
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mededelingen bestuur 
- het jeugdhonk naast de gym-
zaal is per 1 maart gesloten. 
We zullen de gemeente vragen 
wanneer ze het honk zelf gaan 
opruimen. 
- het saneringsplan voor de 
locatie Van Swinderenweg 10-
12 (nieuwe museum) ligt vanaf 
31 maart t/m 11 mei ter inzage 
op het gemeentehuis van Win-
sum en het provinciehuis Gro-
ningen. De provincie heeft vast-
gesteld dat er sprake is van 
ernstige bodemverontreiniging. 
Vanwege het ontbreken van 
actuele risico’s wordt de sane-
ring als niet-spoedeisend be-
oordeeld. 
- wij hebben pas onlangs het 
verslag van het dorpskern-
bezoek van 15 september 2005 
ontvangen van de gemeente. 
U kunt dit verslag zelf vinden op 
de website van de gemeente. 
Zodra het mogelijk is, zullen wij 
het verslag ook plaatsen op de 
Ezinger website. 
- op 11 april gaat het bestuur 
naar een bijeenkomst in Aduard 
over de bruggen bij Dorkwerd 
en Aduard. 
 
Bergbezinkbassin 
Gezien de reacties via de 
website Ezinge gaan wij er nu 
echt mee aan de slag. Omdat 
het bassin vlak bij de nieuw te 
bouwen school is gelegen, zal 
de architect van de school er 
ook zijn mening over geven. Wij 
willen een werkgroep formeren 
die een plan van aanpak met 
een begroting opstelt. Als u in 
de werkgroep wilt deelnemen of 
ons op een andere manier wilt 
helpen, laat het ons weten! 

 
 

 
 
Allersmaborg 
Op 12 april organiseert de 
Rijksuniversiteit Groningen 
(RUG) een bijeenkomst op de 
borg. Ze willen dan omwonen-
den en betrokken organisaties 
informeren over de plannen van 
de RUG met de borg. Die mid-
dag krijgt het bestuur van de 
Stichting Allersmaborg symbo-
lisch de sleutel van de borg 
overhandigd. Die stichting gaat 
de borg beheren namens de 
RUG. Ook zal men de renova-
tieplannen toelichten en ver-
tellen hoe men de borg wil 
gaan gebruiken. Namens 
dorpsbelangen zal mw Swart-
de Bruyn die bijeenkomst 
bezoeken. 
 
Nieuw gebouw fusieschool 
Op uitnodiging van de school-
besturen hebben wij op 3 april 
een bespreking met hen gehad, 
waarbij de architect ook aan-
wezig was. Wij zijn daarbij 
nader ingelicht over de stand 
van zaken. Van onze kant heb-
ben wij het belang aangegeven 
van uitbreidbaar bouwen. Als 
dorpsbelangen vinden wij dat 
de nieuwe school zo nodig in 
de toekomst zonder al te veel  

 
problemen uitgebreid moet 
kunnen worden. Bijvoorbeeld 
voor buitenschoolse opvang. 
De schoolbesturen vinden dat 
ook. Probleem is de huidige 
beperking door de beschikbare 
grond. Zo nodig zullen wij hier-
over contact opnemen met de 
gemeente. 
 
Bezoek H Alders aan Ezinge 
Op 17 februari jl. bracht CdK 
dhr Alders met twee mede-
werkers een werkbezoek aan 
Ezinge. Rond half 10 stond de 
opening van het Ossepad op 
het programma. Hierbij was ook 
een groot aantal genodigden 
aanwezig. Wethouder Zeeval-
king hield een korte toespraak 
waarna dhr Alders de opening 
verrichtte. Een grote groep kin-
deren van onze beide basis-
scholen bracht vervolgens van-
af het Ossepad een boodschap 
over aan de toeschouwers, 
waaronder veel inwoners, die 
zich inmiddels op de wierde 
hadden verzameld. Dhr Alders 
sprak deze boodschap zin voor 
zin uit met een megafoon.  
 

 
 
Voor de kinderen was er na 
afloop warme chocolademelk in 
de NH-kerk. Zij hadden dat 
zeker verdiend. 
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Saneringsplan ter inzage. Verslag dorpskernbezoek 1 5 september 2005. Bergbezink -
bassin. RUG presenteert  plannen met Allersmaborg. Overleg met architect over nieuwe 
school. Bezoek H Alders bijzonder geslaagd. Nog gee n nieuw bestemmingsplan en dus 
ook geen nieuwbouw. Deel 3 en slot van verslag lede nvergadering 3 november 2005. 



De genodigden togen daarop 
naar de nieuwe museumlocatie 
aan de Van Swinderenweg. 
Daar werd een fraaie presen-
tatie verzorgd over de plannen 
van het museum. Hierna was er 
in het Toornhuus een bijeen-
komst waarbij aanwezig waren 
dhr Alders en zijn medewerkers 
en mw van Mastrigt, de wethou-
ders Zeevalking, Werkman en 
Mol en de gemeentesecretaris, 
dhr van Wijngaarden. Namens 
dorpsbelangen waren de heren 
Drijfhout, Pestoor en Folgerts 
en mw Swart-de Bruyn aan-
wezig. Die laatste vertegen-
woordigde tegelijk de onder-
nemersvereniging in oprichting. 
Verder waren er bij de heren 
Millekamp en Kruidhof namens 
de beide schoolbesturen van de 
basisscholen. Mw Swart-de 
Bruyn hield eerst een toespraak 
over de ontwikkelingen in 
Ezinge (museum, Allersma-
borg, nationaal landschap 
Middag-Humsterland, nieuwe 
school, uitbreiding dorp) en de 
kansen die er liggen bij de 
ontwikkeling van recreatie en 
toerisme in onze directe omge-
ving. Ezinger ondernemers 
kunnen gaan samenwerken 
met het museum en de Allers-
maborg. Torenstraat en Haven 
zouden een authentiekere uit-
straling moeten krijgen, mede 
ten behoeve van de toeristen. 
Verder kan gedacht worden 
aan de aanleg van nieuwe 
wandelpaden. Ook kan de vaar-
recreatie gestimuleerd worden. 
Voor het museum is een betere 
busverbinding in het weekend 
zeer wenselijk. Ook goed voor 
ons. Dorpsbelangen gaat dit 
jaar proberen een breed over-
leg te organiseren om te praten 
over deze kansen en wat wij 
daar zelf als dorp aan kunnen 
doen. We hebben aan dhr 
Alders gevraagd of de provincie 
Ezinge hierbij wil ondersteunen. 
(NB U kunt deze toespraak 
lezen in de Nijskast en zo 
mogelijk ook op de Ezinger 
website). Mw Swart-de Bruyn 
bood dhr Alders namens dorps-
belangen een boek aan over 
Ezinge. Van de middenstand 
mocht ze zowel dhr Alders als 
mw van Mastrigt een mand met 
leuke producten overhandigen. 
Hierna kregen de heren Mille-
kamp en Kruidhof de gelegen-
heid een toelichting te geven op 

de fusieplannen van beide 
Ezinger basisscholen. Dhr 
Alders toonde zich zeer 
geïnteresseerd in de opzet van 
deze fusieschool. Dorpsbelan-
gen Ezinge kijkt terug op een 
zeer geslaagd bezoek. Wij ont-
vingen later van de gemeente 
Winsum een bedankbrief voor 
onze inzet. Ook zij vonden het 
een bijzonder geslaagde dag. 
 
Informatieavond 16 februari 
Hoewel de gemeente had ver-
zuimd deze avond zelf aan te 
kondigen, was de opkomst van 
ruim 20 bewoners redelijk. 
Wethouder Zeevalking gaf aan 
dat het concept bestemmings-
plan Ezinge nog niet klaar was. 
Toch werd er een plankaart 
getoond waarop de uitbreiding 
bij de Schoolstraat globaal 
stond aangegeven. Het idee is 
om de huidige twaalf dwars 
geplaatste woningen te slopen. 
Daarvoor komen dan 10 nieuwe 
huurwoningen terug. Verder is 
er ruimte voor zeker 20 koop-
woningen. Over de kavelprijs 
was nog niets te melden. De 
aanwezigen drongen bij dhr 
Zeevalking aan op een voort-
varender aanpak, met name ten 
aanzien van de bouw van 
seniorenwoningen. Volgens dhr 
Zeevalking hadden beide 
schoolbesturen een duidelijke 
voorkeur voor nieuwbouw van 
een school op de locatie van de 
Springplank, aan de School-
straat. Daarom heeft de 
gemeente voor die locatie 
gekozen. Ze gaan onderzoeken 
of De Hoven een woonzorg-
dependance wil realiseren voor 
senioren op het vrijkomende 
terrein van  De Klief (NB De 
directeur van De Hoven heeft 
daarover eind februari gesteld 
dat hij die kans erg klein acht). 
Uit de zaal werd het belang van 
een goede openbare speel-
voorziening voor de kinderen 
benadrukt. Immers die bij de 
Klief komt waarschijnlijk te 
vervallen. Dhr Zeevalking gaf 
aan hier aandacht voor te 
hebben. Dorpsbelangen blijft 
zich hiervoor zeker sterk 
maken. De vraag werd gesteld 
of het nieuwe schoolgebouw 
ook ruimte zou kunnen bieden 
aan buitenschoolse opvang of 
zelfs kinderopvang. Dorps-
belangen heeft dit punt al opge-
pakt. Dhr Zeevalking gaf verder 

een toelichting bij de museum-
plannen. Bij het nieuwe 
museum zal een openbare 
parkeervoorziening komen, 
zonder hek of slagboom. Het 
oude gemeentehuis wordt 
verkocht en een deel van de 
opbrengst wordt geïnvesteerd 
in het nieuwe museum. Het 
oude gemeentehuis is geen 
monument. Er zijn nu geen 
bijzondere bepalingen van 
kracht ten aanzien van een 
toekomstig gebruik er van. Aan 
het eind van de avond vertelde 
dhr Zeevalking nog iets over 
het zgn. Landschapsontwikke-
lingsplan (LOP) Noord. Het plan 
gaat over het behouden van de 
kwaliteiten van het landschap 
en het beter toegankelijk 
maken daarvan. Men wil o.a. de 
ringdijk om Middag en de oude 
meanders van het Reitdiep 
hetstellen. Hiermee werd deze 
informele avond afgesloten. 
 
Ledenvergadering (deel 3) 
Dhr Steen gaf aan dat het 
museum snel toe wil naar 
12.000 bezoekers per jaar 
oplopend naar 18.000. 
Gelukkig zijn er nu genoeg 
vrijwilligers voor het museum, 
maar nieuwe vrijwilligers blijven 
welkom. Uit de zaal kwamen 
vragen over de bodemveront-
reiniging ter plaatse. Dhr Steen 
gaf aan dat dit een zaak is voor 
de eigenaar. Hij erkende wel de 
wenselijkheid van goede infor-
matie hierover aan inwoners. 
Dhr Steen beloofde dat het 
museum in 2006 beslist nog-
maals een presentatie zal 
houden voor alle inwoners. 
In de rondvraag kwamen van 
de leden vragen over de snel-
heid langs het kanaal (we 
waren iav metingen), de ver-
lichting in de Torenstraat (mee-
nemen in bestemmingsplan 
beschermd dorpsgezicht) en 
het uitgraven van de Haven 
(heeft nu geen voorrang bij 
dorpsbelangen). 
 
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 


