
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van het bestuur 
- wij wensen de gefuseerde 
basisscholen van Ezinge een 
goede toekomst toe en een 
succesvol eerste schooljaar. 
- wij zullen dit najaar een aparte 
dorpsbijeenkomst organiseren 
over de speelvoorzieningen in 
Ezinge. Mogelijk in samenwer-
king met anderen. Nadere 
informatie hierover zal huis-
aan-huis worden verspreid. 
- wij zijn blij met het opgeknapte 
wegdek van de brug. Wel 
hebben wij bij de gemeente 
aandacht gevraagd voor een 
tijdige(r) communicatie richting 
dorp over dergelijke activiteiten. 
Ook het wegdek op de kruising 
bij de brug moet opnieuw 
aangepakt worden naar onze 
mening. 
- ook zijn wij content met de 
vervangen riolering in de 
Tuinstraat en de herbestrating. 
- wij hebben voor de vakantie 
bij de gemeente navraag 
gedaan naar de openbare 
verlichting aan de Slagtersrijge. 
Ze zouden de noodzaak tot  
bijplaatsing van lantaarns 
onderzoeken en ons daarover 
spoedig informeren. Wij hebben 
hier nog geen duidelijkheid over 
gekregen. Wij vragen dit na. 
- op 8 juni jl vond het eerste 
delegatieoverleg plaats met het 
nieuwe college van B&W. Het 
was een avond van kennis-
maken en verwachtingen 
afstemmen. De volgende keer 
zal er weer aandacht zijn voor 
inhoudelijke zaken. Die avond 
werd mw J Appelhof voor-
gesteld. Zij is de nieuwe dorps-
kerncoördinator. 
 

 
- op 11 juli jl is mw J Appelhof 
aanwezig geweest bij onze be-
stuursvergadering. Wij hebben 
diverse zaken met haar kunnen 
bespreken. 
- op 22 juni jl vergaderde de 
gebiedscommissie Middag-
Humsterland in Aduarderzijl. 
Hoofdpunt van de agenda was 
de evaluatie van het convenant 
Middag-Humsterland. Daarbij 
ging het over de sloten en dan 
vooral over het behoud van 
karakteristieke sloten, over de 
kwaliteit van de bebouwing, het 
herstellen van het landschap en 
over recreatie en toerisme. 
 

 
 
- wij hebben voor de vakantie 
bij de gemeente aandacht 
gevraagd voor het bushokje 
nabij de brug. Het hokje is kort 
daarop grondig opgeknapt en 
schoon gemaakt. 
- net voor de vakantie heeft de 
familie Datema uit Feerwerd 
ons bijgepraat over hun plan 
om seniorenwoningen te rea-
liseren in hun huidige boerderij. 
Dit najaar willen ze een infor-
matieavond hierover beleggen 
in Feerwerd. 
- op 5 september jl is Bert 
Terpstra aanwezig geweest bij  
een klankbordavond over de 
Watervisie Winsum. Die visie is  
 

 
opgesteld door de gemeente  
samen met het waterschap. In 
de volgende Nijs komen wij hier 
op terug. 
- op 20 september a.s. zal 
Ineke Swart naar de gemeen-
telijke bijeenkomst gaan over 
de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). Ook 
hier komen wij op terug. 
- half juli hebben wij van de 
gemeente een lijst ontvangen 
met de stand van zaken ten 
aanzien van de punten zoals 
die tijdens de schouw en het 
dorpskernbezoek van 2005 zijn 
besproken. Die lijst zetten wij 
binnenkort op de website van 
Ezinge. 
- wij hebben eind juli van de 
gemeente hun wegenonder-
houdsplan en de planning voor 
de herinrichting/omvorming van 
groenstroken voor het jaar 2007 
ontvangen. Wij zijn gevraagd 
om de inwoners van Ezinge 
hierop te laten reageren. Op 
basis van die reacties kunnen 
wij tot 1 januari 2007 nog op- 
en aanmerkingen indienen bij 
de gemeente. Wij zullen hier in 
ieder geval onze ledenverga-
dering van komend najaar voor 
benutten. Maar via de website 
van Ezinge zullen wij ook om 
reacties vragen. 
- wij hopen dat de Torenstraat 
over afzienbare tijd terug kan 
kijken op de periode dat het 
pand nr 13 er zo slecht bij 
stond. Er is in ieder geval 
beweging in de goede richting 
waar te nemen.  
- de kwestie schoorsteenpijp 
pakken wij dit najaar op. Het is 
in alle drukte voor de vakantie 
even blijven liggen. 

Nijs�
Vereniging Dorpsbelangen Ezinge – 26 e editie  – 

Bijeenkomst over speelvoorzieningen. Bushokje weer als nieuw, net als we gdek brug. 
Extra verlichting Slagtersrijge? Dorpskernbezoek ge meenteraad in Ezinge op 13 juni. 
Bruggen Dorkwerd en Aduard. Stichting Volksvermaken  houdt Ezinge levendig. 



 
Dorpskernbezoek Raad 
Op 13 juni jl heeft het eerste 
dorpskernbezoek van de Raad 
plaatsgevonden in het dorps-
huis van Ezinge. Hiervoor 
waren alle inwoners uitgeno-
digd van de voormalige 
gemeente Ezinge. Gelet op het 
mooie zomerse weer viel de 
opkomst zeker niet tegen. 
Verhoudingsgewijs was de 
opkomst uit Ezinge zelf wel wat 
aan de magere kant. Aan de 
hand van een groot aantal 
foto’s nam dhr T Mol de 
aanwezigen mee op tournee 
door onze omgeving. Hierbij 
werd een aantal ‘knellende’ 
zaken aangeduid. 
Vervolgens hebben de aan-
wezigen in groepen een vijftal 
stellingen besproken. Dat ver-
liep op levendige wijze. Bij elk 
van de groepen was een raads-
lid aanwezig. De groepen heb-
ben hun mening over de stel-
lingen zelf vastgelegd. Hierna 
heeft raadslid mw C Judkins uit 
Ezinge deze meningen samen-
gevat. Soms gaf een groep een 
nadere toelichting. 
In de rondvraag zijn o.a. nog 
vragen gesteld over het Osse-
pad (waarom de grote hekwer-
ken en nog geen zitbankje 
halfweg) en het jeugdhonk. 
Het verslag van deze avond, 
zoals wij dat hebben ontvangen 
van de gemeente, staat binnen-
kort op de website van Ezinge. 
Op 11 juli jl hebben wij met de 
gemeente het dorpskernbezoek 
geëvalueerd. De rol van de 
raadsleden bij dat bezoek was 
daarbij punt van discussie: 
luisteren ze alleen maar of 
hebben ze ook een actieve 
inbreng? Wij zijn nieuwsgierig 
naar de mening van aanwezige 
Ezingers over het raadsbezoek. 
Laat ons die svp weten! 
 
Bruggen Dorkwerk en Aduard 
Op 6 juli jl hebben Ietse 
Pestoor en Grietko Folgerts 
deelgenomen aan een overleg 
in Dorkwerd. Op uitnodiging 
van de burgerinitiatiefgroep Het 
Beter Bruggenplan kwamen 
vertegenwoordigers van 
Dorkwerd, Aduard, Ezinge, 
Garnwerd, Feerwerd, Oldehove 
hier bij elkaar om te praten over 
de kwestie van de bruggen bij 
Dorkwerd en Aduard. Dit mede 
omdat de provincie Groningen  

 
kort daarvoor had toegezegd 
een klankbordgroep in het 
leven te zullen roepen. Doel 
van het overleg was kennis-
making en uitwisseling van 
gedachten en meningen uit de 
diverse dorpen over de kwestie 
van de bruggen. Ook diende 
het als voorbereiding op de 1e 
klankbordgroepbijeenkomst van 
18 juli 2006. Het was een 
plezierige avond waarbij is 
afgesproken om het een 
vervolg te geven in Ezinge net 
na de vakantie. 
Op 18 juli jl is Grietko Folgerts 
naar de 1e bijeenkomst in 
Aduard geweest van de klank-
bordgroep: een bonte verzame-
ling van belanghebbenden. De 
provincie gaf daar informatie 
over de gang van zaken tot 
heden ten aanzien van de 
vervanging van de bruggen bij 
Aduard en Dorkwerd. Het 
bureau Royal Haskoning is 
door de provincie ingehuurd als 
externe deskundige. De klank-
bordgroep zal worden geraad-
pleegd voorafgaand aan de 
belangrijke beslismomenten. 
Een stuurgroep bestaande uit 
vertegenwoordigers van de 
provincie en de gemeenten 
Zuidhorn, Winsum en Gronin-
gen moet die beslissingen 
nemen. Dat moet resulteren in 
een voorstel over een voor-
keursalternatief met betrekking 
tot de bruggen, een eventuele 
rondweg bij Aduard en de aan-
sluitingen op de Friesestraat-
weg. Provinciale Staten neemt 
dan een besluit over dat voor-
stel. Streven is dat begin 2007 
de stuurgroep klaar is met het 
voorstel. 
Op die avond werden 5 alter-
natieven gepresenteerd voor de 
vervanging van de bruggen. 
Een 6e alternatief, een aqua-
duct, wordt op verzoek van de 
klankbordgroep voorgelegd aan 
de stuurgroep. Die moet dan 
aangeven of een aquaduct ook 
echt zal worden onderzocht. 
Hierna mochten de aanwezige 
leden van de klankbordgroep 
hun belangrijkste criteria 
noemen waarop zij de diverse 
alternatieven zouden willen 
beoordelen. Royal Haskoning 
gaf vervolgens een toelichting 
op de 8 hoofdcriteria die zij 
gaan meenemen bij de beoor-
deling van de te onderzoeken  

 
alternatieven. Volgens hen 
werden hiermee alle door  
de klankbordgroep genoemde 
criteria afgedekt. 
Na de pauze was er ruimte voor 
discussie en vragen stellen. Er 
werd aandacht gevraagd voor 
het monument Steentil. Dorps-
belangen Aduard gaf aan nu 
voorstander te zijn van een 
vaste brug ter hoogte van de 
loswal met een rondweg dicht 
om Aduard heen. Het huidige 
kruispunt buiten Aduard in de 
Friesestraatweg moet daar 
blijven. Volgens de provincie is 
een rondweg dicht om Aduard 
geen mogelijkheid. Een rond-
weg buitenom langs het Aduar-
derdiep ligt meer voor de hand. 
Ook werd aandacht gevraagd 
voor de belangen van de 
diverse ondernemers in het 
gebied. 
Op 30 augustus jl heeft in 
Ezinge overleg plaatsgevonden 
als vervolg op dat van 6 juli. Dit 
heeft geleid tot een gezamen-
lijke reactie richting de provin-
cie. Het streven is om meer 
invloed te krijgen op de gehan-
teerde werkwijze en op de 
criteria. Nu bestaat het gevoel 
dat het vooral benaderd word 
als een verkeerstechnisch 
probleem dat moet worden 
opgelost met zo weinig mogelijk 
schade. Als inwoners willen we 
dat het alternatief met het 
grootste draagvlak onder de 
inwoners dat ook de problemen 
oplost het gaat winnen. 
 
Feesten in Ezinge 
Volksvermaken heeft voor 
Ezinge in juni weer de traditio-
nele feestweek georganiseerd. 
De Nacht van Ezinge van  
9 september jl kende voor het 
2e achtereenvolgende jaar een 
gevarieerd en vol programma. 
Wij zijn als dorpsbelangen blij 
met dergelijke evenementen 
omdat ze ons dorp leefbaar en 
levendig houden. Ga zo door. 
 
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 


