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D66: Lokaal betrokken 
 
D66 Eemnes staat voor meer lokale betrokkenheid. De inwoners zijn het vertrekpunt, het 
bestaansrecht en het einddoel van lokaal bestuur.  
Als het aan D66 ligt, is de gemeente niet langer een obstakel voor inwoners die hun leven zo 
goed mogelijk willen inrichten. Dit dorp is rijk aan tradities en weet hoe je een feest moet 
vieren, goede doelen kunt steunen of een bedrijf tot bloei kunt brengen. Als de gemeente 
kan faciliteren, dan moet dat met volle inzet gebeuren. Het is tijd voor lokaal betrokken 
politici, die ruimte willen scheppen  voor de Eemnessers, hun tradities en hun plannen. 
Politici die open en eerlijk zijn en de hand uitsteken naar de bevolking. 
D66 gelooft in de kracht van de inwoners, of ze hier nu al generaties lang wonen of  
nieuwkomers zijn. Eemnes is een bijzonder dorp, te mooi en te sfeervol om over te laten aan 
behoudzucht en kortzichtigheid. 
D66 denkt na over de lange termijn, heeft oog voor de actuele problemen en streeft naar 
oplossingen.  
 
Groei en ontwikkeling 
 

Eemnes is bijna synoniem 
met groei. 
Ondernemende mensen 
ontdekten lang geleden een 
kans om hier landbouwgrond 
te ontginnen. Aan die boeren 
dankt Eemnes het open 
slagenlandschap achter de 
Wakkerendijk. Het is wrang 
om vast te moeten stellen 
dat de boeren van deze tijd 
nauwelijks iets gegund 
wordt, terwijl ze dat mooie 
landschap graag in stand 

willen houden. Een normaal gezinsinkomen zou toch het minste moeten zijn voor lange 
dagen hard werk. 
 
D66 heeft zich in de raad met succes ingezet voor meer mogelijkheden voor agrarische 
gezinnen om neveninkomsten te genereren, en zal dat blijven doen. Wij vinden dat de 
dialoog tussen bestuur en boeren, met enthousiasme moet worden gevoerd. Nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid worden door de ondernemers in de polder 
omarmd, en kunnen door de lokale overheid veel actiever worden ondersteund. 
Voor D66 is het nieuwe dorpshart een bruisend bewijs dat je in Eemnes zaken kunt 
ontwikkelen, zonder je eigenheid te verliezen. 
D66 wil het beleid om deze kern te beschermen en behouden voortzetten. De oude kern van 
Eemnes is karakteristiek en gezellig. 
De Minnehof is het nieuwe detailhandelscentrum geworden. De tegenstanders hebben geen 
gelijk gekregen: het verkeer is redelijk stabiel gebeleven en Eemnes is nog altijd een dorp. 
Met dit verschil, dat het voorzieningenniveau nu past bij de omvang. Dat zou ook kunnen 



4 
 

D66 Eemnes GR 2014 
 

door een vestiging van bijvoorbeeld McDonalds toe te staan langs de snelweg. Het levert de 
gemeenschap geld op en kan zo belangrijke andere voorzieningen mogelijk maken. 
Bovendien betekent het werk, broodnodig voor gezinnen en gezonde gemeentefinanciën. 
Banen in de horeca zijn vaak een prima opstap naar hoger gekwalificeerd werk, en een 
uitstekende gelegenheid voor mensen met minder opleiding om in hun eigen bestaan te 
voorzien. Ook een ‘welnesscenter’ past goed aan de rand van Eemnes en zal net zomin als 
De Minnehof, het dorpse karakter van Eemnes veranderen. 
Daarom wil D66 meewerken aan een vestiging van een welnesscenter aan de Goyergracht 
bij de golfbaan, die in deze plannen ook iets uitgebreid wordt. 
De belangrijkste ontwikkeling in Eemnes is de nieuwe Zuidpolder, die met de juiste 
beslissingen , een successtory kan worden.  

 
 Zodra de markt het toelaat, wil 
D66 sneller bouwen toestaan. 
Dat levert lagere rentelasten op. 
Geld dat geïnvesteerd kan 
worden in een fonds om van de 
nieuwe Zuidbuurt een 
energieneutrale wijk te maken. 
De technologie is er, en de 
terugverdientijden zijn minder 
dan tien jaar. Wie wil er niet in 

een huis wonen dat meer energie opwekt dan je opmaakt? Het vergroot de 
aantrekkingskracht van de Zuidbuurt en als je hypotheek en energierekening samenneemt, 
ben je een stuk goedkoper uit dan in een bestaande woning. 
Verder zijn we voorstander van het als één geheel herontwikkelen van het gebied van de 
Eemhof, de Hink Stap Sprong en de parkeerplaats.  
Wat de bibliotheek betreft kiest D66 voor een gezamenlijke huisvesting met de Hilt. Dit heeft  
een gunstig effect op de buurthuisfunctie van de Hilt en de openingstijden van de 
bibliotheek. 
D66 is voorstander van een actiever werkgelegenheidsbeleid en meer ruimte voor 
ondernemers. Wij willen onder andere een betere bereikbaarheid van de Theetuin door  het 
realiseren van meer parkeerplaatsen. Hoe meer mensen van de natuur in Eemnes kunnen 
genieten hoe beter. 
Daarom moet ook de pont naar Eemdijk op zondag geopend worden. Bij uitstek een dag om 
er op uit te trekken. Als dat niet lukt moet Eemnes zich aansluiten bij het initiatief voor een 
brug voor langzaam verkeer op die plek. 
 
Groen en duurzaam 
 
Wat D66 betreft staat de nieuwe raadsperiode in het teken van groen beleid en 
duurzaamheid. Dat is geen kwestie van praten, maar van doen. De communicatie met 
inwoners en andere belanghebbenden kan veel beter en concreter. Het lokale bestuur kan 
het initiatief nemen en partijen aan tafel krijgen om projecten van de grond te tillen, die 
zichzelf financieren. Het is geen kwestie van geld uitgeven, maar van investeren en 
terugverdienen.  
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Eemnes kapt teveel en onderhoudt te weinig. De buitendienst dient gereorganiseerd of 
verzelfstandigd te worden. Ook verloopt de gunning van uitbesteed werk vaak weinig 
scherp. Met hetzelfde geld zou veel meer onderhoud gepleegd kunnen worden, zodat niet 
naar de gemakkelijkste oplossing gegrepen hoeft te worden: het kappen van bomen of 
decimeren van een haag. Op die manier kan Eemnes groener en leefbaarder worden, zonder 
dat het extra geld kost. Het door de raad aangenomen bomenbeleid (geen kap zonder 
noodzaak en verplanten of elders compenseren) moet strak worden uitgevoerd, waar tot nu 
toe de gemeente smoezen gebruikt om eronder uit te komen. Zo wordt er niet ‘gekapt’, 
maar ‘gedund’, wat op hetzelfde neerkomt en tegen het beleid in is.  
De nieuwe Zuidpolder kan een onderscheidend concurrentievoordeel krijgen, als er alleen 
huizen in staan die energie opleveren in plaats van kosten. De gemeente kan hierin helpen 
met duurzaamheidsleningen en een goede campagne. Maar vooral in de bestaande bouw is 
heel veel winst te boeken. Dat levert werk op en bespaart de inwoners geld. Er ligt een 
ingenieursrapport met het actieprogramma 'Eemnes in de zon'; wat D66 betreft worden alle 
aanbevelingen van dat programma alsnog uitgevoerd.  
Met instemming van D66 is er vooruitgang geboekt op het gebied van geluidhinder, maar er 
blijven zorgen. Zo dreigen tientallen nieuwe woningen in de Zuidpolder een geluidsbelasting 
te krijgen, die boven de aanbevolen norm uitkomt. 
D66 is voorstander van een ontwerp van het nieuwe bedrijventerrein waarin de gebouwen 
aan elkaar vast gebouwd zijn, zodat ze een geluidwerende functie krijgen. Verderop naar het 
zuiden kunnen moderne lichte schermen, gemaakt van kunststof of bamboe, geplaatst 
worden. Deze vereisen geen fundering en daardoor is het voor Rijkswaterstaat geen 
probleem om ze dicht op de snelweg te plaatsen, waar ze veel meer effect hebben. De 
schermen kunnen bij uitbreiding van de weg eenvoudig naar achteren geplaatst worden.  
Dankzij een particuliere lokale werkgroep is er veel vooruitgang geboekt om  
Fairtrade te stimuleren. Als laatste is ook het gemeentelijk apparaat omgegaan en Eemnes 
voldoet nu aan de eisen om zich Fairtrade Gemeente te mogen noemen. Maar dat is een 
begin, en geen eindpunt. Armoede in de wereld is een gevolg van scheve verdeling, veel 
meer dan van schaarste. Overal in het welvarende deel van de wereld zal men moeten doen 

wat er kan om een einde te maken aan het 
stelselmatig benadelen van de zuidelijke 
continenten.  Het overschakelen op Fairtrade 
producten is een concrete mogelijkheid, die 
gemeentelijke promotie verdient. We zullen 
stimuleren dat iedereen per dag minstens een 
Fairtrade product gaat gebruiken. 

 
Ook op het gebied van dierenwelzijn zijn lokaal initiatieven nodig.  
D66 wil schuilhutten toestaan in de polder, die in de winter bescherming kunnen bieden aan 
de viervoeters. Zij staan nu vaak onbeschut in regen, wind en kou. In het voorjaar kunnen de 
schuilhutten weer weg.  
Het asbestprobleem op het Ocrietterrein wordt zonder verder uitstel opgelost. Eerst 
saneren, dan proberen de kosten te verhalen.  
Het beleid met betrekking tot huishoudafval is in Eemnes historisch gegroeid en niet erg 
rationeel. De plastic containers zorgen voor overlast en zwerfafval. D66 pleit voor een helder 
en eenvoudig systeem. De ene optie is drie bakken bij elk huishouden, die aan de straat 
gezet kunnen worden: een recyclebak, met papier, plastic, glas en batterijen; een groene 
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GFT-bak en een grijze bak. Een andere mogelijkheid is een fijnmazig systeem met 
ondergrondse containers,  gescheiden voor alle afvalsoorten, ook het grijze.  
 
Verkeer  
 
De Laarderweg zal geen drastische veranderingen ondergaan. 
Het vergunningensysteem voor de afsluiting van de polderwegen moet grondig worden 
geëvalueerd, ook met de bewoners aan die wegen. Het systeem van vergunningen en 
handhaving is duur voor de gemeente en geeft frustratie bij bewoners en hun bezoekers.  
In overleg met de grondeigenaren in de polder moet er ruimte komen langs de Wakkerendijk 
en de Meentweg, zodat paarden nergens meer over het fietspad hoeven en een eigen 
paardenroute hebben. De paardenpoep is voor recreatieve fietsers niet alleen erg hinderlijk 
maar ook gevaarlijk.  
D66 is voorstander van het met drollenzuigers opruimen van de uitwerpselen, ook op de 
speciale uitlaatstroken voor honden. Ook kan zwerfvuil dan makkelijk worden verzameld.  

Verkeersknelpunten moeten worden opgelost en niet worden 
genegeerd. Scheiding van fietsverkeer en autoverkeer op doorgaande 
wegen is dringend gewenst; het fietspad langs de Noordersingel moet 
worden doorgetrokken ter hoogte van het woonwagenkamp. Het 
aantal fietsenparkeerplaatsen met de zogenaamde ‘nietjes’ in plaats 
van voorwielklemmen moet worden uitgebreid bij bushaltes en bij de 
Minnehof.  

 
Bushaltes moeten zoveel mogelijk worden overdekt, zeker op strategische punten. 
Aansluiting op regionale buslijnen c.q. snelbuslijnen door haltes aan de snelweg A27, is een 
prima stimulans voor meer gebruik van OV in plaats van de auto. Het dorp moet ook in de 
avond bereikbaar blijven.  
In de winter is de gladheidbestrijding gericht op auto's, maar ook langzaam verkeer verdient 
begaanbare routes. Onder regie van de gemeente kunnen inwoners dit met elkaar 
organiseren. Op sommige stukken kan de sneeuw blijven liggen, zodat kinderen er kunnen 
spelen. 
 
Bestuur en regio  
 
Eemnes heeft vooruitgang geboekt in het betrekken van de inwoners bij het bestuur, maar 
de transparantie is toch nog vaak ver te zoeken. Teveel wordt bedisseld in de 
collegekamertjes, zodat goede democratische controle achterwege blijft. Het systeem met 
adviserende commissies en vlak daarna een raadsvergadering werkt niet, omdat 
ambtenaren meer tijd nodig blijken te hebben stukken aan te passen, wat daardoor nooit 
gebeurt.  
D66 pleit daarom voor meer tijd tussen commissie en besluitvorming in de 
raadsvergadering. Ook willen wij één commissie per wethouder, wat automatisch leidt tot 
een heldere portefeuilleverdeling. Beleidsregie kan worden afgeschaft. 
 De portefeuillehouder financiën dient een wethouder te zijn die politiek is af te rekenen, en 
niet de burgemeester. Hij is niet gekozen en moet boven de partijen kunnen blijven staan. 
Veel kennis en creativiteit bij inwoners, ambtenaren en raadsleden blijft onbenut door het 
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klakkeloos inschakelen van dure adviesbureaus. D66 is voor een advieskostenplafond van 
drie ton per jaar.  
De voorlichting aan inwoners wordt gemoderniseerd, vier folders per jaar lijkt ons onnodig, 
die informatie kan in de Rotonde.  
De online transparantie wordt op orde gebracht, o.a. via het gebruik van sociale media. 
Peilingen onder de bevolking blijken een goed middel om inwoners beter te betrekken bij 
het gevoerde beleid. Via sociale media en nieuwswebsites zijn veel mensen te bereiken die 
hun mening geven. Dat is gemakkelijker en dus representatiever dan avondjes waar maar 
enkele tientallen mensen komen.  
D66 vindt dat Eemnes meer moet samenwerken met de gemeenten in het Gooi. Er is geld te 
besparen door alle samenwerkingsverbanden in het sociale domein samen met Laren en 
Blaricum te doen, zodat de ambtenaren niet steeds hoeven te schakelen. Doordat de BEL-
dorpen en Huizen, in twee verschillende provincies liggen, zal een gemeentelijke herindeling 
specifieke vragen oproepen.  
 
 
Cultuur 
  
Eemnes is een dorp met een rijke schakering aan voorzieningen op cultureel gebied. De 
podiumkunsten zijn goed vertegenwoordigd met Deo et Arti en het tweejaarlijkse 
Kleinkunstfestival. 
D66 wil dat behouden en koesteren.  
Live muziek is te beleven in café Staal in de winter en in Wakker permanent. Bovendien zijn 
er concerten in het gemeentehuis, waar meer reclame voor gemaakt kan worden. Dijksound 
zingt en voor de beeldende kunst is er tweejaarlijks Een Dijk van Kunst, en de 
expositieruimte in het gemeentehuis.  
 

De Hilt en de Hasselbak vormen samen een centrum van 
activiteiten en podiumkunsten op divers gebied.  
D66 heeft zich in de raad ingezet voor een eigen locatie voor de 
dans- en balletschool, waar opvallend veel mensen actief aan 
cultuur meedoen. Ook de feestweek en Koningsdag zijn culturele 
evenementen. De grote bezoekersaantallen tonen aan dat de 
bevolking belangstelling heeft voor kunst en cultuur. Helaas heerst 
er vooral op het gebied van de beeldende kunst een behoudende 
visie die voor verbetering vatbaar is.  
D66 wil daar wat aan doen, om te beginnen door in dialoog met 
scholen te werken aan verbetering of stimulering van kunsteducatie 
op de basisscholen (inclusief muziek). School is dé plaats waar alle 

kinderen kennis kunnen maken met cultuur, ook degenen waar dat thuis minder 
vanzelfsprekend is. Uiteraard moeten scholen de vrijheid hebben om zelf te bepalen waar ze 
hun kunsteducatie inkopen. De kunstcommissie heeft een grote verantwoordelijkheid en 
moet duidelijk maken dat kunst staat voor fantasie, vernieuwing en het verleggen van 
grenzen. Daarvoor is het nodig om over de grenzen van de eigen gemeente te kijken, en een 
open oog te hebben voor nieuwe ontwikkelingen in bijvoorbeeld de grote steden. De 
kunstcommissie moet kwaliteit zichtbaar maken.  
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Sociaal domein, jeugdbeleid en WMO  
 
Beweging van kinderen is belangrijk, en de scholen zou gevraagd moeten worden in te haken 
op initiatieven als Schoolplein 14 van de Johan Cruyff foundation. Ieder kind moet kunnen 
sporten en initiatieven op het gebied van sport-BSO (buitenschoolse opvang) verdienen een 
steuntje in de rug. De bibliotheek speelt een belangrijke rol in de kennismaking met boeken 
en andere media, die functie blijft op peil. Het jeugdcentrum langs de Noordersingel (Impuls) 
blijft gehandhaafd omdat verveling een van de belangrijkste oorzaken is van overlast gevend 
gedrag. Alle lokalen in Eemnes moeten voldoen aan de landelijke norm Frisse Scholen en de 
gemeente mag niet rusten voordat dit gerealiseerd is.  
De scholen in Eemnes moeten goed samenwerken als het gaat om huisvesting bij groei en 
krimp.  
D66 wil flexibel indeelbare gebouwen zodat bij veranderende bezetting van lokalen, of een 
ander aantal klassen per school, de indeling snel kan worden aangepast. Getalsmatig zijn 
twee clustergebouwen voldoende. Nu steeds meer uitvoering van wetten in het sociale 
domein bij gemeenten worden gelegd (wat op zichzelf een positieve ontwikkeling is), pleit 
D66 voor het invoeren van één loket. De gemiddelde klant kent alle wetten en regelingen 
niet en hoeft dat ook niet uit te zoeken; er is een vraag voor zorg en ondersteuning en als 
dat op het gemeentelijke bordje hoort, is een enkel loket de gemakkelijkste oplossing. Het 
inmiddels ingezette beleid met gezinscoaches, dat wil zeggen een coach per gezin, is een 
goed begin en verdient intensivering. 
 Voor D66 is het belangrijker dat jeugdzorg aansluit bij sociale diensten (Huizen en BEL) dan 
bij de GGD (Utrecht).  
 
D66 wil de contacten tussen gemeente en bedrijfsleven intensiveren om tot voldoende 
plekken te komen voor mensen 'met een krasje'. Daarbij mag gerust een beroep worden 
gedaan op andere dan puur commerciële of financiële motieven bij de ondernemers. De 
animo voor sociale wijkteams moet worden gepeild, omdat de nieuwe WMO uitgaat van 

meer steun door de omgeving en minder door de overheid. Deze teams kunnen ook een rol 
spelen in het vergroten van de sociale veiligheid. Initiatieven van deze teams om sociale 
cohesie en nabuurschap te bewerkstelligen moeten worden gesteund, om het animo op peil 
te houden. De WMO-raad wordt verbreed, de vergaderingen worden openbaar en de 
belangenorganisaties moeten erin vertegenwoordigd zijn. Ook andere burger- en 
buurtinitiatieven moeten door de gemeente worden gestimuleerd en ondersteund. Ruim 
baan wordt gegeven aan zelforganisatie op gebied van zorg, onderwijs en groenonderhoud. 
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Lagere lokale lasten  
 
Eemnes is een dure gemeente als het gaat om de lokale belastingen. D66 vindt dat daar wat 
aan moet gebeuren, in een tijd dat veel huishoudens moeite hebben de eindjes aan elkaar te 
knopen. Voor hen is het asociaal is om klakkeloos de OZB te blijven verhogen. Er zijn forse 
tegenvallers te verwachten in de gemeentefinanciën nu de gemeente de uitvoering van 
sociale wetten op het bordje krijgt. 
D66 vindt dat die moeten worden opgevangen door te korten op de BEL-combinatie en op 
gemeenschappelijke regelingen zoals de veiligheidsregio en op de voorzieningen. Als de Hilt 
verzelfstandigd wordt, commerciëler gaat verhuren en bovendien de bibliotheek in huis 
krijgt, dan scheelt dat vele tonnen per jaar. En elke ton is weer drie tientjes minder belasting 
per huishouden. 
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Nawoord Alexander Pechtold 
 
“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere 
rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart; stemmen op D66.” 
 
De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook 
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen 
zich af of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze 
gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten horen. 
   
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als raadslid, wethouder en 
burgemeester heb ik gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn ‘Wat 
betekent dit voorstel voor mensen in hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor 
D66 is het essentieel dat iedereen meepraat en meebeslist over de plannen die ons raken. 
Dat is een democratisch recht én, vinden wij, ook een democratische plicht. Het is in ieder 
geval de beste garantie voor politiek waarin de mens centraal staat. 
   
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de 
klas van uw kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen 
tegen jeugdwerkeloosheid?  Worden zorg en ondersteuning van ouderen en gehandicapten 
op maat geleverd? Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde 
industrieterreinen en niet gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte 
aan bewoners die samen zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner 
zelf over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. 
Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen; 
stemmen op D66. 
   
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich inspannen en 
ontplooien. Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten 
ons van nature niet alleen in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze leefomgeving, 
de maatschappij en onze gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van 
iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een overheid die steunt, randvoorwaarden 
schept en waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van mensen onderling de 
belangrijkste maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen, 
individueel en samen. 
   
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn duidelijk over wat we willen, we denken 
in mensen en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de regels en houden altijd het 
oog op de toekomst. Wij zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten werken om 
onze idealen te verwezenlijken. 
   
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de slechtste gemeente van Nederland woont? 
Of gaat u er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de handschoen oppakt? U kunt 
het verschil maken. Zeker hier in Eemnes, in uw eigen omgeving! 
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog: stem D66! 
 
Alexander Pechtold 
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