
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mededelingen bestuur 
Eén van de laatste handelingen 
van dhr Dees als burger-
meester was het opspelden van 
de ridderorde bij ons bestuurs-
lid Ineke Swart-de Bruyn. 
Grietko Folgerts is onlangs 
gekozen in het bestuur van de 
Vereniging Kleine Dorpen 
Groningen.  
Het onderzoek voor het 
museum Wierdenland is half 
april gestart. Na deze zomer 
moet duidelijk worden hoe het 
museum op onze wierde zal 
kunnen overleven.  
Wie zijn/haar contributie nog 
niet heeft voldaan, verzoeken 
wij om dat alsnog te doen. Per 
telebankieren betalen kan ook.  
 
Overleg met B&W 
Dorpsbelangen heeft op haar 
verzoek op 28 april jl. overleg 
gehad met wethouder Swart, 
namens het college van B&W. 
Hij gaf aan dat medio 2005 nu 
echt gestart zal worden met de 
bouw van enkele senioren-
woningen. Op verzoek van ons 
krijgt het betonkleurige berg-
bezinkbassin (de steiger) aan 
het kanaal een geschiktere 
kleur. De gemeente gaat onder-
zoeken of wegversmalling door 
parkeerhavens kan helpen de 
snelheid op de van Swinde-
renweg en Nieuwestreek te 
verlagen. Het oudejaarsvuur 
kan alleen op de Haven blijven 
als de betrokken jeugd zich wil 
houden aan vooraf te maken 
afspraken. Zo niet, moet het 
vuur mogelijk verplaatst worden 
naar een veiliger plek.  
 
 

 
De gemeente wil haar relatie 
met de dorpen verbeteren. Ze 
heeft o.a. daarover op 27 mei jl. 
gesproken met de besturen van 
de verenigingen dorpsbelangen 
in de gemeente. 
 
Schouw en dorpskernbezoek 
Op donderdag 8 juli zijn alle 
inwoners van Ezinge van harte 
uitgenodigd voor het jaarlijkse 
dorpskernbezoek in het 
Schleurholtshuus.  
Het college van B&W zal die 
avond in gaan op de punten die 
bij de schouw aan de orde zijn 
gekomen. Ze hebben ons op  
28 april toegezegd ons nader te 
informeren over de bodem-
vervuiling bij de voormalige 
garage aan de van Swinde-
renweg.  
Daarnaast zal dorpsbelangen 
een aantal agendapunten 
aandragen. De gemeente zegt 
krap bij kas te zitten, dus 
moeten we als dorp onze 
wensen extra goed naar voren 
brengen. Komt dus allen en laat 
van u horen! 
De schouw vindt plaats op  
24 juni. U kunt uw schouw-
punten vooraf aan ons door 
geven. Ook kunt u meelopen 
die middag. Wilt u zich dan 
z.s.m. bij ons melden? 
 
Evenementenbeleid 
Mede naar aanleiding van het 
protest van dorpsbelangen en 
van Stichting Volksvermaken  
Ezinge heeft de gemeente 
afgezien van vervroeging van 
de sluitingstijden bij evene-
menten zoals een feestweek. 
Het is en blijft 02.00 uur op 
vrijdag en zaterdag! 

 
Amalialinde geplant 
Woensdag 7 april heeft dhr 
Ramaker met kinderen van 
beide basisscholen een Amalia-
linde geplant tussen De Spring-
plank en het kanaal. De linde is 
aangeboden door de gemeente 
ter ere van de geboorte van 
prinses Amalia op 7 december 
2003.  
 

 
 
Goed idee gevraagd! 
De gemeente heeft voor 2004 
nog bijna € 7000,- voor plan-
nen die de leefbaarheid in een 
dorp ten goede komen. Dorps-
belangen kan hiervoor nog tot 
juli een voorstel indienen.  
Wie helpt ons aan een goed en 
haalbaar idee? 
 
Bestuur dorpsbelangen 
- dhr A Huizing – interim- 
  voorzitter,  tel 622038 
- dhr D Drijfhout – penning- 
  meester, tel 621655 
- dhr G Folgerts – secretaris 
  tel 621951 
- mw A Burgler – lid 
- mw I Swart-de Bruyn – lid  
  (vertegenwoordiger DES) 
- dhr H Greebe – aspirant lid 
- dhr P Bijlholt – aspirant lid 

Nijs�
Vereniging Dorpsbelangen Ezinge – 12 e editie – 

De kernpunten van het overleg met het college van B&W op 28 april jl; een foto van het 
planten van de Amalialinde op 7 april; bodemvervuiling aan de van Swinderenweg?!; 
feestweek toch niet om 24.00 uur afgelopen; goed idee gevraagd om de leefhaarheid van 
Ezinge te vergroten. Dat allemaal in deze Nijs, lees dus vooral verder! 


