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Column
Neuriënd zit ik achter m’n PC; ’t Is weer voorbij die mooie zomer, een zomer die begon ….”.
Waarom ik dat liedje in mijn hoofd heb, weet ik niet. Misschien omdat de najaarsregen,
opgezweept door de wind, met vlagen tegen het raam van m’n werkkamertje klettert. Echt
weer om binnen te zijn. Liefst met de voeten dicht tegen de kachel.
Ons dorpsplan is al weer een aantal jaren oud. We hebben de inhoud daarvan samen met u
na afloop van onze jaarvergadering tegen het licht gehouden. Een belangrijke en heel
positieve constatering was dat inmiddels al veel wensen uit ons dorpsplan zijn gerealiseerd.
We hebben u gevraagd om aan te geven waar we de komende jaren naar toe zouden
moeten werken. De vernieuwing van de Hezebrink en de herinrichting van de Hoofdweg
kwamen met stip naar voren.
Het prachtige nieuws dat de gemeente op korte termijn haar bijdrage aan de Hezebrink
beschikbaar stelt, hebben we inmiddels uit de media en via het bestuur van de Hezebrink
kunnen vernemen. De schop kan nu begin volgend jaar de grond in. Het voelt goed dat het
College en de Raad het belang hebben onderkend van een up to date en goed geoutilleerd
dorpshuis voor onze gemeenschap, en daar ook naar hebben gehandeld. Thuisbasis voor
veel verenigingsleven, maar ook steeds nadrukkelijker het warme nest voor jong en oud. Het
bestuur van de Hezebrink is nu samen met de architect druk doende om de puntjes op de i
te zetten. Er ligt een mooi plan en we kijken allemaal reikhalzend naar het moment uit dat het
gerealiseerd is. Het bestuur van de Hezebrink probeert de activiteiten in het dorpshuis tijdens
de bouw zo veel mogelijk doorgang te laten vinden. Dat is belangrijk want je kunt het
verenigingsleven geen jaar stilleggen. Het Emster Belang heeft aangeboden dat, waar nodig,
ook naar het Ebbenhuis uitgeweken kan worden en het Ebbenhuis in ieder geval open te
houden tot de verbouw van de Hezebrink z’n voltooiing nadert.
Ook wat de herinrichting van de Hoofdweg betreft zijn er recent ontwikkelingen. De
gemeente heeft hiervoor onlangs budget gereserveerd voor 2016. Er lijkt dus schot in te
komen. Verderop in de nieuwsbrief leest u hierover meer.
Volgend jaar is het eerste lustrum van de Klompenpaden in Emst. Het Schaverense pad is
toen als eerste aangelegd en in gebruik genomen. Beide Klompenpaden vormen een
verrijking voor de beleefbaarheid van ons mooie buitengebied. Wat heel mooi is, is dat er
een vaste groep vrijwilligers is die de paden regelmatig controleert, onderhoudt en er voor
zorgt dat ze goed bewijzerd en toegankelijk blijven. Dat mag ook wel eens gezegd worden.
Veel dank hiervoor! De groep is zich nu aan het buigen over hoe ze dit eerste lustrum met
ons allen willen gaan vieren. Daarover later meer.
Onlangs hebben we van Freek Vos afscheid moeten nemen. Nog niet formeel, want dat
doen we tijdens de komende jaarvergadering. Freek heeft z’n huis aan de Oranjeweg
verkocht en Freek en Margriet hebben een nieuw thuis in Harderwijk gevonden, waar we hen
al het goede voor de toekomst wensen. Betekent echter wel dat we naarstig op zoek zijn
naar nieuwe aanvulling in het bestuur. Want naast het vertrek van Freek zullen ook Harm de
Graaf en Wim van de Berg, na vele jaren actief te zijn geweest, zich niet meer herkiesbaar
stellen. Bij deze een oproep voor nieuwe aanvulling. Als je belangstelling hebt of
nieuwsgierig bent wat we zoal doen, neem dan even contact op met één van de
bestuursleden. Onze telefoonnummers vind je op de voorpagina.
Tja, en de najaarsstormen zijn ook de voorbode van het naderende jaareinde. Deze tweede
Nieuwsbrief 2015 komt wat later van de persen dan u van ons gewend bent. Het biedt ons in
ieder geval de gelegenheid om u straks heel Prettige Kerstdagen toe te wensen en een
Gelukkig 2016 in goede gezondheid.
Het bestuur

Dorpsavond 24 maart jl.
Na afloop van het officiële gedeelte van de Algemene Ledengadering op 24 maart jl. was er
gelegenheid om als inwoner van Emst kenbaar te maken wat er zoal verbeterd, behouden,
veranderd en/of ontwikkeld zou moeten worden in het dorp Emst. Hiervoor waren een aantal
borden geplaatst waarop men per thema een “geeltje” kon plakken. De thema’s waren:
verkeer en veiligheid/voorzieningen en leefbaarheid/buitengebied en natuur & milieu/
recreatie en werkgelegenheid / overig. Er werd druk geschreven en geplakt en door middel
van stickers kon men de mate van belangrijkheid aangeven door de stickers bij een
onderwerp te plakken wat hij/zij belangrijk vindt.
In totaal werden er 110 geeltjes geplakt en 116 stickers. Hieronder de onderwerpen die de
meeste geeltjes/stickers hebben gekregen. Het complete overzicht van alle onderwerpen die
genoemd zijn op de Dorpsavond kunt u inzien op www.emsterbelang.nl
Verkeer en veiligheid: dit thema kreeg, met afstand, de meeste briefjes en stickers. Met
name herinrichting van de Hoofdweg vinden de inwoners belangrijk. Hierbij moeten er
meer/betere parkeerplaatsen en veiliger oversteken gecreëerd worden en handhaving van
de maximum snelheid. Ook wordt het plaatsen van een flitspaal genoemd. Dat er volgens de
inwoners veel te hard wordt gereden in Emst, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, is
duidelijk want handhaving van de aangegeven snelheid is genoemd voor meerdere wegen.
Parkeergelegenheid binnen de bebouwde kom blijkt onvoldoende te zijn. De Ds. van
Rhijnstraat zou een éénrichtingsweg moeten worden.
Voorzieningen en leefbaarheid: de inwoners van Emst koesteren de wens om een
Dorpsplein in hun dorp te hebben. Glasvezel in het buitengebied is in deze tijd een
basisvoorziening die noodzakelijk geacht wordt. Een kleinschalig zorgcentrum, waar 24 uurs
zorg kan worden verleend en meer huurwoningen voor senioren zijn wensen van de
Emstenaren. De inwoners hebben aangegeven dat zij prioriteit en garantie wensen van de
gemeente Epe voor het uitbreiden/verbouwen van dorpshuis de Hezebrink. Aangegeven
wordt dat het dorpshuis moet dienen als Wijksteunpunt.
Er werd veel aandacht gevraagd voor het sportveld achter de Hezebrink. Volgens de
inwoners verdient deze plek een opknapbeurt en voorzieningen voor de jeugd zoals een
pannakooi, trapmuur, bankjes, e.d.
Buitengebied/natuur & milieu: De klompenpaden in Emst zijn erg in trek en de inwoners
zouden deze wandelroutes nog willen uitbreiden. De (gezaaide) bloemstroken zoals vorig
jaar in het Vossenbroek zou men graag terug willen zien en meer bankjes. Een vervolg van
de ervenprojecten die de afgelopen jaren door het Emster Belang zijn georganiseerd
behoren ook tot de wensen.
Met name de natuurterreinen van Het Geldersch Landschap zouden door agrarisch
natuurbeheer een verzorgder aanblik moeten krijgen.
Recreatie/werkgelegenheid: de inwoners van Emst zouden liever een uitbreiding van Bed
& Breakfast gelegenheden zien dan een ontbijthotel op het Kievitsveld. Nieuwe activiteiten
op het Kievitsveld vindt men niet wenselijk.
Overig: Emstenaren vinden het jammer dat er op de begraafplaats een klokkenstoel is
geplaatst waar geen klok in hangt. Men vraagt zich af waarom deze is weggelaten. Er is
belangstelling voor een gezamenlijk energieproject.

Herinrichting Hoofdweg
Veel Emstenaren willen dat er hoge prioriteit gegeven wordt aan het herinrichten van de
Hoofdweg. Het Emster Belang heeft geïnformeerd bij de gemeente Epe naar de stand van
zaken voor de plannen daartoe. Het blijkt dat er door de gemeente budget beschikbaar is
gesteld en er loopt een subsidieaanvraag bij de provincie. Deze aanvraag is niet alleen
beargumenteerd vanuit het verkeer- en vervoersdoel, maar ook vanuit de leefbaarheid kleine
kernen. Het Dorpsplan Emst wordt daarbij gehanteerd.
De verdere planning is dat de gemeente een dorpswandeling wil organiseren, waarschijnlijk
in januari/februari a.s. om daarmee zoveel mogelijk wensen en ideeën op te doen voor de
herinrichting van de Hoofdweg. Daarna volgt het schrijven van een projectopdracht en het
volgen van een planprocedure. Er zou dan ca. oktober 2016 een definitief bestek kunnen
liggen.
Het Emster Belang zal de procedure nauwlettend volgen en zo nodig haar leden informeren
over de voortgang.

Vrijwilligers-ontmoetingsbijeenkomst
Op zaterdag 17 oktober jl. hebben de vrijwilligers van de Klompenpaden een gedeelte van
het Vosbergerpad in Heerde/Hoorn gelopen. Als blijk van waardering naar de vrijwilligers en
in het kader van elkaar ontmoeten, ideeën en ervaringen uitwisselen komen zij eens per jaar
bij elkaar. Het maandelijks nalopen, controleren en onderhouden is van groot belang om de
wandelroutes begaanbaar en aantrekkelijk te houden. Gezien de vele goede referenties op
de website en de reacties die mondeling tot ons komen zijn de wandelaars erg tevreden over
de klompenpaden in Emst. Als blijk van dank aan de vrijwilligers wordt er dus jaarlijks een
uitje georganiseerd en deze keer een wandeling over het onlangs geopende Vosbergerpad.
Het Vosbergerpad heeft een lengte van 14 km. en loopt van het Zwolsche Bos tot aan de
buurtschap Hoorn. De Emster vrijwilligersgroep is gestart bij café de Brug in Hoorn, uiteraard
eerst koffie gedronken, en over de binnendijk van het Apeldoornsch Kanaal richting
Vosbergen gewandeld. Via het Vosbergerbos en het kasteelpark naar Kasteel Vosbergen
waar de groep een rondleiding kreeg. Dit kasteel is privé bezit en de rondleiding was dan
ook uniek en een bijzondere ervaring. Hoewel het weer niet echt mee wilde werken, was het
een mooie wandeling en is de gezellige ochtend afgesloten met een lunch bij Restaurant de
Drie Musketiers in Emst.
Deze ochtend is mede mogelijk gemaakt door de sponsoren.

25 juni 2016 1ste lustrum Schaverensepad
Op 25 juni 2016 is het alweer 5 jaar geleden dat het eerste klompenpad in Emst, het
Schaverensepad geopend is. Dat is het 1ste lustrum en dat willen wij niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Het Emster Belang, De Werkgroep Klompenpaden en de vrijwilligers willen daar
een feestelijke dag van maken voor iedereen die van natuur, cultuur, buitenleven en
gezelligheid houdt. Volgende Nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen.

De Hezebrink en ‘t Ebbenhuis slaan de handen ineen
De gemeenteraad van de gemeente Epe heeft de begroting 20166 vastgesteld. Hiermee
wordt de grondige verbouwing/renovatie van de Hezebrink een feit.
Om zoveel mogelijk activiteiten die in de Hezebrink gepland staan door te laten gaan,
hebben de gezamenlijke besturen van de Hezebrink en ’t Ebbenhuis besloten ’t Ebbenhuis
open te houden als dépendance van de Hezebrink. Dit betekent concreet dat de dagopvang
voorlopig in ’t Ebbenhuis blijft, als ook de buffetmaaltijden.
De Hezebrink begint in januari met de interne verbouwing ten behoeve van de interne
verhuizing van de de peuterspeelzaal. Ook zal de omgevingsvergunning worden
aangevraagd. Hierna zal de sportzaal worden aangepakt met de daarbij geplande
bergruimtes. Dit deel van de verbouwing staat gepland voor de maanden mei tot en met
september. Het plafond van de sportzaal wordt verhoogd en het oppervlak fors vergroot. Als
dit deel van de verbouwing klaar is, zal de toiletgroep verplaatst worden naar de huidige
ruimte voor de jassen. Als laatste zal de entrée aangepakt worden. Het bestuur van de
Hezebrink verwacht dat in augustus 2017 alles klaar is, waarmee een dorpshuis ontstaan is
dat klaar is voor de toekomst.

Hezebrink
heden

Hezebrink
toekomst

Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten.
Voordat u op de informatie afgaat, dient deze op andere wijze bevestigd te zijn.
Rabobank NL80RABO0364418206

Uiteraard zijn al veel Emstenaren lid van Emster
Belang.
Indien u nog geen lid bent, doen wij een dringend beroep op uw
bereidwilligheid de positie van Emster Belang te helpen versterken.
MEER LEDEN BETEKENT MEER INVLOED OP DE
GEMEENTEPOLITIEK, MAAR OOK PROVINCIAAL EN LANDELIJK!
Met uw steun kunnen wij als belangenvereniging meer bereiken.
Kijk ook op www.emsterbelang.nl voor het laatste nieuws en
wetenswaardigheden.
Het lidmaatschap bedraagt slechts € 5,00 per jaar.
Meldt u daarom aan als lid van Emster Belang door invulling van
onderstaande strook of via het aanmeldformulier op
www.emsterbelang.nl
De strook kunt u opsturen naar het secretariaat:
Mevrouw D.T. (Dorothee) Gorter
De Pal 38
8161 ZZ Epe
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Ik geeft mij op als lid van Emster Belang:

Naam: ________________________________________________

Voorl.: ___________________________ m/v

Adres: _______________________________________________

E-mailadres: __________________________________________
U ontvangt de Nieuwsbrief per e-mail.

