
dagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur raadple
gen. Wie zelf iets wil opzoeken in het Eem-
nesser archief kan vooraf altijd wegwijs 
gemaakt worden door leden van de Historische 
Kring Eemnes. 

Al met al weer een mijlpaal wat betreft de 
historie van Eemnes. 

Henk van Hees. 

verdracht Brandweerkazerne 28 januari 1998 

Op 12 augustus 1959 besluit de gemeenteraad 
van Eemnes tot de bouw van een brandweerka
zerne op het terrein gelegen aan de Raadhuis
laan tussen het gemeentehuis en de woning van 
de bode-concierge. 
Begroting van de gemeente voor brandweerka
zerne, opgesteld door de gemeente-opzichter 
G.L.M, van der Hoorn. 
Totaal begroting ƒ 17.032,20. 
Op 27 oktober 1959 volgde de openbare aanbe
steding. Daar laagste inschrijver was de 
firma Gebroeders Schuur uit Soest voor een 
aanneemsom van ƒ 13.600,--. 

Voor de financiering vroeg de gemeente aan de 
Onderlinge Brandverzekering een lening van 
ƒ 20.000,-- tegen een rente van 3,1/8%. Dat 
was een extra laag percentage omdat de Onder
linge voor de brandweerkazerne een gift van 
ƒ 2.000,-- had toegezegd. Dat werd in het 
verzoek van de gemeente omgezet in een verla
ging van het rentepercentage. 
Als reactie stelde de Onderlinge een lening 
van ƒ 10.000,-- voor tegen een rente van 2V2 % 
en een gift van ƒ 1.000,--. "Om hoger te 
lenen is voor ons niet verantwoord, daar onze 
liquiditeit dan te klein wordt" etc. 
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De nieuwe brandweerkazerne is een eenvoudig 
gebouw, in feite een ruimte. 

In 1976 wordt door de directeur gemeentewer
ken C A . de Heus een plan voorgesteld, na 
overleg met de brandweer, tot vergroting van 
de brandweergarage. Dit werd noodzakelijk in 
verband met de aanschaf van een tweede blus-
voertuig. Dit is hetzelfde voertuig dat nu 
meer dan een jaar geleden werd vervangen. Het 
bijzondere was overigens, dat de twee voer
tuigen, gezien de beschikbare ruimte, niet 
naast elkaar maar achter elkaar geplaatst 
zouden moeten worden. 
Het plan omvatte het vergroten van de stal
lingsruimte, het aanbrengen van een instruc
tieruimte met een pantry, een wasruimte en 
een tweetal bergruimten, alsmede aanleg van 
centrale verwarming. 
De kosten werden begroot op ƒ 80.000,--. 

26 Juli 1976 stemde de raad met het voorstel 
in, twee maanden later werd het krediet ver
hoogd met ƒ 12.500,--, zodat de totale uit
breiding ƒ 92.500,-- zou kosten. 
De bouw van de uitbreiding werd aanbesteed en 
gegund aan de Firma Van Hamersveld, Laarder-
weg 41 te Eemnes. 

In oktober 1977 werd de vergrote brandweerga
rage in gebruik genomen. Overigens, de brand
weercommandant heette toen al Gerard Wortel. 

In januari 1987 schreef de Historische Kring 
Eemnes dat zij geïnteresseerd was in de 
brandweergarage, als deze vrij zou komen door 
het beschikbaar komen van een nieuwe garage. 
De gemeente antwoordde in mei - wel hetzelfde 
jaar- dat men het wat voorbarig vond daar nu 
al op in te gaan, want de plannen voor een 
nieuwe garage waren in een nog heel pril 
stadium. 
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BijUge der Rekening 

GEMEENTE E E M N E S. 

Dienst O n t v a n g e n van 

HOOFDSTIJ X 

AFDEET.ING 

ARTIKEL 

van de BegrooUnff. 

Goedgekeurd bij besluit 

van Hoaren Gedeputeerde 

de Historische Kring Eemnes 

de Somma van een gu lden 

wegens koop van de voormalige brandweerkazerne, 
thans in gebruik als Oudheidkamer, staande aan de 
Raadhuislaan 2a, alhier. 

Eemnes , den 28 |anuan 1998 

/ N a m e n s de gemeente, 

Wethouder R.H. Riaefft 

Zegge f 1,-

HKE- 13 



In mei 1988 kwam de Historische Kring weer 
terug. "Nu de plannen voor een nieuwe brand
weergarage concrete vormen hebben aangenomen 
en aanbesteding binnen afzienbare tijd zal 
plaatsvinden." 
Begin 1990 kwam de oude brandweergarage vrij. 
Er waren meerdere gegadigden voor de garage, 
maar al snel was men van mening dat de HKE de 
meest gerede kandidaat was. De realisering 
van een oudheidkamer in Eemnes was voor de 
gemeente erg aantrekkelijk. Maar voor het 
zover was moest door de gemeente ongeveer 
ƒ 75.000,- geïnvesteerd worden en moest men 
het ook nog eens worden over de verdere fi
nanciering. Hoewel al in 1990 bij de gemeente 
de gedachte leefde om het gebouw om niet over 
te dragen, bleek dat voor de HKE niet haal
baar, zodat het uiteindelijk huur werd. 

Op 26 augustus 1991 besloot de raad om voor 
de verbouwing van de garage ƒ 77.600,-- te 
voteren en de garage te verhuren aan de HKE 
voor ƒ 8.53 6,-- per jaar en tevens aan de HKE 
een subsidie ter beschikking te stellen van 
ƒ 10.600,-- voorlopig voor 3 jaar. 
In januari 19 92 werd de verbouwing van de 
garage aanbesteed. Met ingang van 1 juli 1992 
werd de Historische Kring Eemnes huurder van 
de voormalige brandweergarage en op 30 april 
1993 werd de Oudheidkamer officieel geopend 
door de Burgemeester mevrouw Snoeck-Schuller. 

Op 28 februari 1998 vond in aanwezigheid van 
notaris B.P. de Haas, Gemeente en Historische 
Kring de overdracht plaats in de Oudheidka
mer, voor de symbolische prijs van ƒ 1,--. 

Eemnes februari 1998. 
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