Jaarverslag 2016

In 2016 bestaat ons dorp 150 jaar omdat de kerk 150 jaar geleden in gebruik genomen
werd.. Bij dit feit werd stilgestaan met een lezing in de Hezebrink door de heren De Jonge en
Kloezeman. Bij de kerk werd een dorpsmarkt georganiseerd waarbij de mogelijkheid bestond
tot een helicoptervlucht boven Emst.
In 2016 heeft het bestuur wederom 6 maal vergaderd, ook in dit verslagjaar afwisselend in ´t
Ebbenhuis en de Hezebrink.
Tijdens het verslagjaar is weer gesproken met de hoofdhuurder van ’t Ebbenhuis.
Afgesproken is dat ’t Ebbenhuis open blijft tot de verbouwing van de Hezebrink gerealiseerd
is.
Het bestuur is aanwezig geweest bij de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente, bij de uitleg
van de plannen met de Hezebrink voor de gebruikers en de ledenvergadering van de
Hezebrink.
De ledenvergadering van de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen is bijgewoond.
Het bestuur heeft meegepraat over een robuuste zone langs de beken vanaf grofweg Venz
tot de Oranjeweg. De inbreng heeft zich vooral toegespitst op het tegengaan van de
verrommeling van het buitengebied en de waterstand/afwatering en akkerranden.
Ook heeft het bestuur meegepraat over de herinrichting van de Hoofdweg.
De mening van het bestuur is door de gemeente ook gepolst in verband met de actualisering
van het bestemmingsplan kom Emst.
In de klankbordgroep Dorpssteunpunt is ook het bestuur vertegenwoordigd.
Tijdens de burendag bij de Spar was Emster Belang vertegenwoordigd met een statafel. Het
was een gezellige happening en het leverde 3 nieuwe leden op.
Meegepraat is over een snelle fietsverbinding tussen Apeldoorn en Epe. Er zijn 3
mogelijkheden: langs het kanaal, over de voormalige spoorbaan en het huidige fietspad
langs de dorpenweg. Het ziet er naar uit dat een tracé over de voormalige spoorbaan de
voorkeur gaat krijgen.
2016 was ook het jaar dat precies 5 jaar geleden ons eerste klompenpad in gebruik
genomen kon worden. Gebleken is dat de klompenpaden in een behoefte voorzien. Op
mooie wandeldagen lijkt het klompenpad op de Kalverstraat, zo druk, wandelschoenen aan
en de rugzak op de rug. Het feit werd gevierd met een wandeling over de verkorte route,
waarlangs veel te beleven viel en een kleinschalige markt op het terrein van de familie
Pannekoek aan de Hanendorperweg. In de nieuwsbrief kunt u meer lezen over de
klompenpaden.
Ook dit jaar is de Nieuwsbrief 2 maal verschenen.
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