
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bezoek H Alders aan Ezinge 
Op vrijdag 17 februari a.s. komt 
dhr Alders naar Ezinge in het 
kader van een werkbezoek aan 
de gemeente Winsum. Hij 
opent dan het Ossepad (zie 
foto middenkolom).  
U kunt hierover meer lezen in 
ons extra bericht in deze 
Middagster. 
 
Informatieavond 16 februari 
De gemeente organiseert 
komende donderdagavond 
vanaf 19.30 uur in het dorps-
huis een informatieavond. Het 
zal gaan over de diverse 
ruimtelijke ontwikkelingen in 
Ezinge (o.a. fusie scholen, 
museum). Ook het nieuwe 
bestemmingsplan komt aan de 
orde. Als u hierover meer wilt 
weten, moet u beslist komen. 
 
Ledenwerfactie  
Onze actie met blanco accept-
girokaarten en een brief heeft 
per saldo 53 nieuwe leden op-
geleverd. In januari had onze 
vereniging 266 leden. Nieuwe 
leden blijven uiteraard van 
harte welkom. 
 
Stemadvies 7 maart 
Wij kunnen niet adviseren op 
wie u op 7 maart moet gaan 
stemmen bij de gemeente- 
raadsverkiezingen. Maar wij 
roepen u wel op gebruik te 
maken van uw stem! Immers de 
gemeente heeft financiële 
tegenvallers en zal keuzes 
moeten gaan maken. Door te 
gaan stemmen kunt u ervoor 
zorgen dat voor Ezinge en 
omliggende dorpen de goede 
keuzes gemaakt worden. 

 
Nieuwjaarsborrel 
Het was op 6 januari jl in het 
dorpshuis weer een gezellige 
avond. Maar het had wat 
drukker gekund. We zouden  
graag zien dat het voor veel 
Ezingers een leuke start van  
het nieuwe jaar wordt. Helaas 
hebben wij geen reacties 
gekregen op onze oproep aan 
Ezinger verenigingen in de 
vorige Nijs. Daarom sturen wij 
binnenkort gericht een brief 
hierover rond. Alvast voor 2007. 
 

 
 
Toekomst jeugdhonk 
Het huidige jeugdhonk naast de 
gymzaal zal uiterlijk 1 maart 
daar niet meer staan. Het is 
nog niet gelukt om een goede 
permanente locatie te vinden 
voor een jeugdhonkgebouw. 
Wij blijven actief betrokken bij 
deze kwestie 
 
Nieuw gebouw fusieschool 
De gemeenteraad van Winsum 
heeft eind vorig jaar veel geld 
beschikbaar gesteld voor een 
heel nieuw schoolgebouw. Het 
college van B&W heeft daarna 
besloten dat die gebouwd moet 
gaan worden op de huidige 
locatie van de Springplank.  
Wij zullen door de school-
besturen geïnformeerd worden 
over de nieuwbouwplannen. 

 
Speelvoorziening in Ezinge?! 
Op de website van de gemeen-
te Winsum is een digitale dis-
cussie aan de gang over de 
wenselijkheid van een nieuwe, 
openbare speelvoorziening in 
Ezinge. Ook op de website 
Ezinge.com kon men in januari 
hierover een mening geven.  
In reactie hierop hebben wij als 
dorpsbelangen hierover nu een 
oproep geplaatst op die website 
Ezinge.com. Wij willen graag in 
contact komen met inwoners 
die voor zo’n speelvoorziening 
zijn. Door de waarschijnlijke  
sluiting van De Klief zal de 
speelvoorziening daar ver-
plaatst worden naar de nieuwe 
school. Uiteraard is ook dorps-
belangen voorstander van een 
mooie en toegankelijke speel-
voorziening voor ‘onze’ kinde-
ren. Het lijkt ons daarom een 
goed agendapunt voor de 
informatiebijeenkomst van  
16 februari in het dorpshuis. 
 
Kruising bij Saaksumer brug 
De gemeente Zuidhorn is vanaf 
13 februari gestart met de om-
vorming van deze kruising tot 
een ‘gewone’ T-splitsing. De 
rode fietsstroken worden vanaf 
de kruising doorgetrokken 
richting Ezinge. Dan wordt de 
gehele Van Swinderenweg een 
60 km-weg. Begin april moet 
alles klaar zijn. De stremmingen 
zullen worden aangekondigd in 
‘het Westerkwartier’ en uiter-
aard door borden ter plaatse. 
 
Bergbezinkbassin 
Wij hebben onlangs het bij ons 
ingediende ontwerp tot verfraai-
ing van dit bassin geplaatst op 
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Ezinge.com. Dit in de vorm van 
een foto met een begeleidende 
tekst. U kunt via de site uw 
stem uitbrengen. Wij bepalen 
mede aan de hand van die 
stemming wat onze verdere 
actie zal zijn. 
 
Snelheid op Nieuwstreek 
In de periode van 29 september 
tot 7 oktober 2005 is er een 
snelheidsmeting gedaan. Wij 
hebben de resultaten daarvan 
ontvangen van de gemeente. 
Op een gemiddelde dag komen 
er 1678 voertuigen voorbij, 
waarvan 1527 auto’s. In 2003 
was dat totaal nog 2210 stuks. 
Van alle voertuigen reden op 
een gemiddelde dag bijna 55% 
niet harder dan 50 km/u. Ruim 
35% reed tussen de 50 en 60 
km/u en 10% reed 60 km/u of 
harder. In 2003 was het resul-
taat vergelijkbaar. De conclusie 
is dus dat 760 voertuigen har-
der reden dan 50 km/u. 
Volgens de gemeente gaat de 
politie pas op snelheid contro-
leren als minimaal 80% zich 
aan de snelheidslimiet houdt en 
dus 20% of minder dat niet 
doet. We zullen beoordelen of 
de uitkomst van deze meting 
snelheidsremmende maat-
regelen rechtvaardigt. 
 
Dorpenoverleg met gemeente 
Op 21 december 2005 hebben 
wij deelgenomen aan dit half-
jaarlijkse overleg. We hebben 
het gehad over de nieuwbouw-
plannen in de dorpen, het 
landschapsontwikkelingsplan 
(LOP) Noord, de vuren met oud 
en nieuw, het evenementen-
beleid (evaluatie hiervan is in 
april 2006 afgerond) en de 
dorpshuizen. Op de agenda 
stonden verder de consultatie-
bureaus (per 1 januari 2008 zit 
er een organisatieverandering 
aan te komen), de speelvoor-
zieningen, het nieuwe WWZ-
loket en de invoering van de 
Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (WMO), de biblio-
theekvoorzieningen en het 
openvaar vervoer. Eind januari 
gaat de gemeenteraad voor het 
eerst op dorpenbezoek in 
Sauwerd. De gemeente zal het 
jaarplan per dorp voor het 
beheer en onderhoud in en om 
het dorp voor 1 april 2006 neer-

leggen bij de verenigingen van 
dorpsbelangen.  
 

 
 
Romneyloods 
De groene Romneyloods achter 
de voormalige garage Terpsta 
is inmiddels geheel verdwenen. 
Een luchtfoto van Ezinge ziet er 
nooit meer hetzelfde uit.  
Het is de eerste zichtbare actie 
richting het nieuwe museum op 
die locatie. 
 
Gebiedscommissie MH-land 
Op 2 februari is onze nieuwe 
vertegenwoordiger in die com-
missie, dhr B Terpstra, voor de 
eerste keer naar een verga-
dering van die commissie 
geweest. Het ging daar over 
landschappelijk passend 
bouwen, een fotoboek voor 
Middag-Humsterland, een op te 
stellen regeling blauwe en 
groene diensten en aanvragen 
voor slootdempingen.  
Dhr Terpstra heeft voorgesteld 
om de mogelijkheid te onder-
zoeken de zogenaamde 
probleem gebied vergoeding 
van euro 94 per hectare in te 
zetten als compensatie aan 
boeren voor economische 
schade. Boeren mogen dan 
geen sloten meer dempen of 
zware grond werkzaamheden 
verrichten. In juni vindt een 
evaluatie plaats over hoe het 
convenant voor Middag-
Humsterland uitpakt. 
 
Ledenvergadering (deel 2) 
Na de pauze gaf dhr Folgerts 
aan dat het helaas niet mogelijk  
was om de bewerkte foto van 
het bergbezinkbassin op een 
scherm groot te laten zien. Die 
foto maakt duidelijk hoe het 
bassin er uit kan gaan zien na 
de voorgestelde opknapbeurt. 
Als alternatief was er een ver-
groting gemaakt van die foto. 
Hij stelde voor om die foto te 
laten rondgaan in de zaal.  

Mw C Prins gaf als bedenker 
van dat opknapplan een korte 
toelichting. Dhr Folgerts stelde 
dat het misschien mogelijk is 
van de gemeente subsidie te 
krijgen voor het plan. Maar dan 
moet duidelijk zijn dat er draag-
vlak voor het plan bestaat in 
Ezinge. De mening van de 
aanwezige leden is daarom van 
belang. De reacties van de 
leden waren merendeels 
positief, zodat dorpsbelangen 
hier verder mee aan de slag 
gaat. 
Hierna gaf dhr J Steen namens 
het museum Wierdenland een 
toelichting op de plannen om 
het museum te verhuizen en te 
vernieuwen. Het museum moet 
vanaf 2007 het bezoekers-
centrum worden van het 
nationaal landschap Middag-
Humsterland. Hij liet een fraai 
boekwerkje (bidboek) rondgaan 
over die plannen. 
 
Deel  3 en slot van het verslag 
van de ledenvergadering leest 
u in de volgende Middagster. 
 
 

 
 
Nijskast 
Wij hebben de kast op laten 
knappen. Een nieuwe kurk-
wand, een likje verf en het ziet 
er weer een stuk beter uit. Er 
was namelijk nog vuurwerk-
schade van de vorige jaarwis-
seling. Aan het begin van een 
nieuw jaar is er nog niet zoveel 
te doen blijkbaar, maar dat zal 
vast wel anders worden. 
 
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 


