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Enkele oplettende leden wezen op verkeerde passages in de artikelen “Uitgroei van Eemnes 1930-2010”deel 1 en 2 in de vorige nummers. Hier volgen de verbeteringen.
HKE 2011 nr 4.
Op blz 159 is het in 1968 / 1969 aan
De Waag gebouwde complex voor bejaarden niet genoemd, terwijl het een
belangrijke extra huisvesting is. Het is
vergeten, doordat voor die jaren alle
aandacht is gericht op een reeks geheel
nieuwe straten. Op blz 166 is de Bongerd wel genoemd (gereed 1997), maar
daarbij wordt ten onrechte De Waag
genoemd.
Op blz. 161 wordt een lijstje gegeven
over de woningbouw van 1970 tot
1972. De volgorde in dat lijstje past
niet bij de volgorde van oplevering.
Met inachtneming van die volgorde
had het lijstje volgens bewoners moeten zijn:
Zuidkant Raadhuislaan nummers
71 t/m 87
Ploeglaan
Klaproos
Rest Zuidkant Raadhuislaan vanaf
nummer 51.
In het boek Historische Canon van
Eemnes is op blz 144 de volgorde van
deze straten ook niet juist.
Op blz. 168 zijn de woorden “De Weiden” twee keer gebruikt alsof dat de
142

aanduiding is van het gebied tussen
Meervalweg en Zonnebaarsweg, in het
midden van de Vissenbuurt. “De Weiden” is echter de officiële naam voor
de gehele Vissenbuurt. De eerste huizen in die buurt werden al in 2000 opgeleverd aan de Zeeltweg, maar de
naam “De Weiden” kwam pas eind
2002 in de publiciteit, toen bouwbedrijf Vos & Teeuwissen bij de Forelweg
startte met de tweede fase van dat
nieuwbouwproject in de Noordbuurt.
HKE 2012 nr 1.
Bij de voorstellen voor een nieuw winkelcentrum is op blz. 8 geschreven:
Tenslotte werd in 2005 besloten tot een
Dorpshart met onder andere twee grote supermarkten op de hoek van de
Laarderweg en de Noordersingel. Bij
die korte omschrijving moet het jaartal
2004 zijn, òf er had moeten staan
“supermarkten op de huidige plaats op
de hoek van de Laarderweg en de
Noordersingel”. In het boek Historische
Canon van Eemnes had op blz 142 het
jaartal 2004 moeten staan in plaats van
2005. Hier volgt een toelichting op die
verschrijvingen.
Als vervolg op de in november 2003
huis-aan-huis verspreide Informatie-
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kaart 1 van B&W, nam de Gemeenteraad al op 26 januari 2004 het globale
besluit voor het Dorpshart bij het kruispunt Braadkamp / Laarderweg. In de
loop van 2004 waren er nog diverse alternatieven, zelfs met bouw van één supermarkt aan de west- of oostkant van
de Braadkamp. Pas na het adviesrapport van Metrum van 6 januari 2005
werd besloten tot de uiteindelijke
plaats van het winkelcentrum aan de
noordoostkant van het kruispunt Laarderweg-Noordersingel-Braadkamp. Kort
daarna, op 31 januari, verkoos de Gemeenteraad het aanbod van projectont-

wikkelaar Leyten & Partners boven de
voorstellen van drie andere aanbieders.
In de zomer van 2005 werden de plannen verder uitgewerkt. De resultaten
daarvan zijn verspreid in Informatiekaart 6 van oktober 2005. Toen was de
samenwerkingsovereenkomst met Leyten in een vergevorderd stadium. Het
voorstel om het Gemeentehuis niet aan
de Braadkamp te bouwen, maar aan de
Zuidersingel groeide kort daarna. Afronding van de procedure voor het bestemmingsplan en bouwvergunning
van het Dorpshart duurde nog tot november 2010.
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