
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mededelingen bestuur 
- wij zijn bijzonder blij met  
dhr B Terpstra als bestuurslid. 
Hij neemt de plaats in van dhr 
A.Huizing in de gebiedscom-
missie Middag-Humsterland. 
Deze commissie vergadert pas 
weer op 2 februari 2006. 
- wij zetten 17 december de 
kerstboom op de Haven. 
- de Vereniging Kleine Dorpen 
Groningen, waar wij lid van zijn, 
gaat per 1 januari 2006 fuseren 
met de Vereniging Groninger 
Dorpshuizen. De nieuwe naam 
wordt Vereniging Groninger 
Dorpen. Hun doel is een ster-
kere belangenorganisatie te 
vormen voor het platteland van 
Groningen met haar 300.000 
inwoners. 
- op 16 februari 2006 zal de 
gemeente in Ezinge een 
inspraakavond houden over het 
concept voorontwerp bestem-
mingsplan Ezinge. Wij houden 
u op de hoogte! 
 
Toekomst jeugdhonk 
Op 14 november jl heeft de 
evaluatiebijeenkomst over het 
tijdelijke jeugdhonk plaats 
gevonden in het Toornhuus. 
Namens dorpsbelangen was 
mw J Nijholt daar aanwezig. 
Het huidige honk naast de 
gymzaal zal in ieder geval per  
1 maart 2006 verwijderd wor-
den. De gemeente gaat zich 
inspannen om een permanente 
locatie te vinden voor een 
jeugdhonk. Ze doet hierbij 
nadrukkelijk ook een beroep op 
het dorp Ezinge zelf. Maandag 
16 januari 2006 is er weer een 
bijeenkomst gepland. Dorps-
belangen zal daar ook bij zijn. 

 
Ossepad in aanleg 
Inmiddels wordt er druk gewerkt 
aan het Ossepad. Op maandag 
28 november jl heeft wethouder 
H Zeevalking de officiële start-
handeling verricht door een 
kraan te bedienen. Helaas vond 
de gemeente het niet de moeite 
ons hierover vooraf te 
informeren.  
 

 
 
Om u een indruk te geven van 
hoe het gaat worden boven-
staande foto met uitleg. Aan de 
binnenzijde van de bestaande 
sloot met een bovenwijdte van 
4 meter komt een verhard pad 
van één meter breed.  Weers-
zijden van  het pad wordt één 
meter berm aangehouden. Ter 
rechterzijde van het pad komt  
een nieuwe sloot met een 
bovenwijdte van 2,70 meter. 
Ook wordt ergens halfweg het 
pad een bankje geplaatst. Bij 
de aansluiting van het pad met 
de Schoorsterweg komt een 
parkeerplaats van grasbeton-
stenen. 
 
Nieuw gebouw fusieschool 
Wij hebben begrepen dat de 
gemeente zou hebben besloten 
om op de huidige locatie van de 
Springplank aan de School- 
straat een geheel nieuw 
gebouw te realiseren voor de 
fusieschool. 

 
Op 13 december a.s. wordt in 
het dorpshuis een bijeenkomst 
gehouden voor de ouders van 
de kinderen van beide  basis-
scholen. 
 
Nieuwjaarsborrel 
Het nieuwe jaar komt al weer 
snel dichterbij. Op vrijdag  
6 januari 2006 organiseren het  
dorpshuis en dorpsbelangen 
weer de Nieuwjaarsborrel. Voor 
muziek is gezorgd. Wij nodigen 
hierbij andere Ezinger organi-
saties uit om ook mee te doen 
met de borrel. Hebt u interesse, 
neem dan contact op met 
dorpsbelangen of het dorps-
huis. Ons doel is een gezellige 
nieuwjaarsborrel voor zoveel 
mogelijk Ezingers.  
 
Ledenvergadering (deel1) 
Op donderdag 3 november 
2005 heeft dorpsbelangen 
Ezinge haar normale najaars-
vergadering gehouden. 
Secretaris dhr G Folgerts trad 
op als voorzitter die avond en 
dhr I Pestoor was de notulist. 
Mededelingen waren er naar 
aanleiding van het dorpskern-
bezoek van 15 september 
2005, over het jeugdhonk en de 
het nieuwe  bestemmingsplan 
Ezinge (zie elders in deze Nijs). 
Verder zijn veel punten van de 
dorpsschouw eind augustus 
inmiddels door de gemeente 
afgehandeld of in behandeling 
genomen. Verder viel het 
dorpsbelangen op dat Ezinge 
op diverse manieren bijzondere 
media-aandacht had gekregen: 
in het blad “Man of all Sea-
sons”, in “Noorderland” met een 
artikel over de Allersmaborg en 
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op TV Noord met een docu-
mentaire over wierden in het 
landschap. Uiteraard is dorps-
belangen blij met deze posi-
tieve aandacht voor Ezinge. 
Van de lustrumjaarvergadering 
van 1 december 2004 was 
geen verslag voor handen. Wel 
van de extra ledenvergadering 
van 31 mei 2005. De voorzitter 
haalde een aantal punten naar 
voren waaronder de ontwikke-
lingen rond de Allersmaborg en 
de openbare verlichting.  
De voorzitter ging in op het 
jaarverslag 2004-2005 door 
diverse punten kort toe te 
lichten. Dorpsbelangen zal 
overeenkomstig het besluit van 
de leden op 31 mei 2005 geen 
aanvraag indienen bij de 
gemeente voor een vreugde-
vuur met de jaarwisseling. 
Gezien de beoogde fusie van 
de basisscholen heeft dorps-
belangen bij de gemeente 
aandacht gevraagd voor een 
openbare speelvoorziening 
voor de kinderen van Ezinge. 
Ook heeft ze aangedragen om 
te bezien of het zinvol is om 
meerdere voorzieningen onder 
te brengen in het gebouw van 
de fusieschool. 
Eén van de leden vroeg of het 
dit jaar mogelijk is om de oranje 
lampjes in de kerstboom op de 
Haven te vervangen door wit-
gele. Uit de zaal kwam bijval 
hiervoor. De voorzitter gaf aan 
dat de lampjes op zich nog niet 
aan vervanging toe zijn. Maar 
het bestuur zou zich er nog 
eens over beraden.  
Penningmeester D Drijfhout gaf 
hierna een toelichting op de 
kascontrôle over 2004. Die is 
uitgevoerd door mw R Mol en 
dhr A Huizing. Die laatste is 
hiertoe benaderd door het 
bestuur omdat niet meer 
achterhaald kon worden wie 
tijdens de ledenvergadering 
van 1 december 2004 als nieuw 
kascommissielid was aan-
gesteld. Beide kascommissie-
leden waren overigens niet 
aanwezig, maar dhr Drijfhout 
had hun schriftelijke goed-
keuringsverklaringen. De 
vergadering verleende daarop 
dhr Drijfhout décharge voor 
boekjaar 2004. 

Vervolgens werd een geheel 
nieuwe kascommissie 2005 
benoemd in de personen van 
mw E Kappen en mw C Prins. 
Hierna gaf dhr Drijfhout uitleg 
over het financieel verslag 
2004. Hij nam hierbij direct ook 
de begroting 2006 mee. Het 
jaar 2004 is afgesloten met een 
positief saldo van ruim honderd 
euro. Ook voor 2005 verwacht 
dhr Drijfhout een vergelijkbaar  
positief saldo. Voor 2006 is de 
begroting sluitend. Wel is er in 
2006 meer geld begroot voor 
onvoorziene activiteiten. Het 
bestuur stelde daarbij voor om 
de contributie voor 2006 te 
handhaven op vijf euro per lid. 
De vergadering was akkoord 
met het financieel verslag 2004 
en de begroting 2006. 
 

 
 
Dhr Folgerts gaf hierna een 
toelichting op de plannen van 
het bestuur voor 2006. In het 
kort houdt dit een voortzetting 
in van de huidige aanpak. Ook 
de onderwerpen blijven veelal 
dezelfde. Wel zal het bestuur 
meer gebruik gaan maken van 
de website www.ezinge.com. 
Ook wordt het nieuwe bestem-
mingsplan voor Ezinge in 2006 
aktueel. De gevolgen van de 
fusie van de basisscholen 
staan op de agenda, net als het 
plan om het bergbezinkbassin 
te gaan verfraaiien. Vanwege 
de gemeenteraadsverkiezingen 
begin maart 2006 zal het 
bestuur extra aandacht moeten 
besteden aan de kennismaking 
met nieuwe raadsleden. 
Tenslotte zal het bestuur zich 
inzetten om de contacten met 
andere Ezinger organisaties 
aan te halen. 
Als laatste punt voor de pauze 
kwam de benoeming van dhr B 
Terpstra aan bod. Dhr Folgerts 
gaf kort aan dat dhr Terpstra 
heeft toegestemd om dhr A 
Huizing te vervangen als lid van 

de gebiedscommissie Middag-
Humsterland. Daarvoor moet hij 
wel bestuurslid dorpsbelangen 
worden vanwege afspraken 
hierover met dorpsbelangen 
Feerwerd/ Aduarderzijl en 
Garnwerd. Dhr Terpstra 
introduceerde zich kort aan de 
leden. Dhr H Ferwerda vroeg 
aandacht voor het in bepaalde 
gevallen raadplegen van de 
inwoners voorafgaand aan 
besluitvorming in de gebieds-
commissie. Dhr Folgerts zegde 
toe hier aktie op te zullen 
ondernemen. De vergadering 
stemde unaniem in met de 
benoeming van dhr Terpstra. 
 
Deel 2 van het verslag (na de 
pauze) kunt u in de Nijs van 
begin 2006 lezen. Hierin komt 
het plan om het bergbezink-
bassin te verfraaiien aan de 
orde. Verder een verslag van 
de uitleg van dhr J Steen van 
het museum Wierdenland over 
de plannen voor het museum. 
In de rondvraag kwam van een 
een bewoner van de Nieuwe-
streek een vraag over even-
tuele maatregelen om de 
snelheid te verlagen op de 
Nieuwestreek en de van 
Swinderenweg. Dhr Folgerts 
gaf aan dat dorpsbelangen zat 
te wachten op de resultaten 
van snelheidsmetingen aan de 
Nieuwestreek dit najaar. In de 
volgende Nijs zullen wij die 
resultaten presenteren. 
 
Website Ezinge.com 
Wij plaatsen deze Nijsrubriek 
vanaf nu ook op ons deel van 
de website. Ook de oude 
edities komen er nog op. 
Verder plaatsen we verslagen 
etc en gaan we aktuele korte 
mededelingen er op zetten. 
Soms zullen we de lezer vragen 
om een reactie. 
 
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 
- Bert Terpstra – lid, tel 621577 


