
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen bestuur 
- het bestuur is blij met het 
nieuwe bestuurslid Ietse 
Pestoor, maar blijft op zoek 
naar kandidaten. 
- de kerstboom op de Haven zal 
zaterdag 18 december worden 
opgericht. Basisschool De 
Springplank zal de boom 
versieren dit jaar. 
- de Nieuwjaarsborrel zal 
vrijdag 7 januari 2005 plaats-
vinden in het dorpshuis. Meer 
hierover leest u elders in deze 
Middagster. 
 
Vuur oud en nieuw 
Op maandag 6 december jl 
heeft de gemeente met een 
afvaardiging van de betrokken 
jeugd van Ezinge een afspraak 
gemaakt over verplaatsing van 
het oud en nieuw vuur. De 
gemeente heeft besloten het 
vuur niet langer op de Haven 
toe te staan. Afgesproken is om 
het vuur dit jaar te houden op 
een stuk grond van de ijsbaan-
vereniging pal naast en ten 
westen van de ijsbaan. Wij 
hopen dat de jaarwisseling op 
een goede wijze zal verlopen. 
  
Ledenvergadering 
In verband met de beperkte 
ruimte van deze Nijs kunt u hier 
deel 1 van het verslag lezen. 
Deel 2 volgt in de eerste Nijs 
van 2005 met verlanglijstje. 
 
Op 1 december waren circa 30 
Ezingers aanwezig op de ver-
gadering. Die begon met het 
voordragen van een gedicht 
van Sinterklaas door de nacht-
burgemeester van Allersma, 
Lex de Ruyter. De Sint stond 
hierin stil bij de hoogtepunten 

van 15 jaar dorpsbelangen. Hij 
riep de leden op die avond een 
verlangslijstje te maken voor 
het bestuur. Dat lijstje zou voor 
het bestuur kunnen dienen als 
leidraad voor hun activiteiten. 
Hierna begon de vergadering. 
Voorzitter André Huizing gaf 
aan dat de gemeente nog geen 
duidelijkheid kan geven over de 
nieuwbouwplannen in Ezinge. 
Het Ossepad moet nu uiterlijk in 
de zomer van 2005 beloopbaar 
zijn. Het fietspad Wierumer-
schouw-Dorkwerd zal in 2005 
aangelegd worden. Hij gaf 
verder een toelichting op de 
briefwisseling tussen dorps-
belangen en de gemeente over 
de brand bij Pestoor. Hij stelde 
dat dorpsbelangen Ezinge in 
overleg met de omliggende 
dorpen zal bezien wat de 
mogelijkheden zijn om de  
30 km beperkingen op de 
Hoogeweg voorbij Dorkwerd 
aan te vechten. Hierna werd 
uitvoerig gesproken over het 
vuur met oud en nieuw. De 
mening onder de leden was 
hierover verdeeld. De gemeen-
te heeft evenwel het besluit 
genomen om een vuur op de 
Haven niet meer toe te staan 
en dat is hun verantwoorde-
lijkheid. Dorpsbelangen kan en 
zal wel meehelpen om voor de 
jeugd een goede andere vuur-
plaats te vinden. NB Dit heeft 
resultaat gehad.  
Het bestuur zal een brief sturen 
aan de Groninger Borgen 
Stichting. Die stichting zal wor-
den opgeheven Het bestuur wil 
weten wat de gevolgen zijn 
voor de eerder gemaakte 
afspraken over het gebruik van 
de Allersmaborg en de tuin.  

Het bestuur zal navraag doen 
naar de al lang geleden toe-
gezegde lantaarnpaal op de 
hoek van de Oldijk en de Van 
Swinderenweg.  
Dorpsbelangen gaat proberen 
zich aan te sluiten bij de nieuwe 
website Ezinge.com. De site 
Ezinge.org zal opgeheven 
worden. 
 

 
 
Op voorspraak van de kas-
commissie werd décharge  
verleend aan de penning- 
meester voor het jaar 2003. 
Hierna werden de jaarrekening 
2003 en de begroting 2005 
besproken. Het jaar 2003 is in 
financieel opzicht een bewogen 
jaar geweest dat met een nega-
tief resultaat werd afgesloten. In 
2004 is een strakke begroting 
gehanteerd om een verdere 
verlies te voorkomen. Het 
bestuur wil voor 2005 tot een 
sluitende begroting komen 
waarbij ook nog ruimte is voor 
eventuele acties. Daarom werd 
voorgesteld de contributie te 
verhogen van € 4,50 naar  
€ 5,00 per lid. Na het beant-
woorden van enige vragen van 
de aanwezige leden werden de 
jaarrekening 2003, de begroting 
2005 en de voorgestelde contri-
butie voor 2005 vastgesteld. 
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Het bestuur heeft op haar ver-
zoek afscheid genomen van 
Anje Burgler. Zij was het nog 
langst dienende bestuurslid. 
Peter Bijlholt is door de leden 
benoemd tot nieuw bestuurslid. 
Hij gaf aan zich o.a. bezig te 
houden met de renovatie van 
de klapbrug bij de Mentaheerd. 
Ietse Pestoor heeft zich aan-
gemeld voor een bestuurs-
functie en is welkom geheten. 
 
Tot zover deel 1 van het 
verslag van de vergadering. 
 
Ledenadministratie 
In april van dit jaar is de contri-
butie over 2003 en 2004 per 
acceptgiro geïnd. Een aantal 
leden had op 1 december ook 
na een tweetal herinneringen 
de contributie niet voldaan. 
Deze leden worden daarom per 
31 december 2004 conform de 
statuten uitgeschreven als lid. 
Het bestuur heeft de betref-
fende 17 leden hiervan op de 
hoogte gebracht. De vereniging 
telt 227 leden per 31 december 
2004. In de loop van 2005 
houdt het bestuur een leden-
werfactie. Dan worden alle 
inwoners van Ezinge benaderd 
met het verzoek lid te worden 
van Dorpsbelangen. 
 
Gemeenteraad op bezoek?! 
Op 30 november jl zijn Grietko 
en Ineke naar het halfjaarlijks 
overleg met de gemeente 
geweest. Wethouders T Mol en 
N Werkman voerden namens 
het college van B&W het 
woord. Er waren verder 
afgevaardigden van de meeste 
andere besturen van dorps-
belangenverenigingen in onze 
gemeente aanwezig. De 
belangrijkste zaken worden 
hieronder vermeld: 
- Woonplan Winsum: de bouw 
van nieuwe woningen vordert 
langzamer dan bedoeld. Als 
besturen van dorpsbelangen 
zullen wij gezamenlijk een brief 
sturen naar bouwstichting 
Wierden & Borgen. Hierin 
vragen wij naar hun plannen 
voor de bouw van huurwonin-
gen in onze dorpen. 
- Ondergrondse afvalcon-
tainers: in Winsum wordt 

hiermee een proef gedaan. Of 
dorpen hiervoor in aanmerking 
komen is zeer de vraag. Wel 
gaat de gemeente nog in 2004 
bekijken of de glascontainer in 
Ezinge kan verhuizen naar een 
geschiktere plaats dan de 
Haven. 

 
 
- 30/60 km-zones: de gemeente 
wil de invoering hiervan nog 
eens tegen het licht houden. 
Daarom zet de gemeente dit 
punt op de agenda van de 
komende dorpskernbezoeken. 
- speel- en trapveldjes: het dorp 
Garnwerd krijgt subsidie van de 
gemeente voor hun plan om 
een speelveldje te renoveren. 
De gemeente zal over dit 
onderwerp komend voorjaar 
een notitie uitbrengen.  
> Opmerking: dorpsbelangen 
Ezinge overweegt te gaan 
onderzoeken of er behoefte 
bestaat aan een speelplek voor 
kinderen onder 4 jaar. Als u hier 
ideeën over heeft, wilt u ons 
dan benaderen?  
- dorpshuizen: de gemeente 
heeft dorpshuizen in 2004 geld 
gegeven voor het opzetten van 
een groot onderhoudsplan en 
een ondernemingsplan. Vanaf 
2005 moet dit tot resultaten 
gaan leiden. In Ezinge wil men 
graag het dorpshuis verbou-
wen, mede ten behoeve van de 
peuterspeelzaal. Maar hierover 
is nog nader overleg nodig. 
- consultatiebureaus:  
de gemeente probeert het 
consultatiebureau in Winsum te 
verplaatsen van het gezond-
heidscentrum naar de Blauwe 
Schuit. De huisvestingskosten 
daarvan zijn per jaar €15.000,- 
in plaats van ruim 60.000,-. Als 
dat lukt, blijft er ruim €20.000,- 
over voor huisvesting van 
andere consultatiebureaus. 
- jeugdsozen: nog dit jaar wil de 
gemeente de evaluatie van het 
tijdelijke jeugdhonk in Ezinge 
afronden. Dan moet duidelijker 
worden hoe het verder kan 
gaan.  
 

- relatie dorpen-gemeente:  
de gemeente wil deze relatie 
verbeteren. Ze hebben een 
onderzoekster ingeschakeld die 
de huidige situatie gaat 
bekijken en dan adviezen zal 
geven over hoe het beter kan. 
Als dorpsbelangen mogen wij 
ook aangeven hoe wij dat zien. 
De gemeenteraad zou een 
duidelijke rol moeten krijgen bij 
het dorpskernbezoek. Immers 
de raad bepaalt het beleid, niet 
het college van B&W.  
De gemeente denkt al eind 
februari 2005 met een uitge-
werkt plan te kunnen komen. 
 
Dankwoord Sint-organisatie 
“Hierbij bedank ik alle 
vrijwilligers die een bijdrage 
hebben geleverd aan de intocht 
van Sinterklaas. Het was weer 
een fantastisch feest voor de 
kinderen. Ik wil verder stil staan 
bij het overlijden van Hendrik 
Maatjes, amper een week na 
de laatste intocht die hij heeft 
mogen meemaken.  
Hij was vanuit Garnwerd jaren-
lang een drijvende kracht in 
onze organisatie. Wij zullen 
hem dan ook bijzonder missen.”  
Aldus Inge Folgerts-Mulder, 
coördinator intocht Sinterklaas. 
 
Kleur bergbezinkbassin? 
Als wij niet voor 1 februari 2005 
reacties ontvangen dat de 
betonnen kleur van het bassin 
anders zou moeten, gaan wij er 
van uit dat u die kleur zo wilt 
laten. 
 

 
 
Bestuur dorpsbelangen 
- André Huizing – voorzitter,   
  tel 622038 
- Denny Drijfhout – penning- 
  meester, tel 621655 
- Grietko Folgerts – secretaris 
  tel 621951 
- Ineke Swart-de Bruyn – lid  
  (vertegenwoordiger DES) 
- Peter Bijlholt – lid 
- Ietse Pestoor – aspirant lid 
- vacature(s) 


