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De Rotonde

Huis-aan-huis krant voor Eemnes door Eemnes

Gemeentelijke
mededelingen

De feestweek komt er aan!
Met nog twee maanden te gaan is
Stichting Feestcomité Eemnes volop
bezig met de organisatie van de Feestweek. Want van 8 t/m 18 september zal
‘Eemnes Binnenste-Buiten’ zijn. De vergunningen zijn aangevraagd, bands zijn
geboekt en het programma is nu definitief. Zie hieronder een beknopt overzicht van het uitgebreide programma.
Do 08-09: Officiële opening.
Vrij 09-09: Gondelvaart.
Zat 10-09: Sportieve activiteiten
voor jong en oud en een feestavond.
Zon 11-09: Dijk van Kunst en Cultuur.
Ma 12-09: Seniorenmiddag.
Din 13-09: Workshopavond.
Woe 14-09: Kindermiddag en ’s avonds
het populaire Eemnesser boltoernooi.
Do 15-09: Kort en Kleinkunstfestival.
Vrij 16-09: Jeugdige avond.
Zat 17-09: Optocht, sportieve activiteiten voor jong en oud en een feestavond.
Zon 18-09: Brunch en afsluiting.
Genoeg te doen en voor ieder wat wils.
Kijk voor een uitgebreid programmaoverzicht op de website:
www.feestcomite-eemnes.nl

ZVS 40 jaar
Onmisbaar en niet meer weg te denken
uit Eemnes. Dat is ZVS, inmiddels al veertig jaar en een begrip. De geschiedenis
van het bedrijf begint in 1971 op de boerderij van de familie Zonneveld in Baarn,
waar de broers Gert en Joris Zonneveld
en zwager Theo Verhoef voor zichzelf
begonnen. Al het werk moest worden verricht met een tractor en een Fiat 850. Het
drietal werkte voornamelijk in onderaanneming voor diverse aannemers in de
bouwwereld. Na de start ontwikkelde het
bedrijf zich voorspoedig en verhuisde
naar de huidige locatie aan de
Noordersingel te Eemnes. Veertig jaar
later is ZVS uitgegroeid tot een middelgroot aannemingsbedrijf in grond-, rioolen straatwerk. Daarnaast is het bedrijf
gespecialiseerd in bodembeschermende
voorzieningen en het aanleggen en
onderhouden van tankstations voor vele
oliemaatschappijen.
Milieutechniek ZVS Eemnes houdt zich
bezig met bodemonderzoeken tot en met
complete bodemsaneringen. Hoveniersbedrijf Eemnes ontwerpt en legt complete
tuinen en parken aan. Sinds 2010 behoort
kunstgras ook tot de mogelijkheden.

Door de werkwijze en samenwerking
heeft ZVS een goede verstandhouding
opgebouwd met haar opdrachtgevers.
Bijzonder herkenbare projecten staan
op naam van ZVS: de net vernieuwde
tennisclub van Eemnes, het BEL kantoor en ook het grondwerk voor
het in aanbouw zijnde project Minnehof
voert ZVS uit.
BP Koot is eveneens een door ZVS gerealiseerd project en in augustus zal met
het Brinkplan in Laren worden gestart.
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ZVS is in 40 jaar uitgegroeid tot een
bedrijf met 70 personeelsleden. Begin
2009 hebben Gert en Theo het stokje
overgedragen aan Jan Zonneveld, zoon
van Gert. Tezamen met zijn partners, de
broers Marco en Erik te Brake, zetten zij
het familiebedrijf voort. Gert en Theo zijn
tot op de dag van vandaag nog steeds
met regelmaat actief voor het bedrijf,
waar zij hun grote kennis, kunde en ervaring opgebouwd in al die jaren, delen
met de directie waar nodig.
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Heeft u ideeën voor de inrichting van het nieuwe Dorpshart?
Laat het ons weten!
Medio volgend jaar is het nieuwe

Hoe?

Dorpshart van Eemnes klaar. Dagelijks kunt

De gemeente maakt een selec-

u zien hoe de bouw van het nieuwe win-

tie van verschillende materia-

kelhart en de appartementen vordert.

len zoals lichtmasten, banken,

Begin 2012 begint de gemeente met de

prullenbakken, fietsenstalling

aanleg van de openbare ruimte. Dat is het

en dergelijke die beeldbepa-

gebied rondom het Dorpshart. Om het

lend zijn. Die gaan wij aan u

bestaande plein op de Braadkamp aan te

voorleggen, u maakt daaruit de

laten sluiten op het nieuwe gedeelte,

definitieve keuze. Dat willen

wordt ook de bestrating en inrichting daar-

we doen tijdens een informatieavond begin

van aangepast.

september waarbij zoveel mogelijk voorbeelden fysiek aanwezig zullen zijn.

De gemeente wil u graag betrekken bij de
inrichting van het gebied. Op de tekening

Wellicht heeft u op voorhand al ideeën

van de openbare ruimte en de sfeerbeel-

c.q. suggesties?

den van pleinen en openbare gebieden

Deze u kunt u bij voorkeur met foto’s toestu-

ziet u de kleurstelling en materialen die

ren naar roy.westerhof@belcombinatie.nl of

straks gebruikt gaan worden. De kleurstel-

per post naar de gemeente Eemnes ter

ling van het bestratingmateriaal is definitief

attentie van de heer R.M. Westerhof,

vastgelegd in het beeldkwaliteitplan.

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes.

De tekening en sfeerbeelden zijn ook via www.eemnes.nl te bekijken.

