Notulen jaarvergadering Emster Belang 12 oktober 2021 in de Hezebrink
Afwezig met kennisgeving: de families v.d. Berg, Buers, Fikse en Jansen,
Aanwezig waren:26 stemgerechtigde leden, en 2 belangstellenden.
1. Welkom
De voorzitter memoreert dat het 2 jaar geleden was dat E.B. een ledenvergadering heeft kunnen
houden in verband met corona-maatregelen,
2. Notulen jaarvergaderingver 25 maart 2019.
Naar aanleiding van de notulen meldt de voorzitter dat er binnenkort weer gesproken wordt over
de Hoofdweg in het algemeen. Het blijft een punt van aandacht. Het aanbrengen van zgn, sluisjes
zou een oplossing kunnen zijn, maar is duur.
N.a.v. actiepunten vorige ledenvergadering .
Het postadres EB wordt weer een Emster adres, namelijk dat van 2e secretaris Jacob Mosterd.
De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag 2019 en 2020
Vastgesteld zonder aanvullingen.
4. Financieel verslag 2019 en 2020
Het financieel verslag van 2019 wordt door de penningmeester toegelicht. Het jaar is afgesloten
met een licht negatief resultaat, mede omdat de contributie-inning wat achterstand had opgelopen.
Hierover worden geen vragen gesteld en derhalve wordt dit verslag goedgekeurd.
Het financieel verslag van 2020 laat een forser negatief resultaat zien. Dit heeft een drietal
oorzaken, te weten door een meerjarige bestelling van contributiekaarten zonder jaartal en dus in
te zetten voor meerdere jaren, vanwege Covid geen contributie-inning aan de deur, en onze
bijdrage aan het plantje voor alle inwoners. Het negatieve resultaat dat dit tot gevolg had is
opgevangen door een overboeking uit de spaarrekening.
We zien een geleidelijke terugloop in ons ledenaantal, maar onze financiele positie is nog
toereikend en vraagt nog geen actie, bv in de vorm van contributieverhoging.
Verder geen vragen. Ook het financieel verslag over 2020 wordt goedgekerd.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
De leden van de kascommissie hebben de financiën 2019 en 2020 gecontroleerd.
Chris Mulder geeft de bevindingen van de kascommissie weer. Er zijn geen verschillen gevonden.
De saldi komen overeen en afwijkingen zijn niet geconstateerd. Bij acclamatie wordt het bestuur
décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.
Wim Broekman is aftredend uit de kascommissie en wordt bedankt voor zijn inzet. Hij wordt
vervangen door Monique Beumer.

6. Ebbenhuisfonds
In kas is een bedrag van € 141.000 beschikbaar. Voor in te dienen projecten. Hiervan is inmiddels
1 project toegekend: de website met betrekking tot de geschiedenis van Emst.
Nav het Ebbenhuisfonds ontspon zich een discussie over de anonimiteit van de
beoordelingscommissie, aangezwengeld door mevrouw Heleen Koop in het kader van
transparantie. Na uitleg over de transparantie die geborgd wordt door het bestuur van E.B., wordt
na stemming besloten niet tot openbaarheid van de leden van de beoordelingscommissie over te
gaan
7. Bestuurssamenstelling
Aftredend en herkiesbaar de heren Gert Pannekoek en Jacob Mosterd en mevrouw Dorothee
Gorter.
Zij worden bij accllamatie herbenoemd.
Aftredend in 2020 en niet herkiesbaar is Ankie Lammers-Braakman. De voorzitter bedankt haar
uitvoerig. Ankie heeft altijd veel werk op zich genomen, beschikte over een uitstekend netwerk en
had altijd een goede neus (en pen) voor communicatie. Zij krijgt als dank voor haar inspanningen
een bos bloemen en een aandenken in de vorm van een kunstwerk, een glazen druppel.
Mevrouw Petra Brummel-Stegeman-wordt bij acclamatie benoemd tot bestuurslid met als
speerpunt De Hezebrink, om de verbinding tussen Emster Belang/de Hezebrink te verstevigen.
Het bestuur is blij met deze versterking. De vergadering wenst Petra veel succes toe.
De voorzitter geeft aan dat er naast de huidige bestuurssamenstelling, er ruimte is voor nog een
bestuurslid, met aandacht voor secretariele en communicatiezaken.
8. Wensen en knelpunten
De parkeerproblematiek rond de Hezebrink wordt weer naar voren gebracht. Ook dit onderwerp heeft
de volle aandacht van het bestuur evenals de knelpunten rond de Hoofdweg. Deze onderwerpen
komen aan de orde bij een gepland overleg met de verkeersdeskundige van de gemeente, de heer
Arnoud v.d. Vrugt.
De voorzitter sluit hierna het formele gedeelte van de jaarvergadering af en dankt iedereen voor hun
inbreng.
Pauze

Speerpunten-inventarisatie voor de komende jaren
Het EB heeft behoefte aan input van haar leden over kansen, knel- en aandachtspunten waar we ons
de komende jaren extra voor in kunnen gaan zetten en wat we als Emster gemeenschap ook uit
kunnen dragen naar politiek en beleid. Op korte termijn speelt dat al bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur heeft de 5 kernthema’s voorbereid, namelijk: verkeer & veiligheid;
woningbehoefte; leefbaarheid, instandhouding van het voorzieningenniveau en opsplitsing van
woningen.
Allereerst wordt geïnventariseerd welke 3 van de genoemde thema’s voor de aanwezigen de hoogste
prioriteit hebben. Dit resulteert in devolgende 3 aandachtspunten die vervolgens nader worden
uitgewerkt in groepjes:
1. Woningen, 2. Verkeer en 3. Jeugd.
1. Woningen:
•

•

Het is van belang dat er betaalbare woningen komen voor zowel senioren als starters. Ook
woningen met zorgbestemming moeten worden meegenomen. Woningen moeten
levensloopbestendig zijn.
Bij nieuwbouw is het belangrijk dat ook sociale huurwoningen worden meegenomen.

•

•

•
•
•
•

Van belang is dat Emstenaren voorrang krijgen; in een telefoongesprek met Willy Fikse (lid
van het Emster Belang) wordt aangegeven dat de projectontwikkelaar dit wel kan meenemen in
z’n plannen. De gemeente mag dit niet doen!
Stichting Betaalbare Woningen Emst is nog steeds actief en is in gesprek met Gemeente Epe
om het plan Kuilakker 3 nieuw leven in te blazen. De stichting is nog in afwachting van reactie
van de gemeente.
Naast Kuilakker 3 moet ook gekeken worden naar andere mogelijke plaatsen voor
woningbouw.
Als Kuilakker 3 weer kan worden opgepakt, kan dit ook positieve bijvangst opleveren in de
vorm van extra parkeergelegenheid rond de Hezebrink en de Sprenge.
Optie is ook om zwaarder in te zetten op de mogelijkheid van tijdelijk woningaanbod ten
behoeve van mantelzorg. Een dorp als Emst met veel buitengebied leent zich daar best voor.
Door Willy Fikse zijn in een telefoongesprek nog een aantal punten genoemd m.b.t.
woonruimte creëren in het buitengebied:
- Emst zou meer gebruik kunnen maken van rood voor rood regeling;
- Men moet voorzichtig zijn met het opsplitsen van woningen omdat dit voor veel problemen kan
zorgen.

2. Verkeer::
De Hoofdweg is nog steeds een racebaan. Als oplossing werd gezien een permanente flitspaal zoals
b.v. aan de Jachtlaan. Ook zouden er alsnog hagen geplant kunnen worden op diverse plekken, zoals
destijds aan de klankbordgroep werd voorgelegd bij het inrichtingsplan. Het oversteken is nog steeds
een probleem. Met name bij de kruising Hanendorperweg, Hoofdweg, Stationstraat. Het PGEM huisje
belemmert het uitzicht.
Op de Oranjeweg wordt nog steeds veel te hard gereden. Voorgesteld wordt een snelheidsmeter te
plaatsen.
De weg Epe/Vaassen biedt veel onduidelijkheid, er is geen eenduidigheid. B.v. veel verschillende
maximum snelheden op korte afstand van elkaar. Het ontbreken van eenduidigheid geldt ook voor de
Woesterweg, Veldweg, Vaassenbinnenweg. Het verkeer onderkent op dit traject vaak niet dat de
zijwegen van rechts voorrang hebben. Zelfs de zandwegen. Er wordt daar veel te hard gereden.
De Hoofdweg is nog steeds een racebaan.
3. Jeugd
Het veld achter de Hezebrink is nog steeds een woestenij. Maar er ligt wel een prachtig plan klaar .Bij
de gemeente Epe zijn veel wisselingen. Er is niets overgedragen, alle kennis van het plan is weg!
Dit moet nieuw leven worden ingeblazen.
Het jeugdhonk zou ook wel wat groter mogen misschien. Met de bestaande ruimte zou trouwens ook
meer kunnen, Koppel /Swoe wordt als organisatie te star ervaren.
Sowieso meer ruimte om samen te komen als jeugd zou prettig zijn, nu wordt de ruimte rond Livorno
vaak als “hangplek” gebruikt.
Er is geen echte uitgaansgelegenheid. Vroeger in onze tijd was er de Blue Sky (red. de bezoekers van
de alv zijn zelf geen jeugd, maar ouders van jeugd, zeg maar op zijn best oudere jongeren.)
De Blue Sky is er als ruimte nog steeds, maar er gebeurt helemaal niks voor jongeren meer.
Dat wordt als een gemis ervaren
.

