
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mededelingen bestuur 
Dhr Greebe heeft zich terug-
getrokken als bestuurslid. We 
hebben dus een vacature! 
Bijna 90% van de leden heeft 
de contributie voldaan. Aan de 
resterende 10% verzoeken wij 
dit alsnog te doen. Per tele-
bankieren betalen kan ook. 
 
Schouw en dorpskernbezoek 
Op 24 juni jl. heeft de jaarlijkse 
schouw plaatsgevonden. 
Jammer dat wij niet meer 
schouwpunten van u kregen 
aangereikt. De tijdens de 
schouw besproken zaken zijn 
op het dorpskernbezoek van  
8 juli aan de orde gekomen. 
Het voltallige college van B&W 
was daarbij aanwezig. Dus ook 
de kersverse opvolger van Bert 
Swart, dhr Werkman. Helaas 
was de opkomst niet al te groot. 
Wel waren er diverse Ezingers 
gekomen in verband met de 
mogelijke sloop van de dwars 
geplaatste woningen in de 
Schoolstraat. De hoofdrol was 
dan ook niet toevallig deze keer  
voor wethouder Zeevalking.  
Dit najaar wordt er op een 
aantal plaatsen in Ezinge 
gewerkt aan de bestrating en 
de asfaltering. De gele stippen 
worden rood.  
Wij mogen een voorstel 
indienen om de betonsteiger bij 
de Springplank kleuriger te 
maken. Hebt u hiervoor ideeën, 
laat het ons weten! 
Het hekwerk tussen de vijver en 
het trapveldje bij het Kerkepad 
is vaak stuk. De gemeente zal 
bezien hoe dit verbeterd kan 
worden. De gemeente gaat 
bekijken of de ondiepte onder  

 
de brug bij de Haven opgelost 
kan worden. De aanleg van het 
Ossepad is vertraagd, maar het 
streven blijft dat er nog dit jaar 
op het pad gelopen kan 
worden. De gemeente heeft 
geen geld (over) voor het 
herstel van de klapbrug bij de 
Mentaheerd. Het fietspad van 
Wierumerschouw naar 
Dorkwerd gaat er komen in 
2005. 
 

 
 
Dhr Zeevalking ging uitvoerig in 
op de vervuilde grond bij het 
pand van voormalig garage 
Terpstra aan de van Swinde-
renweg. Volgens hem blijkt uit 
onderzoek dat er geen directe 
risico’s bestaan zo lang er niet 
gegraven wordt. De provincie is 
verantwoordelijk voor de 
beoordeling van de vervuiling. 
Zij moeten de ernst er van 
bepalen. De werkzaamheden 
aan de walbeschoeiingen in 
2003 ter hoogte van het pand 
gaven geen risico, anders had 
de provincie dat wel verboden. 
Aldus dhr Zeevalking.  
Later stond in het Dagblad van 
het Noorden te lezen dat dhr  
Zeevalking hiermee heeft 
gejokt! De provincie wist niets 
van die werkzaamheden en kon 
ze dus ook niet verbieden. De 
krant maakte ook melding van 
een overeenkomst tussen de  

 
eigenaar, dhr Terpstra, de 
gemeente en de provincie over 
de sanering. Als bestuur zullen 
wij hierover navraag doen bij de 
gemeente. 
De nieuwbouwplannen nabij de 
Schoolstraat lopen mogelijk 
verdere vertraging op tot 2006.  
Een projectontwikkelaar heeft in 
dat gebied grond verworven. 
Het lijkt er op dat die minder 
interesse heeft om mee te 
werken aan nieuwbouw. Sloop 
van woningen aan de School-
straat is dan ook nog niet direct 
aan de orde. Als het al zo ver 
komt, zullen de bewoners 
hierover tijdig en afdoende 
geïnformeerd worden, aldus de 
gemeente. 
 
Ridder Ramaker 
Op 26 juni jl. is in Slochteren 
dhr A Ramaker benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. Wij gelukwensen hem 
daar van harte mee. Goed 
beschouwd is het wel passend 
om een echte paardenman als 
hij is tot ridder te verheffen. 
 
Evenementenbeleid 
De gemeente gaat bezien of de 
verplichte beveiliging van 
dorpsfeesten wel echt nodig is. 
 
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 P Bijlholt – aspirant lid 

Nijs�
Vereniging Dorpsbelangen Ezinge – 13 e editie – 

Dorpskernbezoek 8 juli: een jokkende wethouder!, gele wegstippen worden rood, kleurtje 
bergbezinkbassin?, aanleg Ossepad vertraagd, klapbrug Mentaheerd krijgt geen geld van 
Winsum, fietspad Wierumerschouw-Dorkwerd komt er, start nieuwbouw niet voor 2006!  
Ander nieuws: Ridder Ramaker, beveiliging dorpsfeesten ook in 2005 verplicht? 


