Notulen jaarvergadering Emster Belang 29 maart 2016 in de Hezebrink
Afwezig met kennisgeving: de familie De Groot, Vaassensebinnenweg.
1. Welkom
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en is blij met de opkomst. Hij schetst het verloop
van de avond. 2015 was een belangrijk jaar: middelen beschikbaar gesteld voor de Hezebrink het
bestemmingsplan buitengebied zal in 2016 zijn beslag krijgen. Het bestemmingsplan kom Emst gaat
in de procedure. Komt allen naar het lustrum klompenpad.
2. Notulen jaarvergadering 24 maart 2015
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag 2015
Vastgesteld zonder aanvullingen.
4. Financieel verslag 2015 Emster Belang en Steunpunt Emst 2015
Een aanzienlijk negatief saldo 1401,46 euro. De bankkosten zijn 100 euro meer, de nieuwsbrief is 2x
door geheel Emst verspreid hetgeen een fors grotere oplage en dus een grotere kostenpost met zich
meegebracht heeft.
Bij de inkomsten is een dalende trend te zien.
Het financiële verslag van de Stichting Steunpunt Emst 2015 lag tijdens de vergadering voor een ieder
ter inzage.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
Mevrouw Heleen Koop doet verslag van de bevindingen van de kascommissie. Verzoekt de
penningmeester te déchargeren.
Bij acclamatie worden de financiën goedgekeurd.
Als nieuw lid van de kascommissie stelt de heer Wim Broekman zich beschikbaar.
6. Bestuurssamenstelling
Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren Wim van den Berg en Harm de Graaf. Freek Vos is
tussentijds aftredend. Zij krijgen een sculpture en een bos bloemen.
Aart Vos heeft zich kandidaat gestld, alsmede Evert de Jonge (nog niet bekend bij het drukken van de
nieuwsbrief). Beiden stellen zich voor.
Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld en de heer De Jonge en Vos worden bij acclamatie
gekozen tot bestuurslid.
7. Wensen en knelpunten
Mevrouw Koop vraagt zich af of de nieuwsbrief niet uitsluitend digitaal verspreid kan worden.
De heer Henk Boeve kaart de parkeerproblemen in de Ds van Rhijnstraat aan. De wethouder zou
aangegeven hebben dat dit meegenomen zou worden bij de herconstructie van de Hoofdweg. De
gemeente zou welwillend staan tegenover eenrichtingsverkeer.
De heer Gerrit de Groot constateert dat de eigen auto’s aan de weg geparkeerd staan in plaats van op
de eigen inrit.
De heer Gerrit Riphagen vraagt zich af op het veldje achter de Hezebrink geen plaats gemaakt kan
worden om busjes te plaatsen. De heer Reinder Nijkamp betwijfelt deze oplossing.
De heer Hans de Wilde zwengelt de verkeersdrukte bij de Schobbertsweg aan. Veel verkeer richting
de VMI en de Veluwse Bron.
De heer Henk Kloezeman vraagt aandacht voor de Eperweg. Vooral in de zomer met de motoren die
met grote geluidsoverlast Emst binnenkomen.
Mevrouw Karin Hertgers vraagt aandacht voor de Smallertsweg. Dit voorjaar wordt nog 1 uitwijkhaven
gerealiseerd.

8. Pauze

9. Reconstructie Hoofdweg
De heren Rik Hartgers en Arnold van der Vlugt van de gemeente hebben een en ander toegelicht.
Na de inleiding, waarbij uitgelegd wordt wat de achtergronden zijn voor de reconstructie en wat de
doelstellingen zijn, zal er ruimte zijn om in kleine groepjes te discussiëren over mogelijkheden,
knelpunten, etc. Gestreefd wordt naar realisatie vanaf maart volgend jaar en afronding in november
2017.
Afgesproken is er een eeen klonkbordgroep geformeerd zal worden met vertegenwoordigers van de
kerk, ondernemers, scholen, aanwonenden en Emster Belang. De Emster bevolkon zal op gezette
momenten door middel van een inloopavond worden geïnformeerd over de stand van zaken.

