de plank liggen. We willen het
Sport- en beweegteam van de BEL stimuleren om meer inwoners mee te krijgen.
Het Kinderarrangement moet blijvend onder de aandacht worden gebracht zodat kinderen uit
gezinnen met lage inkomens mee kunnen doen met sport of culturele activiteiten.
We hebben mooie sportvoorzieningen in Eemnes. Wij vinden dat de gemeente daar aan moet
blijven bijdragen om die voorzieningen toekomstbestendig te houden. Sport en bewegen zijn zeker
nu mensen door de Corona maatregelen meer aan huis zijn gebonden belangrijk. Daarom hebben
we in Eemnes buurtsportcoaches die mensen daarbij kunnen helpen en hebben we bijvoorbeeld
gezorgd voor een waterpunt bij de skatebaan.

Met de vergrijzing komen er steeds meer senioren met ‘vrije tijd’. Velen van hen willen die graag
nuttig besteden. Daar hebben we in Eemnes een groot vrijwilligersnetwerk aan te danken. Dat
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moeten we koesteren. Voor de invulling bij de overige vrije tijd heb je als gemeente een faciliterende
taak. Die vullen we bijvoorbeeld in het Huis van Eemnes, maar bijvoorbeeld ook met een nieuwe Jeu
de Boules baan en een beweegtuin.

Kunst en cultuur
Wij vinden kunst en cultuur belangrijk. Het brengt mensen bij elkaar en bevordert hun persoonlijke
ontplooiing. Het gaat ons om kunst en cultuur dichtbij de mensen. Gelukkig is er al veel op dat
gebied in Eemnes. Denk aan de toneel- en zangverenigingen, het Rondje Cultuur, kunst op de Dijk,
de lunchpauze-concerten, het dorpsdictee etc. Wij willen dat blijven bevorderen en faciliteren.
Cultuur is van enorme waarde voor de samenleving.
Ook in de Corona-tijd hebben onze aanbieders van alles bedacht om de mensen in Eemnes door
kunst te verbinden. Zoals de lunchpauze-concerten verzorgd door Scarbo Musica die via livestream
thuis te volgen waren.

Financiën
Eemnes heeft voor een plaats met ruim 9000 inwoners goede voorzieningen. Bijvoorbeeld het
prachtige Huis van Eemnes met bibliotheek en sportzalen voor de binnensporten, een mooie
voetbalclub en een compleet tennispark. Ook het groen en de wegen worden goed onderhouden.
Dat kost natuurlijk wel geld en dat is met zo’n inwonertal maar net op te brengen. Daarom is er de
afgelopen jaren ook veel geld geleend door de gemeente. Als je dan ook nog uitdagingen hebt zoals
de uitvoering van een verkeersplan en het beperken van de wateroverlast in het centrum en
ambities om het dorpshart te verfraaien, dan vraag je je wel af waar dat geld vandaan moet komen.
Daar komt nog bij dat de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk is voor allerlei taken in het sociaal
domein. Dat zijn veel zogenaamde ‘open einde regelingen’. Dat betekent dat je geen “nee” kunt en
wilt verkopen en er dus geen rem zit op de uitgaven.
De inkomsten van de gemeente worden grotendeels (85%) bepaald door de uitkering van de
rijksoverheid. Voor de komende jaren lijkt dat geen vetpot. Op de bron onroerendezaakbelasting
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(OZB) heeft de gemeente wel invloed. Die ligt nu op een gemiddeld niveau en is de laatste jaren
procentueel niet of nauwelijks verhoogd. Het is daarom verleidelijk om snel veel (dure koop-) huizen
te bouwen. Dat levert de gemeente eenmalig veel geld op om de reserves aan te vullen en verhoogt
structureel de OZB-opbrengst. Dat is echter niet onze insteek.
Als PvdA vinden we dat inwoners naar draagkracht moeten bijdragen aan het in stand houden van
de voorzieningen en het toekomstbestendig maken van Eemnes. We vinden echter ook dat Eemnes
Eemnes moet blijven en dat je primair betaalbare woningen moet bouwen voor de eigen behoefte.
We kunnen hier niet de hele woningnood van de randstad oplossen. Daarom zijn wij voorstander
van een lichte verhoging van het tempo in de nieuwbouw en ook een kleine aanpassing van het
OZB-tarief. Dat laatste omdat je aan de inwoners naar draagkracht een bijdrage mag vragen voor
het wonen in ons mooie dorp. Ook door de groei van Eemnes zal de OZB-opbrengst toenemen. Aan
particuliere projectontwikkelaars moet een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dat kan via een
bijdrage in het compensatiefonds en aan het fonds bovenwijkse voorzieningen.
Uiteraard moet er ook naar de kosten gekeken worden. Een efficiëntere bedrijfsvoering in de BELcombinatie is een mogelijkheid. Een andere is het (nog) scherper uitbesteden van werkzaamheden.
Ook in het sociaal domein zullen kosten bespaard moeten worden. Voor ons mag dat echter nooit
ten koste gaan van goede zorg en hulpverlening.

Bestuur
De afgelopen jaren is weer gebleken dat Eemnes prima zijn eigen boontjes kan doppen. We hebben
dus geen behoefte aan bestuurlijke schaalvergroting door een fusie met andere gemeenten. Wel
maken we deel uit van allerlei samenwerkingsverbanden. Dat is soms lastig omdat we zowel met de
regio Eemland als met de regio Gooi en Vechtstreek samenwerken. Een zorg blijft de ambtelijke
samenwerking in de BEL-combinatie.
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder, maar we willen iedereen erbij houden. Dat lukt
alleen als alle informatie van de gemeente, ook op de website, helder, begrijpelijk en gemakkelijk te
vinden is. De voorlichting via de website van de gemeente kan en moet beter.
Het Serviceplein in het Huis van Eemnes vervult een belangrijke rol in informatievoorziening en
doorverwijzing. De PvdA wil die ondersteuning handhaven en waar nodig nog uitbreiden met meer
tijden om iedereen goed van dienst te kunnen zijn.
Naar onze mening functioneren het college van B&W en de
gemeenteraad goed. Geen gehakketak, maar goed
samenwerken in een prettige sfeer. Daar hebben we als PvdA
onze bijdrage aan geleverd en dat zullen we zeker blijven
doen. De continuïteit is echter wel een zorg. De afstand tot de
inwoners lijkt groter te worden en de zichtbaarheid van het
raadswerk steeds minder. Jonge mensen lijken steeds minder
betrokken. Als PvdA willen we graag de zichtbaarheid
vergroten en jongeren meer bij het politieke werk betrekken.
Bijvoorbeeld door een betere inzet van social media. Een
Jeugdraad kan hieraan bijdragen.

Communicatie
In een democratie moet iedereen mee kunnen doen. Maatschappelijke en politieke organisaties
waarin burgers worden betrokken bij het beleid moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Dat
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betekent dat iedere burger alle informatie van de overheid moet kunnen begrijpen. Regels,
besluiten en verordeningen moeten dus in begrijpelijke taal zijn opgesteld.
Heldere communicatie is niet alleen noodzaak, het is een recht. Iedereen heeft recht op vrijheid van
meningsuiting in Nederland, maar iedereen heeft ook het recht om alles van de overheid te
begrijpen. Pas als alle burgers de informatie van de overheid begrijpen, wordt niemand uitgesloten
en kunnen burgers zelfstandig beslissingen nemen.
In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of
rekenen in het Nederlands en vaak ook met digitale vaardigheden. Dat is ongeveer 1 op de 6
mensen! Maar niet alleen deze groep heeft moeite met het verwerken van informatie van de
overheid. Ook jonge mensen haken snel af als de teksten te lang of te ingewikkeld zijn. En tenslotte
hebben ook geletterde burgers behoefte aan begrijpelijke informatie.
Wat moet er beter?
1. De gemeente moet duidelijk communiceren. Dat betekent: rekening houden met de lezer/
gesprekspartner en ervoor zorgen dat de taal begrijpelijk is, zowel in mondelinge als in
schriftelijke communicatie.
2. Iedereen in de organisatie van de gemeente moet zich inzetten om duidelijke taal te gebruiken,
van hoog tot laag, in alle geledingen.
3. Om vast te stellen of er een probleem is in de communicatie tussen burgers en gemeente kan
een onderzoek worden gedaan: via welke kanalen communiceert de gemeente? Wie (of welke
afdeling) maakt wat? Zijn er vaak vragen van burgers over bepaalde onderwerpen?
4. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan – eventueel samen met de Direct Duidelijk
Brigade van de overheid – een bijeenkomst worden belegd om het startsein te geven voor
duidelijk taalgebruik.
5. Afspraken over duidelijk taalgebruik kunnen worden vastgelegd in een document. De
afspraken zo concreet mogelijk formuleren, bijvoorbeeld: ‘We willen 50% minder vragen van
burgers over dit onderwerp.’ Of: ‘We gaan de komende drie maanden een x-aantal basisbrieven
herschrijven in duidelijke taal.’
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DRIE PROGRESSIEVE IDEEËN NADER BELICHT …
Eemnes Blue Zone
Onze lange termijn ambitie is om van Eemnes een Blue Zone te maken. De mensen in Blue Zones,
verspreid over alle werelddelen, hebben in hun omgeving en levenswijze veel gemeenschappelijk.
Het belang van familie, geliefden en vrienden bijvoorbeeld, gezond bewegen, saamhorigheid, een
levensdoel hebben, veel vers en plantaardig eten en een groene leefomgeving. Er zijn Blue Zones in
Okinawa (Japan), Loma Linda (Californië), Nicoya (Costa Rica), Ikiria (Griekenland), Sardinië (Italië)
waar mensen opvallend gelukkig en gezond zijn en oud worden.
Gezondheid en geluk hangen nauw met elkaar samen en zijn van grote waarde. Daarin investeren
kan veel problemen rond zorg, gezondheid en armoede oplossen. De focus ligt op wat mensen nog
wel kunnen, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. De waarde die mensen
toevoegen aan hun leven werkt door in de samenleving als geheel. We weten dat Eemnessers daar
zelf graag aan bijdragen. De saamhorigheid is groot.
Hoe maken we van Eemnes een Blue Zone?
In dit programma beschrijven we veel gedachten en voorstellen die kunnen leiden tot de Blue Zone
Eemnes. Door verder te gaan op de weg die we al jaren volgen: hardnekkig aandacht blijven vragen
voor zekerheid in het bestaan van mensen en door nooit de moed en de hoop op te geven dat een
meer rechtvaardige en solidaire samenleving mogelijk is. Maar ook door aandacht voor een gezonde
en groene leefomgeving in Eemnes en voor het klimaat.
Meer weten? Lees het artikel over Blue Zones op onze website.

Plan Noord
De bestaande Noord-buurt is inmiddels 50 jaar oud en toe aan een facelift. De komende jaren zullen
de rioleringen in die buurt aangepast moeten worden en dat is een goede gelegenheid om de
openbare ruimte aantrekkelijker en klimaatbestendig te maken. Minder steen en meer natuurlijk
groen. Natuurlijk moet er voldoende parkeergelegenheid blijven, maar misschien is het mogelijk dit
meer aan het zicht te onttrekken, zoals dat ook in de nieuwe Zuid-buurt is gedaan. Misschien moet
er in het kader van de energietransitie ook gedacht worden aan een warmtenet. Kortom de Noordbuurt is er aan toe om toekomstbestendig gemaakt te worden.
De gemeente Eemnes heeft direct ten noorden van de Noordbuurt een perceel weiland van circa 7
hectare in eigendom. Om een extra inhaalslag op het gebied van woningbouw te maken stellen we
voor dit perceel grotendeels voor woningen te benutten, maar wel anders dan in de Zuidbuurt. Dus
niet alleen grote eengezinswoningen maar vooral ook bescheiden betaalbare huizen voor starters en
senioren. Alle categorieën door elkaar zodat er een gevarieerde wijk en geen ‘getto’ ontstaat.
Wat ons betreft moet deze strook een voorlopige groene afronding van de Noordbuurt worden. Dus
bouwen met een focus op groen en duurzaamheid en ruimte voor natuur en recreatie. We denken
bijvoorbeeld aan seniorenwoningen in de vorm van een Knarrenhof. Ook moet er ruimte zijn voor
tiny houses. Tegen de A27 zal geen woningbouw mogelijk zijn. Een groene zone moet gehandhaafd
blijven tussen de huidige bebouwing en de nieuwe. Een gedachte is ook om een echte energie
neutrale buurt te maken. Denk bijvoorbeeld aan een buurtbatterij. Om de woningen betaalbaar te
houden zouden ze met erfpacht verkocht kunnen worden. Daarmee realiseer je voor de gemeente
ook een extra structurele bron van inkomsten.
Het hele gebied moet een groene overgang vormen naar de weilanden van de Noordpolder te Veen.
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Omdat de gemeente eigenaar is, het om een beperkt aantal huizen gaat en het gebied direct
aansluit aan de bestaande Noordbuurt zullen de noodzakelijke investeringen in grond, wegen en
voorzieningen beperkt zijn. Het plan zal zich dan ook zelf kunnen financieren.

Centrumplan
I.v.m. de wateroverlast in het gebied rond de Braadkamp is het nodig om daar ingrijpende
maatregelen te nemen. Dat ook om in de toekomst klimaatbestendig te zijn. Ook leeft al langere
tijd de wens om de nu onoverzichtelijke aansluiting van de Noordersingel op de Laarderweg aan te
pakken. Dat zal betekenen dat het centrum flink op de schop moet. Wat ons betreft is dat een
uitgelezen kans om van dat gebied een echt gezellig dorpshart te maken, zoals dat ook in de
toekomstvisie wordt genoemd. Het is nu een saai plein waar steen en auto’s overheersen. Door de
toenemende vergrijzing ontstaat er ook meer behoefte aan ontmoetingsplekken.
Voor de aansluiting op de Noordersingel is volgens ons een kleine rotonde de enige goede
oplossing. Zo haal je de snelheid uit het verkeer, win je ruimte en creëer je een overzichtelijke en
veilige verkeerssituatie. Daarnaast moet er iets gedaan worden aan de Laarderweg voor de
Minnehof. Die vormt nu een barrière tussen de winkels en het plein. Wat ons betreft los je dat op
door de rijbaan te splitsen met een middenberm waardoor voetgangers makkelijker kunnen
oversteken. Ook zou je het verkeer met eenrichtingsverkeer om het plein geleid kunnen worden en
het aantal parkeerplaatsen beperkt. Zo kun je veel bestrating door groen vervangen.
De stoep voor de ingang van de supermarkten moet verbeterd, verbreed en verfraaid worden zodat
mensen daar op hun gemak een praatje kunnen maken, zonder dat ze met hun winkelwagentje de
rijbaan op rollen en daar van hun sokken worden gereden. De rijbaan kan versmald worden, het is
toch eenrichtingsverkeer. Ook de verkeerssituatie op het parkeerterrein kan overzichtelijker.
Bijvoorbeeld door ook daar deels inrichtingsverkeer in te voeren.
Ideaal zou natuurlijk zijn als er ook terrasjes komen op het plein, maar helaas ben je daarvoor als
gemeente afhankelijk van particuliere ondernemers. Een kiosk op het plein zal een goed idee zijn.
Misschien kunnen we het zo mooi maken dat een ondernemer daar brood in ziet.

ONS PLAN IN 7 SPEERPUNTEN:
1. Betaalbare woningen
2. Klimaat en Energie, samendoen en eerlijk
3. Duurzame landbouw in de polders
4. Plan Noord & verfraaien Dorpshart
5. Kansengelijkheid
6. Sport en ontspanning voor iedereen
7. Voorrang voor fietsers en voetgangers
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