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Column
Waar staat het Emster Belang nou eigenlijk voor? Gelet op enkele reacties dit jaar wil ik daar
wat over schrijven. Ik kreeg een paar keer te horen “wat doet het Emster Belang daar aan, ik
zie of hoor niks van jullie”. Of sterker nog “wat heb je nou aan het Emster Belang, die doen
toch niks”. Dat zijn geen fijne opmerkingen voor ons als bestuursleden. Wij voelen ons erg
betrokken met het wel en wee van Emst en steken daar de nodige vrije tijd in. Zijn die
opmerkingen terecht of communiceren we onvoldoende over onze activiteiten? Van nature
ben je geneigd in de verdediging te schieten. Onze rol als belangenvereniging is door de
jaren heen veranderd. In het verleden was die waarschijnlijk vaker concreter en zichtbaarder.
Bijvoorbeeld, een kruispunt was onveilig, een lantaarnpaal werd gemist of een stoeptegel lag
verkeerd. Het Emster Belang drong aan bij de gemeente om er wat aan te doen en de
gemeente plaatste waarschuwingsborden, een lantaarnpaal en de stoep werd opnieuw
gelegd. Door moderne communicatiemiddelen, zoals internet e.d. melden inwoners,
buurtvertegenwoordigers e.d. deze klachten tegenwoordig vaker zelf bij de gemeente of
andere betreffende instanties en hebben daar het Emster Belang niet voor nodig.
Tegenwoordig is het Emster Belang voor gemeente, provincie en andere organisaties vaker
aanspreekpunt namens Emst om te peilen wat er leeft onder de bevolking. Van daaruit
hebben we regelmatig zitting in klankbord- en projectgroepen. Voorbeelden hiervan zijn de
klankbordgroep voor de reconstructie van de Hoofdweg, de ontwikkeling van een
snelfietsroute tussen Epe en Apeldoorn en het gebiedsproces Emster- en Vaassense beken.
Dat is soms best een lastige positie. We proberen in die projecten de belangen van Emst zo
goed mogelijk te vertegenwoordigen, maar het resultaat van een dergelijk project zal niet
door elke Emstenaar positief ontvangen worden. Het kan namelijk voor sommigen negatieve
gevolgen hebben door bijvoorbeeld langdurige overlast of waardedaling van eigen bezit.
Door deelname in zo’n klankbordgroep met overheden worden we als het ware mede
verantwoordelijk gemaakt voor het resultaat. Ons doel is echter altijd het algemene belang
voor Emst zo goed mogelijk na te streven. Als “burgerparticipant” van overheden worden we
serieus genomen en proberen we er het beste van te maken. En dat is vaak niet het
maximale wat je zou wensen.
Om Emst zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen hebben we feedback en
opbouwende kritiek nodig van de inwoners. Als wij weten wat er leeft onder de Emsternaren
dan kunnen wij daar iets mee doen en dat lukt niet als er vanaf “de zijlijn” kritiek geuit wordt,
zonder met ons het gesprek aan te gaan. Vraag wat onze rol en mening is bij een bepaald
onderwerp. Een goede communicatie kunnen ergernis en een negatieve sfeer voorkomen.
Met een korte terugblik kan ik zeggen dat er in Emst mooie resultaten geboekt zijn de
afgelopen periode. De totaal vernieuwde en heropende Hezebrink natuurlijk als beste
voorbeeld daarvan. Verder is na een moeizaam en te langdurig proces het resultaat
zichtbaar van de reconstructie van de Hoofdweg. De beplanting moet grotendeels nog
aangelegd worden en er wordt momenteel nagedacht over de wijze van een feestelijke
opening. De Oranjevereniging organiseerde weer een prachtig Emster feest en vierde het
100 jarig bestaan.
Helaas hebben wij niemand kunnen vinden die, zoals tot 2017 gebruikelijk was, de
contributie van het Emster Belang persoonlijk aan huis wil innen. Dit is ook een zeer
tijdrovende klus en daarom hebben we besloten om per 2019 over te gaan op automatische
incasso. Hierbij wil ik alle leden oproepen mee te werken aan de oproep in deze nieuwsbrief
om per omgaande de machtiging in te sturen voor automatische incasso van de contributie
en de contributie voor 2018 nog zelf over te maken. Hopelijk kunt u als lid hiervoor begrip
opbrengen en bij voorbaat hartelijk dank daarvoor.
Gert Pannekoek

(vice voorzitter)

Financiën
Sinds jaar en dag werden de contributiegelden aan de deur bij de leden opgehaald door een
vrijwilliger, die hier een kleine vergoeding voor kreeg. Als je dan bedenkt dat er naar meer
dan 500 adressen moest worden gegaan en sommige adressen wel 2 of 3 keer werden
bezocht, omdat er niemand thuis was, dan moet dat toch wel een “helse” klus zijn geweest.
We hebben de laatste tijd diverse mensen benaderd om contributie-inner voor het Emster
Belang te worden, maar niet één heeft positief gereageerd. Waarschijnlijk mede gezien het
bovenstaande.
Het bestuur heeft daarom besloten om de contributie voor 2018, op eigen initiatief door de
leden zelf te laten overmaken. U wordt dan ook dringend doch gaarne verzocht om € 5,- te
storten op bankrekening NL80 RABO 03644182 06 o.v.v. contributie 2018.
Daarnaast is besloten, om in navolging van de Oranjevereniging, de contributie m.i.v. 2019
via automatische incasso te innen. In deze nieuwsbrief vindt u dan ook een
machtigingsformulier hiervoor. De leden die de nieuwsbrief digitaal krijgen, zullen het
formulier ook digitaal in Pdf-formaat ontvangen. Op het formulier staat precies wat u er mee
moet doen. U neemt ons veel werk uit handen en doet ons hiermee een zeer groot
genoegen.
Yolande Klomps (penningmeester)

Hoofdweg
Het is een dooddoener maar zeker hier van toepassing: “Het duurt even, maar dan heb je
ook wat”. Bijna 2 jaar geleden, november 2016, was de kogel door de kerk en werd het
ontwerp voor de Hoofdweg vastgesteld. Nu twee jaar later is het project zo goed als ten
einde. Net vóór de zomervakantie ging de weg weer open voor al het verkeer. De laatste
weken zie je af en toe nog een auto, busje of kraan van Roelofs en worden de laatste tegels
en klinkers op z’n plaats gelegd.
Het heeft lang geduurd en geleid tot veel ergernis en frustraties bij zowel omwonenden,
voorbijgangers, gemeente als andere dorpsgenoten. Maar het meest getroffen zijn de
ondernemers. Véél minder klanten dan normaal en soms een (deel van de) dag sluiting
omdat men gewoon niet bereikbaar was. Petje af voor het geduld en doorzettingsvermogen
wat een ieder heeft gehad!
We kunnen natuurlijk alle feiten gaan opnoemen die niet goed zijn gegaan, maar liever kijk ik
vooruit. Het totaalplaatje is mijns inziens mooi geworden. Ruimere fietspaden, mooie
straatverlichting, een mooie inrichting van het Hezeplein, betere parkeerplekken bij de Spar,
een ruimere rotonde en een nu al goed gebruikte rustplaats bij de kerk. Allemaal elementen
die we samen ooit als Emster gemeenschap als wens hebben geuit in het Dorpswerkplan
van 2008. Is dan nu alles naar ieders tevredenheid? Zeker niet, er zijn vast dingen die nog
verbetering behoeven. Schroom niet om zaken die het algemeen belang dienen, bij het
Emster Belang te melden.
De laatste perken worden, nu ik dit schrijf, nog ingeplant of ingezaaid voor de winter, zodat
straks na de winterperiode, het groen weer uitloopt en op den duur de witte paaltjes
weggehaald kunnen worden.
Hopelijk kunnen we er met deze grondige aanpak van de Hoofdweg weer jaren tegen. Rest
me nog te melden dat we jullie graag ontmoeten op de feestelijke opening van de Hoofdweg
die ons nog te wachten staat in het voorjaar van 2019. Tot dan!
Jacob Mosterd

Website en Facebook
Binnenkort lanceert het Emster Belang haar vernieuwde website. De huidige website is niet
eigentijds, bevat te veel informatie wat niet meer relevant is en voldoet niet meer aan de
eisen die gesteld zijn aan het lezen vanaf een smartphone. Daarnaast maakt het Emster
Belang sinds korte tijd gebruik van Facebook. Dit medium is uitermate geschikt om
informatie snel onder de aandacht te brengen. In korte tijd hebben we al aardig wat volgers
en leuke reacties gekregen. Het Emster Belang houdt het recht om kwetsende of
beledigende teksten te verwijderen.
Bent u geen Facebookgebruiker, op de vernieuwde website kunt u
zonder Facebookaccount de berichten meelezen.
www.emsterbelang.nl

Project Vaassense beken en deelproject natuurinrichtingsplan EmstAchterhegge, stand van zaken
In het gebied “Vaassense Beken” wordt nog steeds onderzocht of verschillende
deelprojecten kans van slagen hebben. In 2016 heeft een oriënterend gebiedsproces geleid
tot het inzicht dat er in het gebied Vaassense Beken kansen zijn voor natuurontwikkeling,
structuurversterking van landbouw, cultuurhistorie, toerisme, landschap en leefbaarheid.
Behalve de provincie Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe proberen een
vertegenwoordiging van de agrariërs, het Emster Belang, de Bekenstichting, Geldersch
Landschap en Kasteelen en gemeente Epe een concrete invulling te geven aan een vervolg.
Een vrijwillige kavelruil voor agrarische– en natuurdoelen is de belangrijkste pijler voor deze
slagingskans. En juist die noodzakelijke kavelruil zit momenteel in een impasse. De
belangen van de provincie en de agrarische sector liggen te ver uit elkaar. De provincie wil
gronden inbrengen in dit kavelruil proces voor verbetering van de landbouwstructuur. De
landbouw moet dan landbouwgronden in de beekdalen inbrengen voor het halen van de
natuurdoelen die de provincie daar beoogt. Zolang er in deze impasse geen doorbraak komt,
zullen andere deelprojecten niet starten. Het Emster Belang zou samen met de gemeente
voor geheel Emst een deelproject trekken voor landschapsversterking. Er is provinciale- en
gemeentelijke subsidie beschikbaar voor particuliere initiatieven om nieuwe houtsingels,
erfbeplanting of poelen aan te leggen. Stichting Landschapsbeheer Gelderland voert dit
project uit door landschapsplannen te maken voor geïnteresseerde grondeigenaren in het
buitengebied. Ook coördineert deze Stichting de daadwerkelijke uitvoering en koopt de jonge
bomen en struiken in. Dit deelproject is nu ook doorgeschoven naar 2019.
Hoe staat het met de voorbereiding van de maatregelen om 26 ha natuur te realiseren in
Emst-Achterhegge? Op 13 juni jl. was er een informatiebijeenkomst bij Forellenkwekerij ’t
Smallert. Het werd de provincie daar duidelijk dat de communicatie over dit project niet goed
is geweest. De opkomst was groot en er was, zacht uitgedrukt, weinig enthousiasme voor
het huidige plan. De provincie wil de komende tijd dan ook vaker, beter en persoonlijker gaan
communiceren.
Naar aanleiding van de reacties van bewoners tijdens deze bijeenkomst zet de provincie een
aantal acties uit, waarover hieronder meer. Op deze informatiebijeenkomst hebben
bewoners hun zorgen en bezwaren aangegeven met betrekking tot de inrichting van het
gebied naar natuur. Een aantal omwonenden ondervindt overlast van muggen en knutten en
is bang dat dit met de inrichting van nieuwe natuur erger wordt. Er zijn klachten over het

onderhoud van sloten en beken, waardoor het watersysteem soms niet goed werkt. Er zijn
zorgen over toekomstig wateroverlast op erven en in kelders. Tenslotte voelt men zich niet
gekend in het ontwerp voor de inrichting van het gebied, dat als ‘definitief’ werd
gepresenteerd.
De provincie zegt de zorgen en bezwaren van de belanghebbenden serieus te nemen. Ze wil
het gebied van Emst-Achterhegge inrichten als natuurgebied, zonder dat de omgeving daar
nadeel van ondervindt. Daarom maken ze een pas op de plaats. Ze willen eerst een goed
beeld hebben van het watersysteem. Er zijn al peilbuizen geplaatst. Met deze peilbuizen
kunnen ze de grondwaterstand in het gebied volgen en meer inzicht krijgen in de werking
van het grondwatersysteem. Ook loopt er een onderzoek naar muggen en knutten in het
gebied Vaassense Beken.
Het Emster Belang zal bij het verdere verloop van het voorbereidingsproces een vinger aan
de pols houden.
Gert Pannekoek

Poelen-cursus
In de Hezebrink werd 2 oktober jl. een informatieavond gehouden over beheer en onderhoud
van poelen. Met zo’n 25 aanwezigen op deze avond bleek er voldoende interesse te zijn om
een cursus te starten. Twee medewerkers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland
(SLG) gaven een interessante lezing over de waarde van poelen als belangrijk leefgebied
voor veel planten en dieren.
De gemeente Epe heeft in het verleden op diverse plaatsen in de gemeentesubsidie
verleend voor de aanleg van (kikker)poelen. In samenwerking met Stichting
Landschapsbeheer Gelderland zijn de poelen geïnventariseerd op de aanwezigheid van
amfibieën en alles wat er leeft in en rond de poelen. De resultaten zijn gebundeld in een
poelenboekje. Na 12 jaar verdienen de poelen opnieuw aandacht vanwege achterstallig
onderhoud op een aantal plekken. De gemeente en provincie stellen subsidie beschikbaar
voor deze poelencursus. De grondeigenaren van de poelen, maar ook andere
geïnteresseerden in aanleg en onderhoud van poelen, kunnen zich opgeven voor de cursus.
De cursus bestaat uit enkele dagdelen, verspreid over het jaar en gaat in op dieren en
planten die in en om de poel leven. Alles wordt gehouden in onze gemeente en deels ook in
Emst, een theoretisch deel binnen en voor het praktische gedeelte buiten bij enkele poelen.
Bij goed onderhoud biedt een poel een zeer geschikte leefomgeving voor veel soorten. Het is
de bedoeling dat na de cursus een poelenwerkgroep wordt opgericht. Deze werkgroep
bestaat uit vrijwilligers die helpen met poelenonderhoud. Op die wijze draagt het project bij
aan het verhogen van de kwaliteit van de bestaande poelen.
Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen kunt u contact opnemen met Robert Keizer van
SLG tel. 026-3537444 of r.keizer@landschapsbeheergelderland.nl

