
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen bestuur 
- wij hebben alle leden kort-
geleden een brief gestuurd met 
een acceptgiro. Wij vragen u 
voor half november 2005 te 
betalen.  
- tegelijk hebben wij alle huis-
houdens van Ezinge waar geen 
lid van ons woont een brief 
gestuurd met de vraag om ook 
lid te worden. 
- Sinterklaas arriveert op zater-
dag 19 november traditie-
getrouw per boot in Garnwerd. 
Inge Folgerts is gestopt als 
coördinator van het Sinterklaas-
feest. Die taak is overgenomen 
door Ellen vd Meer en Anne-
loes Haverdink. 
- aan het kanaal staat sinds kort 
een groot bord over de aanleg 
van het Ossepad (zie foto).  
Nu het pad zelf nog. 
 
Dorpskernbezoek (deel 2) 
 
Schoorsteen 
Wethouder Zeevalking gaf aan 
dat de gemeente vorig jaar de 
stichting tot behoud van de 
schoorsteen het geld voor het 
aanbrengen van het nieuwe 
groene net heeft geleend.  
Hij wil nu snel duidelijkheid over  
de plannen van de stichting.  
Als die er niet komt, zal de ge-
meente de lening gaan terug-
vorderen. 
Contact met inwoners 
Vanaf 2006 zal de gemeente-
raad op dorpskernbezoek 
komen en niet meer het College 
van B&W. Ezinge is daarbij één 
keer per drie jaar aan de beurt.  
De andere jaren komt de raad 
dan in Feerwerd respectievelijk 
Garnwerd. Het moet dan ook 
niet meer zo gaan over grijs en 

groen zaken. Mw van Mastrigt 
gaf aan dat het College van 
B&W na de raadsverkiezingen 
van maart 2006 met een voor-
stel zal komen hoe B&W dan 
contact willen houden met de 
inwoners. Vanaf 2006 wil de 
gemeente aan het begin van 
elk jaar een jaarplanning af-
spreken met dorpen/wijken over 
dat jaar uit te voeren werk-
zaamheden. Hiervoor krijgt men 
dan een bepaald vast budget. 
Nog dit jaar zal de gemeente 
weer een dorpskerncoördinator 
aanstellen. Dorpsbelangen is 
hier blij mee. 

 

 
 
Politiezaken 
Wijkagent dhr Donkerbroek 
stelde dat er relatief weinig aan-
giftes komen vanuit Ezinge. Hij 
gaf de evenementenorganisa-
ties een compliment voor de 
goede wijze waarop de ver-
keerszaken steeds geregeld 
zijn. Wethouder Werkman 
zegde toe dat er binnenkort een 
snelheidsmeting zal worden 
gedaan bij de Nieuwestreek.  
Rondvraag 
De gemeente zal bezien of 
snoeiwerk nodig is aan de 
Oldijk en Zuiderweg. Ze gaat de 
eigenaar van Torenstraat 13 
aanschrijven over de noodzaak 
van het stutten van de buiten-
muur van de achterschuur.  

Mw van Mastrigt zoekt uit of de 
betrokken inwoners een ver-
klaring hebben ontvangen dat 
hun grond asbestveilig is. Dit 
als nasleep van de brand bij de 
familie Pestoor aan de Nieuwe-
streek. Dhr Werkman zal 
aandacht besteden aan de 
slechte bewegwijzering naar 
Ezinge vanaf de ringweg 
Groningen en de Friese-
straatweg. De gemeente zal 
uitzoeken wie iets zou moeten 
doen aan de slechte staat van 
het houten hekoverstapje bij de 
Reitdiepsdijk aan het eind van 
de Schoorsterweg. Van een 
inwoner van het buitengebied 
kwam een vraag over de 
zogenaamde IBA’s (waterzuive-
ring per huis). De gemeente 
pakt dit op (NB hierover heeft 
onlangs een stukje in de Wiek-
slag gestaan). Dorpsbelangen 
maakte de gemeente een 
compliment voor de herbestra-
ting van een aantal wegen bin-
nen Ezinge en het snelle op-
pakken van diverse schouw-
punten. Verder deed dorps-
belangen navraag over de 
brandweerzorg in Ezinge.  
Mw van Mastrigt gaf aan dat uit 
een recent rapport van de 
regionale brandweer naar 
voren is gekomen dat die zorg 
voldoende is. Wel is de tijdige 
beschikbaarheid van de blus-
groep Oldehove overdag op 
werkdagen een punt van aan-
dacht. Tot slot wist dhr Werk-
man uit de resultaten van 
snelheidsmetingen langs de 
Nieuwestreek in april 2004 te 
melden dat toen iets meer dan 
50% van alle 2000 motorvoer-
tuigen (per etmaal) harder reed 
dan 54 km per uur.  
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Werving nieuwe leden. Intocht Sinterklaas 19 november a.s. Bord aanleg Ossepad staat 
langs kanaal. Verslag dorpskernbezoek 15 september (deel 2). Algemene leden-
vergadering gehouden op 3 november jl, verslag in de volgende Nijs van december. 


