
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen bestuur 
- onze bestuursleden André 
Huizing en Peter Bijlholt 
hebben zich om persoonlijke 
redenen teruggetrokken. Wij 
bedanken beiden voor hun 
inzet! 
- het dorpskernbezoek Ezinge 
door het college van B&W staat 
gepland voor 15 september a.s. 
- wij zijn nog altijd van plan ons 
aan te sluiten bij de website 
Ezinge.com, zoals toegezegd 
op de ledenvergadering van  
1 december 2004. Wij hebben, 
gezien alle ontwikkelingen 
binnen ons bestuur, besloten 
om hier pas na de extra leden-
vergadering van 31 mei echt 
werk van te gaan maken. 
- wellicht hebt u eind maart in 
het Dagblad van het Noorden 
gelezen over de plannen van 
de ijsbaanvereniging. Wij heb-
ben het bestuur van de ijsbaan-
vereniging hierbij onze steun 
aangeboden. 
 
Nawoord André Huizing 
‘Het werd voor mij de afgelopen 
jaren steeds lastiger om mijn 
bestuursfunctie bij dorpsbelan-
gen te combineren met de toe-
nemende drukte binnen mijn 
eigen bedrijf. Ondanks dat het 
bestuur van dorpsbelangen 
bestaat uit een gedreven club 
van vrijwilligers ben je toch veel 
(vrije) tijd kwijt met het regelen 
en organiseren van zaken. In 
dit verband noem ik even als 
voorbeeld de kwestie rondom 
het consultatiebureau waar 
afgelopen september toch de 
nodige uren zijn ingestoken 
(o.a. enkele keren overleg met 
gemeente en andere vereni-
gingen van dorpsbelangen en 

bijwonen c.q inspreken tijdens 
raadsvergaderingen). Rond oud 
en nieuw is er frequent overleg 
geweest met de gemeente en 
met de jeugd omtrent het jaar-
lijkse oud en nieuw vuur.  In de 
aanloop naar en na oud en 
nieuw werd mij als voorzitter 
door enkele mensen verweten 
dat wij ons als bestuur van de 
vereniging te weinig zouden 
hebben ingezet voor het 
behoud van het vuur op de 
haven. Persoonlijk blijf ik vinden 
dat als het voltallige college 
besluit, uit het oogpunt van 
veiligheid, om ergens een 
vreugdevuur niet toe te staan, 
dat een vereniging voor dorps-
belangen en eigenlijk ieder 
inwonend burger dit besluit 
moet respecteren. Bij diverse 
jeugdigen (en sommige ouders) 
is de mening van dorpsbelan-
gen niet goed gevallen. De 
houding en met name het 
gedrag van enkelen van hen 
was voor mij de spreekwoor-
delijke druppel die de emmer 
deed overlopen en heeft mij, 
doen besluiten mijn bestuurs-
functie per de eerstvolgende 
vergadering neer te leggen.     
Ik hoop dat er vanuit het dorp 
andere mensen opstaan die het 
bestuur van onze vereniging 
willen versterken en spreek ook 
de nadrukkelijke wens uit dat 
ieder inwoner van dit mooie 
dorp in de toekomst zijn of haar 
steentje zou willen bijdragen 
door in ieder geval aanwezig te 
zijn op de algemene leden-
vergadering van hun vereniging 
voor dorpsbelangen en ook 
daar hun mening te geven over 
zaken  die ons allen aangaan’. 
 

Extra ledenvergadering 
Door het vertrek van twee van 
onze bestuursleden zijn wij 
volgens de Statuten verplicht 
om een extra ledenvergadering 
te houden. Het bestuur moet nl. 
uit tenminste 5 leden bestaan 
en wij zijn nog maar met vier. 
Vanwege de drukke voorberei-
dingen voor het 5 mei feest en 
de jubileumweek van de  
vv Ezinge in de week daarop 
hebben wij besloten om die 
vergadering pas te houden op 
dinsdag 31 mei a.s. Uitsluitend 
onze leden zullen daarvoor 
ruim één week van te voren 
een uitnodiging ontvangen. Het 
is dus geen openbare bijeen-
komst. Wij hopen en verwach-
ten dat het bestuur na die 
avond met minimaal één lid is 
versterkt. Zo niet, hebben we 
als vereniging een probleem. 
Verder willen wij die avond van 
de leden hun antwoord op onze 
vraag of wij met de goede 
zaken bezig zijn en of wij die 
ook goed aanpakken. De direc-
te aanleiding om die vraag bij 
de leden neer te leggen is ons 
overleg op 30 maart jl. met een 
afvaardiging van Algemeen 
Belang Ezinge (ABE). Daarbij 
kregen wij het verwijt dat wij 
onvoldoende zouden doen voor 
het belang van Ezinge en haar 
inwoners. We zouden ons meer 
moeten richten op zichtbare, 
concrete resultaten. Dat is ook 
de reden van het ontstaan van 
ABE. Ze kiezen er nadrukkelijk 
voor om zich niet bij ons aan te 
sluiten. Wij willen nu weten of 
dat verwijt van ABE bij meer 
van onze leden leeft. Zo ja, 
hebben we als vereniging een 
nog groter probleem.  

Nijs�
Vereniging Dorpsbelangen Ezinge – 18 e editie  – 

Voorzitter André Huizing stapt op  en geeft aan waarom. Extra ledenvergadering op  
31 mei a.s. Nieuwbouw Ezinge komt dichterbij. Ook b asisscholen samen op weg. 
Verfraaiing bergbezinkbassin. Evaluatie jeugdhonk. Brug Dorkwerd. Oproep bestuur.  



Wij vragen dan ook uw steun 
en verzoeken u nadrukkelijk die 
steun op 31 mei ook uit te spre-
ken. In de vorige Nijs hebben 
wij u het verlanglijstje van de 
ledenvergadering toegezegd. 
Wij schuiven dit door tot na de 
vergadering van 31 mei. 
 
Nieuwbouw Ezinge 
Wij hebben de gemeente 
Winsum in februari wederom 
gevraagd ons te informeren 
over de nieuwbouwplannen 
voor Ezinge. Begin april ont-
vingen wij het volgende ant-
woord: ’Het bestemmingsplan is 
in een voorbereidende fase, dat 
wil zeggen dat inventarisatie en 
onderzoeken zijn of binnenkort 
worden uitgevoerd. Als alles 
volgens schema gaat, zal in juni 
2005 een informatieavond 
worden gehouden en start de 
bestemmingsplanprocedure. 
Het bestemmingsplan zal tot in 
2006 in procedure zijn. Met 
gebruikmaking van een vrij-
stelling is de verwachting dat 
begin 2006 gestart kan worden 
met de uitvoering. Uitslagen 
van onderzoeken en bezwaren 
in de procedures hebben 
invloed op het tijdspad’. 
Begin maart hebben wij verder 
een brief gestuurd aan woning-
stichting Wierden en Borgen 
over hun plannen voor nieuw-
bouw en/of sloop van huur-
woningen in Ezinge. Hierop 
hebben wij tot half april nog 
geen reactie mogen ontvangen. 
 

 
 
Fusie basisscholen 
Beide basisscholen willen in de 
nabije toekomst samen verder 
als één samenwerkingsschool. 
Door de dalende leerlingen-
aantallen hebben ze ook niet 
veel keus. Als bestuur dorps-
belangen zijn wij blij met deze 
ontwikkeling. Wij zien een 

basisschool als een onmisbare 
voorziening voor Ezinge. De 
afgelopen periode zijn zowel 
personeel als ouders ingelicht 
over de plannen. Men wil 
toewerken naar een start per 
schooljaar 2006-2007.  
De gemeente Winsum moet 
beslissen in welk gebouw de 
samenwerkingsschool dan 
moet komen. Wij vragen bij de 
gemeente aandacht voor de 
nieuwe bestemming van het 
gebouw dat afvalt. 
 

 
 
Bergbezinkbassin 
De gemeente heeft tijdens het 
dorpskernbezoek in juli 2004 
toegezegd eventueel het 
bergbezinkbassin te willen 
verven in door ons gewenste 
kleuren. Daarna hebben wij u 
gevraagd om voorstellen in te 
dienen voor de aankleding van 
de “betonbak”. Wij hebben 
hierop slechts één concreet 
plan ontvangen, met een 
Engelse muur met beplanting, 
bankjes en een metalen hekje. 
Graag willen wij op onze leden-
vergadering van 31 mei hier-
over met u praten. Wij willen 
nog dit jaar met een plan naar 
de gemeente stappen dat bij u 
zoveel mogelijk steun heeft.  
 
Jeugdhonk 
Vanaf eind vorig jaar hebben 
wij meer dan eens bij de 
gemeente Winsum navraag 
gedaan over de toegezegde 
evaluatie van het jeugdhonk. 
Die zou voor 1 januari 2005 af 
zijn. De gemeente heeft ons 
begin april meegedeeld dat die 
evaluatie nu zeer binnenkort te 
verwachten valt. Dan zal duide-
lijk moeten worden of er naar 
de mening van de gemeente 
een basis is voor een jeugd-
honk in Ezinge. 
 

Brug Dorkwerd 
De bruggen over het Van Star-
kenborgkanaal bij Aduard en 
Dorkwerd moeten over enige 
tijd aangepast worden aan de 
nieuwe eisen van de scheep-
vaart. Rijkswaterstaat bestu-
deert wat daarvoor de beste 
manier is (zie de website 
www.lemmerdelfzijl.nl).  
Wij gaan er van uit dat de 
gemeente Groningen voor-
stander is van één brug voor 
autoverkeer (bij Aduard) en een 
fietsbrug bij Dorkwerd. Uit de 
studie blijkt tot nog toe dat 
vervanging van beide huidige  
bruggen door twee soortgelijke 
exemplaren voor het verkeer en 
financieel het beste scoren.  
De gemeente Winsum heeft 
ons gemeld dat ze zich sterk  
maakt voor het behoud van de 
autobrug Dorkwerd. Van de 
gemeente Zuidhorn hebben wij 
begrepen dat de huidige brug 
bij Aduard daar zal blijven. Over 
een eventuele rondweg bij 
Aduard is nog niets bekend.  
Wij blijven deze zaak voor u 
volgen. 
 

 
 
Bestuur dorpsbelangen 
- Denny Drijfhout – penning- 
  meester, tel 621655 
- Grietko Folgerts – secretaris 
  tel 621951 
- Ineke Swart-de Bruyn – lid,  
  tel 621724 (namens DES) 
- Ietse Pestoor – lid, tel 622180. 
- vacature(s) 
 
Dringende oproep aan u!! 
Als bestuur willen wij graag 
door kunnen gaan. Daarvoor 
hebben we minimaal één nieuw 
bestuurslid nodig, maar liever 
nog twee. Bent u met ons van 
mening dat de vereniging 
dorpsbelangen belangrijk is 
voor Ezinge en haar inwoners, 
neem dan contact met ons op. 


