
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen bestuur 
- het bestuur is bijzonder blij 
met de versterking in de 
persoon van mw J Nijholt. 
- we gaan op korte termijn 
overleggen met de beheerder 
van de website Ezinge.com. 
Het streven is om nog voor de 
zomervakantie als dorps-
belangen op die website te 
staan. 
- het dorpskernbezoek Ezinge 
door het college van B&W staat 
gepland voor 15 september a.s. 
 
Extra ledenvergadering 
Op 31 mei jl. mochten we ruim 
20 leden verwelkomen in het 
dorpshuis. Puntsgewijs nemen 
we eerst de mededelingen van 
het bestuur door. 
Middag-Humsterland 
We hebben een inwoner van 
Ezinger benaderd als vervanger 
voor A Huizing in de gebieds-
commissie MiddagHumster-
land. We moeten hierover nog 
nader overleg hebben met 
dorpsbelangen Feerwerd/ 
Aduarderzijlen en Garnwerd.  
Aanbod mw Nonkes 
Mw A Nonkes heeft het bestuur 
aangeboden om dorpsbelangen 
te ondersteunen, eventueel ook 
als bestuurslid. 
Bergbezinkbassin 
Voor de verfraaiing van het 
bergbezinkbassin zoeken wij 
inwoners van Ezinge die hier in 
een soort werkgroepje mee aan 
de slag willen gaan. Het plan 
dat eerder bij ons is ingediend 
zal verder worden uitgewerkt. 
Wij gaan gebruik maken van de 
website Ezinge.com, de Nijs en 
de infokast om u hierover nader 
te informeren. 

Relatie Ezinge-gemeente 
De gemeente Winsum heeft 
toegezegd om alle nog open-
staande punten in Ezinge op 
een rijtje te gaan zetten. Hierna 
zal de gemeente met dorps-
belangen afspraken maken 
over wat er met die punten gaat 
gebeuren. De gemeente wil 
schoon schip maken. Het plan 
van de gemeente is om op een 
betere manier om te gaan met 
de dorpen en haar inwoners.  
Ze gaan weer een dorpskern-
coördinator aanstellen. Die is 
oa aanspreekpunt voor dorps-
belangen. Ook wil de gemeente 
elk dorp in kaart brengen en 
een enquête houden onder de 
inwoners. Dit moet leiden tot 
een dorpsvisie. Wat is er alle-
maal in een dorp te doen en 
wat moet er blijven? Verder wil 
de Gemeenteraad zelf een 
soort dorpskernbezoeken gaan 
houden.  
NB Het bestuur heeft dit voor-
jaar bij de gemeente haar 
mening neergelegd over dit 
plan. Daarbij is overleg gevoerd 
met dorpsbelangen van andere 
dorpen in de gemeente. 
Nieuwbouw 
Wethouder H Zeevalking heeft 
ons gemeld dat er dit najaar 
mogelijk een informatieavond in 
Ezinge gehouden zal worden 
over de nieuwbouwplannen bij 
de Schoolstraat. 
Ossepad 
Diezelfde wethouder kon ons 
vertellen dat het Ossepad er 
naar alle waarschijnlijkheid nu 
toch gaat komen. In verband 
met subsidiegelden moet het 
pad nog dit jaar gereed zijn. 

Vreugdevuur Oud en Nieuw 
De gemeente komt met nieuw 
beleid voor vreugdevuren met 
Oud en Nieuw. Om toestem-
ming te krijgen voor zo’n vuur 
moet een persoon of organi-
satie uit een dorp hiervoor een 
aanvraag indienen. De aan-
vrager is ook verantwoordelijk 
voor een goed verloop van het 
vuur. Op de vergadering is het 
besluit genomen dat dorps-
belangen Ezinge niet zo’n 
aanvraag in zal dienen. Gezien 
alle perikelen van het afgelopen 
jaar, waren de leden in meer-
derheid van mening dat de 
jeugd dit zelf moet regelen. 
Jeugdhonk 
Dorpsbelangen heeft meerdere 
keren bij de gemeente aan-
gedrongen op een evaluatie 
van het jeugdhonk in Ezinge. 
Die heeft nog altijd niet plaats-
gevonden. 
Consultatiebureau 
De kans is groot dat het consul-
tatiebureau in Ezinge kan blij-
ven. De gemeente komt dit 
najaar met een voorstel hier-
over. Ons verzet, samen met 
andere dorpen, richting 
gemeente heeft hierbij beslist 
een grote rol gespeeld. 
Museum Wierdenland 
Het museumbestuur en de 
gemeente steken in op 
verhuizing van het museum 
naar de locatie van voormalig 
garage Terpstra aan de van 
Swinderenweg. De provincie 
moet toestemming geven voor 
deze plannen. Daarbij moet ook 
een saneringsplan worden 
ingediend bij de provincie, 
vanwege de bodemverontreini-
ging ter plaatse. Die moet dan 
beslissen wat er moet gebeuren 
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met die verontreiniging. Wij zien 
als bestuur graag dat het 
museum een goede toekomst-
vaste plaats krijgt in Ezinge. 
Maar wij proberen daarbij ook 
te beoordelen of de situatie van 
die verontreiniging goed wordt 
aangepakt. 
Allersmaborg 
De borg is onlangs door Staats-
bosbeheer overgedragen aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
Die gaan het opknappen zodat 
het kan dienen als conferentie-
oord. Het bestuur heeft de 
indruk dat de ‘oude’ afspraken 
over het gebruik van de omloop 
rond de borg van kracht blijven. 
Fusie basisscholen 
We zijn blij met het fusieplan 
van beide basisscholen. Bij de 
gemeente hebben we aandacht 
gevraagd voor de herbestem-
ming van het schoolgebouw 
en/of de grond die vrijkomt bij 
de fusie. Als de gemeente kiest 
voor het gebouw van de Spring-
plank, willen wij weten hoe het 
dan verder gaat met de open-
bare speelvoorziening bij de 
Klief. 
Weg langs kanaal 
De gemeente heeft toegezegd 
dat het wegdek Nieuwestreek-
Van Swinderenweg voor de 
bouwvak hersteld zal worden. 
Dan krijgen we na bijna één 
jaar de wegmarkeringen terug! 
Wat ons betreft is dit een 
slechte beurt van de gemeente! 
We hebben van de gemeente 
nog geen informatie gekregen 
over snelheidsmetingen. Dit 
hoewel ons dat ongeveer één 
jaar geleden als is toegezegd. 
We willen nl weten of de nood-
zaak voor snelheidsremmende 
maatregelen nog altijd bestaat. 
Wij denken van wel overigens. 
Burgemeester op bezoek 
De nieuwe burgemeester,  
mw I van Mastrigt, heeft ons als 
bestuur gevraagd of wij het leuk 
vinden om met haar nader 
kennis te maken. Wij mogen 
dan een kort programma 
opstellen. Uiteraard gaan wij in 
op deze uitnodiging. Wij gaan 
haar voorstellen om een rondje 
Ezinge en omgeving te maken 

met de fiets. Tot zover de 
mededelingen. 
 

 
 
Bestuurssamenstelling 
De leden waren unaniem 
akkoord met de benoeming van 
mw J Nijholt tot bestuurslid. Ze 
kon helaas niet aanwezig zijn, 
maar zal zich bij een latere 
gelegenheid aan de leden 
voorstellen. Hierdoor bestaat 
het bestuur nu uit vijf leden en 
daarmee voldoen we weer aan 
de eis van de Statuten. Maar 
uiteraard hebben we liever een 
bestuur van nog meer leden. 
Dus als u interesse hebt, laat 
het ons weten. 
Koers van dorpsbelangen 
De leden gaven in meerderheid 
aan dat zij de koers die wij als 
bestuur varen prima vinden. 
Men had respect voor het grote 
aantal zaken waar het bestuur 
zich mee bezig houdt. Wel werd 
de suggestie gedaan om in de 
Nijs meer nadruk te leggen op 
zaken die wel lukken. Anders 
lijkt het soms net of dorpsbelan-
gen per saldo niet veel bereikt. 
Dus de successen wat duidelij-
ker in beeld brengen bij de 
leden. Wij nemen dit advies ter 
harte. 
Ook zal het bestuur doorgaan 
met het leggen en onderhou-
den van actieve contacten met 
andere Ezinger organisaties, 
zoals het dorpshuisbestuur, de 
Stichting Volksvermaken, de 
Streekhistorische Vereniging, 
het museumbestuur etc. 
We hebben ook gesproken over 
de waarde van besluitvorming 
door circa 10% van alle leden. 
Iemand opperde om in de 
Statuten een eis op te nemen 
over een minimumopkomst bij 
een stemming. In de vergade-
ring werd hierop gesteld dat 
hierdoor de besluitvorming wel 

eens erg bewerkelijk zou 
kunnen gaan worden. Wel werd 
de suggestie gedaan om te 
bekijken hoe de opkomst bij 
ledenvergaderingen vergroot 
kan worden. Een aantal leden 
bood het bestuur aan hierbij te 
helpen. Het bestuur gaat hier 
graag mee aan de slag, dat 
spreekt voor zich. 
Rondvraag 
De vraag werd gesteld hoe het 
bestuur zich heeft opgesteld 
met betrekking tot de plannen 
van de ijsbaanvereniging.  
Wij hebben direct contact 
gezocht met het bestuur van de 
ijsbaanvereniging, toen de 
plannen in het Dagblad van het 
Noorden werden toegelicht. 
Daarbij hebben we onze steun 
toegezegd. Het bestuur van de 
ijsbaanvereniging wilde eerst in 
april zelf met de gemeente 
gaan praten over hun plannen. 
We vinden het jammer dat het 
bestuur nu heeft moeten 
besluiten om haar ambitieuze 
plannen voor een nieuwe 
kantine, asfalt-/skatebaan en 
speelplaats in de ijskast te 
zetten. Hierover heeft u kunnen 
lezen in een huis-aan-huis brief 
van de ijsbaanvereniging. 
 
5 mei viering 
Wij complimenteren de orga-
nisatie van de 5 mei viering met 
het prachtige evenement dat ze 
hebben neergezet. Veel inwo-
ners zijn in actie gekomen en 
hebben een bijdrage geleverd. 
Hierdoor werd het een zeer 
geslaagde dag. Gelukkig 
werkte het weer ook goed mee. 
Zo is maar weer eens bewezen 
dat er veel mogelijk is, ook in 
onze kleine dorpsgemeen-
schappen. En je hebt er nog 
veel plezier bij ook!  
 
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. 
- Jannie Nijholt – lid 


