Notulen jaarvergadering Emster Belang 25 maart 2014 in de Hezebrink
Afwezig met kennisgeving: de heer Jordy Aalbers.
1. Welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet 33 leden welkom.
Excuses worden gemaakt voor het feit dat de nieuwsbrief 6 maal ontvangen is. Dit was het gevolg van
probleem met de server.
1a Wijkgericht werken in de gemeente m.b.t. Emst
Wethouder Joop van Nuijs en Wouter de Jong lichten dit agendapunt toe.
De politie, Koppel SWOE, Verian, Triada zijn de organisaties die met de gemeente en bewoners
samen de wijken in gaan, om wandelend te verkennen wat leeft er. Emst en Oene staan dit jaar in de
planning.
In Epe en Vaassen zijn 6 wijken reeds bezocht. Het resultaat van een en ander moet zijn een meer
leefbare wijk te krijgen, en burgers actiever en meer verantwoordelijk te maken voor hun eigen
leefomgeving.
20 mei is de wandeling in Emst gepland. In 2 groepen zal een route naar het noorden gaan en de
andere groep naar het zuiden (Emst binnen de bebouwde kom). 2 weken tevoren verstuurt de
gemeente de uitnodiging. Het gaat om kleine dingen en kleine plannen op micro niveau om zelf op te
pakken.
De heer Broekman merkt op dat de gemeente het slechte voorbeeld heeft gegeven door Emst eerder
kaler dan mooier te maken dan vroeger door de aanpak van snoeien en onderhoud. De wethouder
antwoordt dat de gemeenteraad indertijd besloten heeft het budget te krimpen zodat er weinig geld
over is voor het onderhoud en handhaven van groen.
De wijkagent zal eveneens aanwezig zijn bij de wandeling.
Mevrouw Beumer vraagt naar de buurtcoach. Deze zal inderdaad betrokken zijn. De buurtcoach is
iemand die bewoners stimuleert om dingen voor elkaar te krijgen vanuit Koppel.
De heer Buers merkt op dat sociale wijkteams in ontwikkeling zijn met het oog op decentralisaties
voor de zorg. Vanuit de gemeente wordt geantwoord dat later een en ander al werkendeweg
vervlecht zal worden
2. Notulen jaarvergadering 26 maart 2013
N.a.v. de vraag m.b.t. de status van het Dorpsplan meldt de voorzitter dat het wellicht goed zou zijn
een nieuw Dorpsplan te realiseren tezamen met een dorpsraadpleging.
N.a.v. de weggehaalde duiker nabij de Schobbertsbrug reageert de voorzitter dat het RGV deze niet
zal willen terugplaatsen. De indruk wordt gewekt dat het met name gaat om derving van inkomsten
aan parkeergeld.
De heer Koop merkt op dat het gebied rondom ’t Rengel in het bezit is van Het Geldersch Landschap.
Hierna worden de notulen vastgesteld.

3. Jaarverslag 2013
Het traject m.b.t. de actualisering van het bestemmingsplan Buitengebied wordt uitgebreid besproken.
Het jaarverslag wordt vastgesteld.
4. Financieel verslag 2013 Emster Belang en Steunpunt Emst 2012
Het jaar 2013 heeft een positief resultat opgeleverd van 1.373,00 euro.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
Henk Boeve samen met Monique Beumer hebben de kas gecontroleerd. Hij maakt de penningmeester
een groot compliment, alles loopt via de bank en is daarmee zeer inzichtelijk geworden.
De vergadering déchargeert de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde beleid.

Henk Boeve is aftredend en wordt opgevolgd door Paul Gensen.
6. Bestuurssamenstelling
Bij acclamactie worden Sjoerd Bokma en Ankie Lammers herbenoemd.
Dorothee Gorter wordt in ieder geval voor 1 jaar herbenoemd (einde zittingstermijn).
De vergadering is het eens met voorzetting uitoefening functie. De vergadering heeft ingestemd met
het voorstel van het bestuur om met een voorstel te komen hoe een en ander te formaliseren.
Volgend jaar komt het bestuur hierop terug hoe nu verder.
7. Wensen en knelpunten
De heer Van Egmond merkt op dat er geen fietsenparkeerplek in het dorp is.
Ter plekke is weinig openbare ruimte. Het beleid is om de fietsen zoveel mogelijk bij de halte
Oranjeweg te plaatsen waar ruimte is voor het parkeren van fietsen.
Henk Boeve vraagt zich af wat het standpunt van het bestuur is t.a.v. Roda, Peter de Weerd en het
Gelders Kwartier (attributen voor de kinderen)?? Inzake dit laatste zou de gemeente deze attributen
toegezegd hebben.
Karin Hertgers (bewoonster van het Gelders Kwartier) deelt mee dat over ca. 5 weken dit door de
gemeente opgepakt gaat worden.
Inzake Peter de Weerd heeft het bestuur een brief met indringende vragen gestuurd naar de
gemeente. Hierop is nog geen reactie gekregen.
Roda: het bestuur staat op het standpunt dat dit geen zaak voor het Emster Belang is.
Be Brummel: hem wordt de toegang geweigerd tot de milieustraat als hij met een trekker met
aanhangertje komt met groen afval. E.B. zal hierover vragen stellen.
Astrid Gensen stelt de vraag m.b.t. renovatie van de Hezebrink waarbij verwacht wordt dat 500.000
euro extern ingebracht moet worden? Was dit ook het geval bij de PWA-hal, de Koekoek en Oene?
Andere subsidies zoals vanuit de Provincie komen niet ten laste van de 500.000 euro. Op dit moment
is de gemeente bezig te inventariseren hoe de subsidies voor de accomodaties tot stand komen.
Hans Buers vraagt zich af waarom geen verkoop de Hezebrink aan Triada? Het antwoord van deze
vraag ligt niet op de weg van E.B.
Johan Koop: waar is het financieel verslag van ’t Ebbenhuis? Tijdens de voorgaande
ledenvergaderingen is geen gebruik gemaakt het financieel verslag in te zien. Per abuis dit jaar niet.
Verder wat zijn de plannen rondom het Ebbenhuis? Afgesproken is dat gedurende de komende 5 jaar
nieuwe mogelijkheden worden verkend.
Pauze
8. Vogels in de buurt
De heer Harrie van Diepen laat ons met name opnames zien van broedende kerkuilen en
opgroeiende kerkuilen kuikens. Heel interessant om te zien hoe zij te werk gaan bij het vinden van
muizen, het hoofdbestanddeel van hun dagelijkse voedsel. Per dag zijn circa 40 muizen nodig. Ook in
Emst huizen een aantal kerkuilen.
Als dank voor deze presentatie krijgt hij een bijdrage voor de werkgroep kerkuilen.

