Medische voorzieningen
Huisartsenpraktijk
peuterzaal
Spar
Alles wat er is moet blijven
de Hezebrink
Spar
spar
Onderwijs
Ouderenzorg; bejaardenhuis en hulp aan huis
Dorpshuis Hezebrink

Openbaar onderwijs/ naschoolse opvang
Pinautomaat
Ebbenhuis
Hezebrink
de spar
Hezebrink
Brievenbus
Gezondheidszorg
Buurthuis / buurt hulp instanties
Winkels
Kerk

Supermarkt
Dokter, huisartsenpraktijk, medisch centrum

Dagactiviteiten 't Ebbenhuis
Ahoed, apotheek
Hezebrink, Ebbenhuis, Hoeksteen (3 x
ingeleverd)
Apotheek

Pinautomaat (bank)
Supermarkt, buurtsuper
Huisartsenpost met apotheek en verdere
medische voorzieningen (3 x ingeleverd)
Huisarts
t Ebbenhuis + medisch centrum
Kerk
Gezondheidszorg
Het Ebbenhuis

Pinautomaat, de scholen en de speeltuin
Scholen
Basisschool
De Hezebrink
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Vraag 1: Welke voorzieningen mogen niet uit Emst verdwijnen

Dorpshuis
Supermarkt
Hezebrink
't Ebbenhuis
de huisartsenpraktijk
Kerk
Huisarts
Jeugdsoos
peuteropvang
Pinautomaat
Scholen
Openbare bibliotheek eventueel als afhaalpunt
voor scholen, particulieren
Ebbenhuis
Geldautomaat bij voormalige bank (3 x
ingeleverd)
Geldautomaat

Ouderenvoorzieningen (dagopvang)
Hezebrink
hoeksteen
geld automaat Rabobank
geldautomaat
café
Pinautomaat
Ouderensoos
lagere school
Scholen
Vereniging en sportzaal

Winkelbestand
zang
Medisch centrum
huisartsen
apotheek
Andere winkels
Pinautomaat
Slager - groenteboer
Supermarkt met PostNL (3 x ingeleverd)
Bibliobus
Groenteboer

Postkantoor
Hezebrink

Pinautomaat

Supermarkt
Peuterspeelzaal
Emsterfeest

Slager
Naschoolse opvang

Info borden voor toeristen (3 x ingeleverd)
Postagentschap
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Vraag 2: De Hezebrink, welke voorzieningen moeten hierin gehuisvest zijn

Sportzaal
Kaartavonden, toneel etc zoals het nu is
sport
gym voor scholen
Ik mis de drang van Emster belang, vooral naar
de gem Epe toe om een optimaal dorpshuis te
realiseren.
verengingen
Muziek school

Recreatie
gym
volleybal wedstrijden
sport

Horeca
feest
muziek en zang vereniging
dagbesteding / kinder- en naschoolseopvang

Peuteropvang
vergadering
eventueel dorpssteunpunt (wijkagent
Vergadermogelijkheid

Gymnastiek
bar/minirestaurant
Sportschool

Bowlingbaan computer gestuurd (3 x ingeleverd) Ontmoetingsplek ouderen (sport en spel)
Stemlokaal
Mogelijkheid voor festiviteiten

vergaderzaal
soos activiteiten voor jongeren en ouderen
Muziekzaal met podium (ook geschikt voor
theater)
Zaal voor sport
Afhaalpunt, inleverpunt openbare bibliotheek
ipv bibliotheekbus
Verenigingen
Sportzaal die voldoet aan de huidige eisen (3 x
ingeleverd)
Horeca
Horeca + vergaderruimte, peuterspeelzaal
Sport
Peuterspeelzaal
Ontspanningsavonden voor ouderen

Zaal voor ontspanning en vergaderen
Sportvoorzieningen
Zaal geschikt voor alle verenigingen (3 x
ingeleverd)
Vergadermogelijkheden

Bowling
Horeca
Jeugdhonk
Bar in de vorm van een bruin café, met
dorpshuis prijzen (3 x ingeleverd)
Feestzaal

Sportaccommodatie
Recreatie en ontmoetingruimte
Ouderensoos
Ontspanningsavonden voor jongeren

Ontmoetingsplek jeugd, ouderensoos
Jeugdhonk

Plaats voor verenigingen

Jeugd/Jongerenwerk
cursussen
uitvoeringen / feesten
Kinderopvang (3 x ingeleverd)

Dagopvang voor ouderen

Consultatiebureau voor zuigelingen/ jeugd en gezin Recreatie

Geen idee geen ervaring mee
maaltijden

dagopvang
Ouderenopvang
Misschien ruimte voor cursus, workshops en
bijscholingen
Buurthuis functie zoals inloopkoffie ochtenden
(3 x ingeleverd)

vergaderingen
Maandelijkse buffetten (3 x ingeleverd)

Hier moet het consultatiebureau terug komen
Ontmoetingsplek - koffie ochtend
Activiteiten voor ouderen bv. ANBO leden

Iets voor gehandicapten

Dit kan wel gesloten worden.
integreren in de nieuwe Hezebrink
Prikpost
soos activiteiten voor jongeren en ouderen
Ouderen opvang
Ouderen opvang
Dagopvang voor meer dan 2 dagen (3 x
ingeleverd)
Dagopvang ouderen
Dagopvang ouderen en gehandicapten
Dagopvang
Dagbesteding ouderen en gehandicapten

Bloedprikpoli
Maaltijdservice en ontmoeting

club samenkomsten
Ontmoetingspunt 55 plussers gereduceerde
cons.prijzen (3 x ingeleverd)
Mogelijkheden voor verjaardagsviering
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Vraag 3: 't Ebbenhuis, welke voorzieningen moeten hierin gehuisvest zijn

Moeder en kind, retour uit Vaassen halen (3 x
ingeleverd)
Vergadermogelijkheid

Mogelijkheid voor opbaren van overledenen
Geen ervaring mee

Jeugd en jongerenwerk
chr.onderwijs catechisatie

clubavonden
Hoeksteen

kerkdiensten

Jeugdclubs

Laat dit maar aan de kerk over.

Ruimten voor oppas

Ruimte voor de jeugd en andere verenigingen
Inrichting hoeksteen als uitvaartcentrum voor
Emstenaren (3 x ingeleverd)

Kerkgerelateerde activiteiten

Aula voor begrafenissen
rouwcentrum + mogelijkheid voor condoleance
Kerk multifunctioneel maken voor o.a. concerten
(3 x ingeleverd)
Zondagsschool
Ruimte voor verenigingen en clubs
Gelegenheid om vanuit de kerk te begraven

Aula
alleen kerkelijke activiteiten
Kerkzaal
Bibliotheek
Kerkdiensten (3 x ingeleverd)
Zondagse erediensten
Kerkdiensten
Jeugdwerk - kinderbegeleiding

per
io
5

d

per
io
4

d

per
io
3

d

per
io
d
2

1

se
tpr
i

o

Vraag 4: De kerk, welke voorzieningen moeten hierin gehuisvest zijn

vergaderingen
stemlokaal
Aula, Bibliotheek
Vergaderruimte
Inrichting kerk voor meerdere diensten, zodat de
bouw van een 2de kerk niet nodig is (3 x
ingeleverd)
Ruimte voor verenigingen
Creativiteitsactiviteiten
Ouderenmiddag

24 uurs zorg voor ouderen/ gehandicapten

consultatiebureau zuigelingen/ jeugd en gezin

Jeugd/jongerenwerk (is zeer beperkt)

Grote supermarkt zoals de ah in Vaassen

Paardrijvereniging

Sporthal met sportschool

verlichting Hanendorperweg richting voetbalveld betere fietspaden
tandarts
Alles ok

dorpsplein
schoenenwinkel

Reformhuis
Mis niets maar huidige voorzieningen moeten
wel eigentijds gemaakt worden
Consultatiebureau en jeugdzorg
Oplaadpunt chipknip
Een duidelijke belijning op onze hoofdweg +
oversteekplaatsen. Moet nodig uit
veiligheidsoverweging gemarkeerd worden nog
voor de winter
Bouw- klusmarkt of soortgelijke winkel

Snelle internetverbinding in het buitengebied

Moeder en kind is nu in Vaassen (3 x ingeleverd)
Het consultatiebureau moet terug komen
Het bank gebeuren
Computer onderricht voor ouderen

Glasvezel in buitengebied (3 x ingeleverd)
Een allerhande winkel (vroegere Tenkink)

Emst rolstoel vriendelijker maken
Toiletvoorziening bij begraafplaats (3 x
ingeleverd)
Een fietsenmaker voor dichtbij

per
io
5

d

per
io
4

d

per
io
3

d

per
io
d
2

1

se
tpr
i

o

Vraag 5: Welke voorzieningen mist u in Emst

parkeren voor dienstauto's
Meer parkeerplaatsen bij begraafplaats (3 x
ingeleverd)

meer verlichting 's avonds
Opvang voor jeugd ivm drugs en drank (3 x
ingeleverd)

Een geldschieter

Iemand die waakt over het milieu in Emst

Dagopvang ouderen (Dorpshuis/cultuurhuus)

Ebbenhuis en Hezebrink
Het Ebbenhuis met de Hezebrink.

Onderwijs/ naschoolse opvang
(Dorpshuis/cultuurhuus)
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Jeugd/jongerenwerk (is zeer beperkt)
(Dorpshuis/cultuurhuus)

Speeltuin - de Sprenge
Tandartsenpost (3 x ingeleverd)
Buurtkenniscentrum; waar je met al je vragen
omtrent waar wat en wie terecht kunt
Dorpshuis
Peuterspeelzaal en naschoolse opvang bij de
scholen in
Huisartsenpost uitbreiden met Gelre ziekenhuis
voorzieningen (3 x ingeleverd)
Basisschool

Ebbenhuis - Hezebrink
Alle verkeersdrempels samenvoegen tot 1
drempel
soos in Hezebrink
geen idee; laat ik aan de instanties zelf over; wat
handig is te combineren
Ebbenhuis kan ruimte in Hezebrink krijgen
Hezebrink, Ebbenhuis en Kerk, multifunctionele
gebouwen
Als de Hezebrink word verbouwd het Ebbenhuis
er bij in voegen
Samenwerking Hezebrink, Ebbenhuis en
Hoeksteen (3 x ingeleverd)
De geldautomaat kan wellicht naar de Spar waar
nu ook het post agentschap zit
Gezamenlijke inzet voor schoon dorp
Er is maar ruimte voor 1 kerk en als er een 2de
moet komen dan moeten ze samengaan
Supermarkt met postkantoor
Ebbenhuis kan ruimte in kerk krijgen
gezamenlijke uitvoeringen van Zang en
Vriendschap en de Lofstem
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Vraag 6: Welke voorzieningen zouden samengevoegd kunnen worden

Steunpunt 24 uurs zorg
Consultatiebureau voor zuigelingen/ jeugd en gezin (Dorpshuis/cultuurhuus)
Horeca voorziening klompenpadlopers
Hezebrink, Ebbenhuis, 3Musk (3 x ingeleverd)
Huisarts

Horeca speeltuin, Ebbenhuis, Hezebrink (3 x
ingeleverd)

