
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mededelingen bestuur 
- wij zullen in oktober de con-
tributie gaan innen. Alle leden 
krijgen daartoe een brief met 
acceptgiro in de bus. We com-
bineren het direct met een 
ledenwerfactie. Bij de huis-
houdens waar geen lid van ons 
woont, doen we een brief in de 
bus met een acceptgiro. We 
hopen uiteraard dat nog veel 
meer Ezingers ons gaan 
steunen door lid te worden. 
- het bestuur kan nog altijd wel 
enige versterking gebruiken. 
Om een beter idee te krijgen 
kunt u uiteraard vrijblijvend 
eens een bestuursvergadering 
bijwonen. Wij horen dat graag 
van u. 
 
Nieuwbouw fusieschool?! 
Uit een nieuwsbrief over de 
fusie van 20 september jl. aan 
alle ouders blijkt dat het College 
van B&W de Gemeenteraad zal 
voorstellen om in te stemmen 
met hun plan om nieuwbouw 
van een basisschool te finan-
cieren. Wethouder T Mol kon 
daarover tijdens het dorps-
kernbezoek van 15 september 
jl. nog geen nadere informatie 
geven. Het kan snel gaan! 
 
Bezoek burgemeester 
Op haar eigen verzoek bracht 
mw Y van Mastrigt 13 juli jl. een 
bezoek aan Ezinge. Als bestuur 
hebben wij haar per fiets door 
het dorp geloodst. Daarbij heb-
ben wij vele zaken kunnen be-
spreken en aanduiden. Zo heeft 
ze een rondleiding gehad in het 
dorpshuis, hebben we stil 
gestaan bij het bergbezink- 
 

 
bassin, is ze langs geweest bij 
het jeugdhonk, hebben wij aan 
het einde van de Schoorster-
weg de Reitdiepsdijk beklom-
men en hebben we aan de voet  
van de schoorsteen gestaan. 
Ze was zeer geïnteresseerd in 
de diverse zaken die spelen in 
Ezinge en dat hebben wij als 
bestuur bijzonder op prijs 
gesteld. 
 

 
 
Nacht van Ezinge 
Wij vinden het weer tijd voor 
een groot compliment. De nacht 
van Ezinge op 10 september jl. 
was een groot succes. Mede 
door het prachtige weer hebben 
velen genoten van de braderie 
en alle activiteiten die werden 
gehouden. De Haven is een 
prima plaats gebleken voor een 
podium. Ook de verkeersveilig-
heid kreeg de nodige aandacht. 
Wat ons betreft maar één klein 
smetje: de geverfde kraam-
cijfers op de stoep en weg. Die 
zijn erg ontsierend in onze 
ogen.  
 
Dorpskernbezoek (deel 1) 
We hebben het verslag van 
deze avond geknipt in twee 
stukken. We hebben daarbij de 
agenda gevolgd.  
Voor deel twee moet u dus de 
volgende Middagster lezen. 

 
Het college van B&W kwam op 
15 september jl. waarschijnlijk 
voor het laatst langs voor het 
jaarlijkse dorpskernbezoek. De 
agenda bestond maar liefst uit 
15 punten.  
 
Schouw 
Eerst werd door wethouder  
N Werkman de schouw van  
31 augustus besproken. Die 
middag hebben I Pestoor en  
G Folgerts een ronde gemaakt 
door Ezinge samen met dhr 
Werkman en dhr T Pruim, 
medewerker van de gemeente 
Winsum. Dit leverde dankzij de 
inbreng van dhr A Guikema in 
een voorschouw maar liefst 
ruim 50 kleine en grotere 
punten op. De gemeente gaat 
lantaarnpaallampen beter 
vrijsnoeien. De afspraken bij 
huizen met een zgn “groene  
tegel” zijn nog steeds van 
kracht. De gemeente zoekt uit 
of de glasbak verplaatst kan 
worden van de Haven naar een 
plaats aan de Allersmaweg. Ze 
komen verder met een plan van 
aanpak voor de gracht rondom 
het huis van M Röling. Op ver-
zoek van dorpsbelangen gaat 
de gemeente bezien of het 
fietsenrek bij de gymzaal tegen 
het gebouw geplaatst kan 
worden. Extra parkeerplaatsen 
zijn daar vooralsnog niet aan 
de orde. De gemeente overlegt 
met dorpsbelangen over een 
nieuw en hoger hekwerk bij het 
grasveld aan het eind van het 
Kerkepad (trapveldje).  
De gemeente zal Ability op-
dracht geven om het groen-
afval op de parkeerplaats bij de 
tennisbaan sneller af te voeren. 
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Nieuwbouw fusieschool aan Schoolstraat?! Burgemeester kwam op bezoek. 
Compliment voor Nacht van Ezinge. NH-kerk ’s nachts nog verlicht? Ossepad komt er 
toch nog , net als evaluatie jeugdhonk. Vreugdevuur jaarwisseling moet snel worden 
aangevraagd. Verhuisplan museum Wierdenland komt nog vele stoplichten tegen.  



Tegelijk doen ze wel het ver-
zoek aan de inwoners om er 
geen afval bij te storten. De 
overhangende takken bij het 
trapveldje aan de Terpstraat, 
ook wel ’t Kampke, zullen wor-
den gesnoeid. Het hekwerk van 
de brug is direct na de schouw 
al geverfd. De vraag is opge-
worpen of de verlichting van de 
NH-kerk ook ’s nachts moet 
branden, zoals nu wel gebeurt. 
Het voorstel is om die verlicht-
ing aan het begin van de nacht 
uit te doen. Dit is een bespa-
ring, is beter voor het milieu en 
zorgt voor meer duisternis. 
Dorpsbelangen zoekt dit punt 
verder uit. Vanuit de zaal kwam 
een vraag of de openbare ver-
lichting in Ezinge wel overal op 
de juiste plekken brandt. Dorps-
belangen zal dit in overleg met 
de vraagsteller oppakken en 
afstemmen met de gemeente. 
Bestemmingsplan/nieuwbouw 
Hierna gaf wethouder H Zee-
valking aan dat hij verwacht 
komend najaar een concept 
voorontwerp bestemmingsplan 
Ezinge te kunnen presenteren. 
Hiervoor zal een aparte infor-
matiebijeenkomst worden ge-
houden.  
Ossepad 
In oktober starten dan toch de 
werkzaamheden voor de aan-
leg van het Ossepad. Er komt 
een pad langs de huidige sloot 
met aan de andere kant een 
nieuw te graven sloot. 
Vreugdevuur jaarwisseling 
Burgemeester mw Y van 
Mastrigt gaf een korte toe-
lichting op het nieuwe beleid 
van de gemeente Winsum. Elk 
dorp moet als ze dat wil zelf 
een aanvraag indienen bij de 
gemeente. Dit kan nog tot  
15 oktober a.s. De gemeente 
gaat niet zorgen voor een lijst 
met eventueel geschikte vuur-
plaatsen in een dorp. De aan-
vrager is niet direct hoofdelijk 
aansprakelijk te stellen in geval 
van calamiteiten en/of schade. 
Wel moet er verantwoordelijk-
heid getoond worden voor een 
goed verloop. 
 

Evenementenbeleid  
De gemeente is bezig met de 
afronding van haar evaluatie 
van dit beleid na 2 seizoenen. 
Ze wil gaan werken met een 
evenementenkalender. De ver-
gunningen voor vaste jaarlijkse 
evenementen kunnen dan in 
het begin van het jaar afgehan-
deld worden.  
 

 
 
Jeugdsoos Ezinge 
Wethouder T Mol erkende dat 
de afspraak om eind 2004 een 
evaluatie klaar te hebben over 
het reilen en zeilen van het 
tijdelijke jeugdhonk naast de 
gymzaal niet is gehaald. Het is 
nu de bedoeling dat uiterlijk in 
oktober er in Ezinge een 
evaluatiebijeenkomst gaat 
plaatsvinden tussen gemeente, 
jongeren, omwonenden, politie 
en de jongerenwerker. Daar zal 
meer duidelijkheid worden 
gegeven over de toekomst van 
een jeugdsoos in Ezinge.  
 
Fusie basisscholen.  
Dhr T Mol gaf aan dat de ge-
meente blij is dat beide school-
besturen de basisscholen in 
Ezinge willen laten fuseren.  
De insteek is nu een fusie per  
1 augustus 2006. De gemeente 
is verantwoordelijk voor een 
goede huisvesting van de fusie-
school. De rest van zijn verhaal 
die avond is inmiddels achter-
haald, zie eerder in deze Nijs. 
Dorpsbelangen wil graag dat er 
na de fusie ook nog een open-
baar toegankelijke speelvoor-
ziening is. Verder vroeg ze aan-
dacht voor de verkeersveilig-
heid en de herbestemming van 
de schoollocatie die afvalt. 
Museum Wierdenland  
Mw van Mastrigt gaf aan dat 
het museum wil verhuizen naar 
de voormalige garage Terpstra. 

Daar komt dan ook een zgn 
Archeologisch Informatie Punt 
(AIP) bij in. Het is de bedoeling 
om ook een kleine horecavoor-
ziening te realiseren. Het is een 
ambitieus plan dat grote kosten 
met zich mee brengt. Voor de 
dekking hiervan is men afhan-
kelijk van de medewerking van 
diverse partijen. Hiervoor 
moeten ‘veel stoplichten nog op 
groen gaan’. Zo zal de gemeen-
teraad in oktober een besluit 
moeten nemen om een fors 
bedrag beschikbaar te stellen. 
Dit moet dan komen uit de 
verkoop van het huidige 
museumpand. Het is belangrijk 
dat de Ezingers het plan ook 
echt gaan steunen, aldus mw 
van Mastrigt. Dorpsbelangen 
verzocht het museumbestuur in 
dat licht om op termijn in Ezinge 
een informatiebijeenkomst te 
organiseren. Die gaat er ook 
komen, aldus dhr H Ferwerda 
namens het museumbestuur.  
Nationaal landschap 
Het gebied Middaghumsterland 
is in beeld om nationaal land-
schap te worden. De provincie 
moet daarover een voordracht 
indienen bij de rijksoverheid.  
Ze wil daarbij aansluiten bij de 
huidige opzet van de gebieds-
commissie Middaghumster-
land.Zo’n status levert geld op 
van het rijk, terwijl er geen extra 
beperkingen gaan gelden. Niet 
zonder reden is ten behoeve 
van het museum Wierdenland 
alvast een beroep gedaan op 
die rijksbijdrage. 
Dorpsbelangen vroeg of die 
status ook kansen geeft voor 
het opknappen van de klapbrug 
bij de Mentaheerd. Volgens de 
gemeente was dat niet direct te 
verwachten. Tot zover deel 1. 
 
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, tel 621243 


