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Hierbij ontvangt u de zesde e-nieuwsbrief over het Huis van Eemnes. Toekomstige gebruikers,
omwonenden, ondernemers, instellingen en organisaties helpen mee aan de ontwikkeling van de
plannen. Want het Huis van Eemnes is er straks voor álle Eemnessers. Via deze nieuwsbrief houden
we u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Definitief ontwerp gereed
Hoofdaannemer Vaessen en architect Moederscheim Moonen hebben een definitief ontwerp
gemaakt in nauwe afstemming met de projectleider en de Werkgroep Huis van Eemnes. Er zijn geen
grote wijzigingen ten opzichte van het eerdere ontwerp. De publieksruimte op de begane grond is
iets groter dan in het voorlopige ontwerp. Het is mogelijk om dit ontwerp te realiseren binnen de,
door de raad vastgestelde, financiële kaders. Nu het definitief ontwerp voorligt in de
collegevergadering van B&W kan (na een instemmend besluit) een bouwaanvraag worden ingediend
en getoetst. Daarmee ligt het project op schema voor oplevering in de zomer van 2019.

Zitting Raad van State verwacht
De Raad van State stelt één dezer dagen een zittingsdatum vast voor de behandeling van het beroep
dat is ingesteld door bezwaarmakers. De tijd tussen het bekend worden van de zittingsdatum en de
zitting zelf is nooit korter dan zes weken. Eerder is al een uitspraak in kort geding gedaan. Daarin
werd het verzoek om de voorbereidingen op te schorten afgewezen. De uitspraak in kort geding is
niet bindend voor de behandeling in hoofdzaak.

Eerste interieurontwerp gereed
Voor de inrichting van het Huis van Eemnes heeft interieurarchitect Aat Vos workshops gehouden
met de Stichting Huis van Eemnes en De Bibliotheek Gooi en meer. Op basis hiervan zijn een
voorlopig ontwerp en eerste impressies gepresenteerd. De ruimte voor de bibliotheek en horeca
heeft veel aandacht gekregen. Dit omdat hier zowel mensen die een rustige omgeving zoeken als
sporters komen. Opvallende aspecten in de inrichting zijn: een huiselijke sfeer met goed doorzicht,
accentlicht en zitjes op verhogingen (om voorbijlopend verkeer goed te scheiden). Onderstaande
referentiebeelden geven een eerste indruk. Te zien is hoe verschillende hoeken passen bij allerlei
redenen om in het Huis van Eemnes te verblijven.

Virtual reality: het Huis van Eemnes, alsof het er al staat!
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan op zaterdagmiddag 14 april zelf alvast het Huis van Eemnes
ervaren! Op de bouwlocatie aan de Noordersingel krijgt u een Virtual Reality-rondleiding. Met behulp
van 360 graden panorama’s wandelt u op uw gemak door verschillende ruimten in het pand. Meer
informatie over deze bijzondere middag leest u in de Rotonde van 30 maart a.s. of vindt u binnenkort
op www.eemnes.nl
Kunt u niet wachten en wilt u nu alvast een kijkje nemen? Bekijk dan dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=HzH5msy4zHE

Volgende nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief heeft geen vaste datum van verschijnen en wordt uitsluitend digitaal verspreid aan:
gemeenteraad Eemnes, stuurgroep Huis van Eemnes, toekomstige gebruikers, Versa Welzijn, GGD
Regio Utrecht, St. Belhamels, basisscholen in Eemnes, de klankbordgroep, media en de buurtteams in
Eemnes. Meer informatie leest u op de gemeentelijke website www.eemnes.nl en in de
gemeentepagina’s van de Rotonde.

