
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mededelingen bestuur 
- het jeugdhonk is verwijderd 
één dag nadat wij de kopij 
hadden aangeleverd voor de 
vorige Nijs. 
- het 1e saneringsplan voor de 
locatie Van Swinderenweg 10-
12 (nieuwe museum) zal op 
verzoek van de provincie  
aangevuld worden en dan 
opnieuw ter inzage liggen. 
- op 12 april jl is mw Swart-de 
Bruyn namens ons naar de 
bijeenkomst over de Allersma-
borg geweest. Voor nadere info 
kunt u via internet terecht op 
www.rug.nl/allersmaborg. 
Dorpsbelangen heeft er alle 
vertrouwen in dat de toekomst 
van de borg veilig gesteld is. 
- de gemeente Winsum heeft 
per 1 mei 2006 mw J Appelhof 
voor 16 uren per week aan-
gesteld als nieuwe dorpen-
coördinator. Wij hopen op een 
goede samenwerking. 
- de Vereniging Groninger Dor-
pen heeft het 1e nummer van 
haar “Nijsblad veur t Grunneger 
Pladdelaand” uitgebracht. Ook 
brengt de vereniging vanaf dit 
jaar een digitale nieuwsbrief uit.  
Het nieuwe internetadres is: 
www.groningerdorpen.nl. Ook 
kunt u ze bellen op het nummer 
050-5734161. 
- op 8 juni jl hebben dhr Pestoor 
en mw Nijholt deelgenomen 
aan het delegatieoverleg. Dit is 
een overleg van het college van 
burgemeester en wethouders 
met delegaties van vereni-
gingen van dorpsbelangen in  
onze gemeente. In de volgende 
Nijs berichten wij hierover. 
 

 
Dorpskernbezoek Raad 
Als u dit leest, heeft het dorps-
kernbezoek van 13 juni net 
plaatsgevonden in het dorps-
huis van Ezinge. Voor het eerst 
was de gemeenteraad van  
Winsum op dorpskernbezoek in 
plaats van burgemeester en  
wethouders. U hebt hierover 
een aparte uitnodigingsbrief 
ontvangen van de gemeente. 
Op 15 mei jl hebben de heren 
Folgerts en Pestoor deel-
genomen aan een vooroverleg 
over het bezoek op verzoek van 
de raad. Samen met dorps-
belangen Garnwerd eo en 
Feerwerd/Aduarderzijl eo 
hebben wij daarbij de stellingen 
geformuleerd voor 13 juni.  
Wij zijn erg benieuwd hoe deze 
nieuwe werkwijze u is bevallen 
als inwoners. In ieder geval 
verzorgt de gemeente een 
terugkoppeling aan u over dit 
raadsbezoek. Als bestuur zullen 
wij het bezoek ook nabespre-
ken met de gemeente. In de 
volgende Nijs kunt u meer 
lezen over het raadsbezoek. 
 
Bergbezinkbassin 
Wij hebben begin april een 
overleg gehad met de school-
besturen van beide basis-
scholen en de architect van de 
nieuw te bouwen basisschool. 
Omdat het bergbezinkbassin 
erg dicht bij de nieuwe school 
ligt, is afgesproken dat de 
architect zou bezien of het 
voorgestelde ontwerp (zie 
www.ezinge.com) van het 
bassin past in het geheel. Dat is  
de reden dat wij nog niet aan 
de slag zijn gegaan met het 
plan om het bergbezinkbassin  

 
aan te pakken. Wij hebben nog 
geen bericht gehad van de 
architect. Maar wij gaan er van 
uit u in de volgende Nijs hier-
over meer te kunnen melden.  
 

 
 
Bruggen Dorkwerk en Aduard 
Op 11 april jl zijn de heren 
Folgerts en Pestoor naar een 
bijeenkomst hierover geweest 
in Aduard. Die was georgani-
seerd door de statencommissie 
Economie en Mobiliteit van de 
Provinciale Staten. Ze wilden 
wel eens weten hoe er in de 
omgeving werd gedacht over 
de toekomst van de bruggen. 
Met ruim 200 belangstellenden 
was de zaal goed gevuld. De 
provincie gaf een toelichting op 
haar plan om de bestaande 
bruggen bij Dorkwerd en 
Aduard te vernieuwen ten 
behoeve van de scheepvaart. 
Ook werd aangegeven hoe de 
provincie denkt over de weg 
tussen Zuidhorn en Groningen. 
Hierna kreeg woordvoerder dhr 
Bon de gelegenheid om het zgn  
Beter Bruggen Plan toe te 
lichten. Kern hiervan is dat men 
de huidige bruggen bij Dork-
werd en Aduard wil omvormen 
tot fietsbruggen. Voor het auto-
verkeer wil men dan een 
nieuwe vaste hoge brug aan-
leggen ter hoogte van de 
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kruising van het Van Stark-
enborgkanaal en het Aduar-
derdiep. Hij gaf aan al ruim 
1000 handtekeningen te heb-
ben van bewoners van het 
gebied voor dit bruggenplan.  
Dhr Dijkstra wees namens 
dorpsbelangen Aduard dit plan 
af. Ze willen de brug bij Aduard 
open houden voor autoverkeer. 
Dit is ook de uitkomst van een 
eigen dorpsvisie van Aduard en 
een identiteitsstudie in opdracht 
van de gemeente Zuidhorn. 
Naast de bruggen speelt ook 
een eventuele rondweg om 
Aduard een rol in deze discus-
sie. Een spreker in de zaal kon 
en wilde zich niet voorstellen 
dat er een vaste hoge brug zou 
komen aan de rand van het 
gebied Middag-Humsterland, 
een nationaal landschap. Het 
autoverkeer moest wat hem 
betreft veel meer gebruik 
maken van de grotere provin-
ciale wegen. Ook vroeg een 
bewoner van de nieuwe wijk 
tussen Groningen en Dorkwerd 
aandacht voor de huidige over-
last van autoverkeer. Wat hem 
betreft mocht de brug bij Dork-
werd gesloten worden voor 
auto’s.  
Uitkomst van deze avond is dat 
de provincie nog eens goed 
gaat kijken naar de hele situa-
tie. Ze zal dan komen met een 
totaalplan voor de bruggen, 
rondweg Aduard en de weg 
Zuidhorn-Groningen. Hierbij is 
de gemeente Zuidhorn ook  
betrokken. Dat is de winst van 
deze avond. Burgers hebben 
dus wel degelijk de mogelijk-
heid om invloed uit te oefenen 
op dergelijke plannen. Of het 
ook leidt tot een ander plan, dat 
zal de toekomst uitwijzen.  
Als bestuur dorpsbelangen 
Ezinge vinden wij een goede 
bereikbaarheid van de stad 
Groningen van groot belang. 
Vandaar dat wij deze kwestie 
volgen en wij er een stelling 
over hebben geformuleerd voor 
het raadsbezoek van 13 juni. 
 
Dorpskernbezoek 2005 
Wij halen een aantal zaken uit 
het verslag van die avond naar 
voren: 
- het Ossepad zou er voor  
1 januari 2006 liggen. Dat is 
bijna gelukt. We hebben de 
gemeente gevraagd of het 
grote bord bij het bergbezink-

bassin nu ook weggehaald kan 
worden. 
- wij zouden de plaatsen inven-
tariseren die niet goed verlicht 
zijn. We moeten bekennen dat 
wij dat nog moeten doen. In de 
volgende Nijs berichten wij u 
hierover. 
- in het najaar van 2005 zou de 
gemeente met een ontwerp 
bestemmingsplan Ezinge 
komen. Half februari 2006 heeft 
wethouder Zeevalking in het 
dorpshuis wel enige informatie 
hierover gegeven, maar een 
bestemmingsplan moet er nog 
steeds komen. 
- wij hebben toen aandacht 
gevraagd voor een openbare 
speelvoorziening in verband 
met de mogelijke sluiting van 
basisschool de Klief. Dit in 
verband met de op handen 
zijnde fusie van beide basis-
scholen. Inmiddels is duidelijk 
dat de Klief gesloten zal wor-
den. De speelvoorziening blijft 
onze aandacht houden, zoals u 
ook al hebt kunnen lezen in 
eerdere edities van de Nijs. 
- er is die avond gesproken 
over de toekomst van het 
jeugdhonk. Dat honk is nu weg. 
Een goede plaats voor een vast 
honk kon niet gevonden wor-
den. 
- het plan voor de verhuizing 
van het museum Wierdenland 
heeft eind 2005 grote steun 
gekregen van de gemeente-
raad. Het nieuwe museumpand 
moet nu eerst gerealiseerd 
worden. 
- de schoorsteenpijp kwam ook 
aan de orde. De gemeente 
wilde haar lening aan de Pijp-
stichting terughebben of anders 
een concreet restauratieplan 
ontvangen. Voor zover wij 
weten speelt deze kwestie nog 
altijd. Wij zullen bij zowel 
gemeente als de Pijp-stichting 
aandringen op constructief 
overleg. 
- het door de gemeente toe-
gezegde onderhoudsprogram-
ma 2006 voor Ezinge hebben 
wij nog altijd niet ontvangen. 
- de gemeente zou aandacht 
vragen voor een betere beweg-
wijzering vanuit Groningen over 
Ezinge. Die bewegwijzering is 
helaas nog altijd slecht. 
- de gemeente heeft in de 
Wiekslag eind 2005 een bericht 
opgenomen over de IBA’s. Dit 
zijn waterzuiveringsinstallaties 

voor bewoners van het buiten-
gebied. 
-  het opstapje bij het hek aan 
het eind van de Schoorsterweg 
bij de Reitdiepsdijk was slecht. 
Inmiddels is het vervangen. 
 

 
 
- die avond is gesproken over 
de asbestkwestie als gevolg 
van de brand bij de familie 
Pestoor. De gemeente heeft 
daarover een brief uitgebracht 
via de vorige Middagster. Als 
bestuur vonden wij die brief 
nogal formeel. 
- wij hebben de resultaten 
ontvangen van de door de 
gemeente toegezegde snel-
heidsmetingen aan de Nieuwe-
streek. Hierover hebben wij u al 
bericht via een eerdere Nijs. 
- wij hebben nog geen bericht 
van de gemeente op ons ver-
zoek om de fietsenstalling bij de 
gymzaal tegen het gebouw aan 
te plaatsen. 
 
Werven van vrijwilligers 
Nieuwe vrijwilligers, hoe kom je 
er aan als organisatie? Weet u 
het niet (goed), doe dan dit 
najaar mee aan een tweetal 
bijeenkomsten in Sauwerd.  
Georganiseerd door CMO 
Groningen. U moet zich voor  
1 juli as aanmelden. Hiervoor 
kunt u bellen: 050-5770101. 
Opgave via internet is ook 
mogelijk: www.cmogroningen.nl 
De data voor Sauwerd zijn 
maandag 18 september en  
2 oktober. Als u meedoet, krijgt 
u een informatiemap met werk-
materiaal over het vinden en 
binden van vrijwilligers. 
 
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 


