
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van het bestuur 
- we kunnen u melden dat de 
eerder aangekondigde nieuwe 
lantaarnpalen inmiddels zijn 
geplaatst aan de Slagtersrijge.  
- de gemeente Winsum heeft 
het speelveld ’t Kampke aan de 
Terpstraat voorzien van eigen-
tijdse blauwe ‘kooidoelen’. 
- binnenkort hopen wij een 
voorstel te kunnen ontvangen 
van de gemeente Winsum over 
de verplaatsing van de fietsen-
rekken bij de gymzaal naar een 
plaats tegen het gebouw aan 
en dicht bij de ingang. 
- als bestuur zijn wij verheugd 
te zien dat het nieuwe school-
gebouw snel meer vorm krijgt. 
Wij hebben de gemeente dan 
ook gevraagd wat ze van plan 
zijn met de huidige locatie aan 
de Van Giffenstraat.  
- we hebben een fout gemaakt 
bij het geven van groen licht 
aan de gemeente om de glas-
container te verplaatsen naar 
een plek ter hoogte van Allers-
maweg 1. We hebben verzuimd 
hierover goed overleg te voeren 
met de aanwonenden. Onlangs 
heeft de gemeente daar al wel 
een perkje omgetoverd in een 
tegelvloer. Wij hebben onze 
excuses aangeboden aan de 
bewoners. De verplaatsing van 
de glascontainer is uiteraard 
afgeblazen. Van de gemeente 
hebben wij begrepen dat wij 
nog even geduld moeten 
hebben voordat wij een geheel 
nieuwe glascontainer krijgen. 
- als bestuur hebben wij er mee 
ingestemd dat dorpsbelangen 
Ezinge een hogere financiële  
bijdrage gaat leveren aan de 
organisatie van de intocht van  

 
Sinterklaas. Alleen hierdoor 
bleek het (vooralsnog) mogelijk 
om de gezamenlijke opzet van 
de intocht binnen de oude 
gemeente Ezinge in stand te 
houden. 
- in de vorige Nijs hebben wij 
aangekondigd dat er half maart 
een breed overleg zou plaats-
vinden over de revitalisering 
van het gebied Torenstraat/ 
Haven/NH-kerk. Door omstan-
digheden hebben wij de eerste 
bijeenkomst verplaatst naar  
25 april a.s. Een aantal Ezinger 
organisaties heeft daartoe van 
ons een uitnodigingsbrief ont-
vangen. Wij informeren u later 
over de uitkomsten van dat 
overleg. 
- zoek de verschillen met de 
foto in de vorige Nijs (geen 
prijsvraag). 
 

 
 
Bruggen Dorkwerd en Aduard 
Wij hebben u in februari 
ingelicht over de  klankbord-
groep rondom de bruggen-
kwestie. De planning van de 
provincie loopt uit. De diverse 
alternatieven zijn niet in maart 
besproken in de klankbord- 
groep. De verwachting is dat 
hierover pas begin mei gespro-
ken gaat worden. Wij gaan er 
nu van uit dat wij ergens in juni  
 

 
uw mening hierover gaan 
vragen. Immers wij willen in de 
klankbordgroep alle inwoners 
zo goed mogelijk vertegen-
woordigen. 
 
Speelvoorziening 
Wij gaan deze maand de 1e 
bijeenkomst houden met de 
mensen die zich hebben aan-
gemeld voor de werkgroep.  
Wij zijn daarbij ook in gesprek 
met de basisschool over hun 
vernieuwde speelvoorziening 
aan de Schoolstraat. 
 
Website Ezinge 
Wij hebben net voor Pasen er 
voor gezorgd dat alle Nijs-
edities eindelijk op de website 
ezinge.com zijn geplaatst. Ook 
een aantal andere zaken kunt u 
er nu in digitale vorm aantref-
fen. Echter nog niet het in de 
vorige Nijs toegezegde verslag 
van de ledenvergadering van 
eind november 2006 en de 
bijbehorende jaarstukken. Die 
zullen er zeer binnenkort ook 
opstaan. Als bestuur gaan we 
proberen elke paar weken een 
nieuw item op de site te plaat-
sen. U moet maar denken dat 
we het licht hebben gezien. 
 
Bestuur dorpsbelangen 
- Ineke Swart-de Bruyn –    
  voorzitter, tel 621724 
- Denny Drijfhout – penning- 
  meester, tel 621655 
- Grietko Folgerts – secretaris 
  tel 621951 
- Ietse Pestoor – lid, tel 622180. 
- Jannie Nijholt – lid, tel 621243 
- Bert Terpstra – lid, tel 621577 
 
Website: www.ezinge.com 

Nijs�
Vereniging Dorpsbelangen Ezinge – 30e editie 

Nieuwe lantaarnpalen Slagtersrijge. Kooidoelen op ’t Kampke. Eigen glas(bak) inge-
gooid?! Ezinger bijdrage intocht Sint verhoogd. Overleg opknappen oud Ezinge op  
25 april. Klankbordgroep bruggen Dorkwerd en Aduard kent vertraging. Werkgroep 
speelvoorziening gaat van start. Nijs-edities eindelijk op website Ezinge.  


	Van het bestuur
	Bruggen Dorkwerd en Aduard
	Speelvoorziening
	Website Ezinge
	Bestuur dorpsbelangen

