
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van het bestuur 
- we hebben van de gemeente 
begrepen dat ze graag nog 
voor de zomervakantie een 
informatieavond willen houden 
over het nieuwe museum. 
Hierbij zal worden gesproken 
over de bodemsanering die nog 
voor de bouwvak moet zijn 
afgerond, de verbouwing en 
inrichting, de parkeervoorzie-
ning en een eventueel hoog-
holtje over het Oldehoofse 
kanaal. Als bestuur dorpsbelan-
gen hebben wij steeds aange-
drongen op zo’n avond. Nadere 
info hangen wij op in de Nijs-
kast.. 
- wij zijn er blij mee dat onlangs 
de oude gele glascontainer op 
de Haven is ingeruild voor een 
nieuw blauw exemplaar. Maar 
het zou voor het beschermd 
dorpsgezicht van Ezinge nog 
mooier zijn als er op termijn op 
een goede plek een onder-
grondse container zou komen. 
- wandelen raakt weer helemaal 
in. Ook in onze mooie en rus-
tige provincie. Daarom is de 
Vereniging Groninger Dorpen 
bezig alle struunroutes van de 
vroegere VKDG, zoals die 
begin jaren 90 zijn gemaakt, te 
actualiseren. Ze maken nieuwe 
losbladige routeboekjes en er 
komt een aparte website. Eén 
van de 25 routes loopt door ons 
gebied. Vertegenwoordigers 
van dorpsbelangen Ezinge, 
Feerwerd/Aduarderzijl en Garn-
werd helpen mee om de route 
te realiseren. Ook worden 
ondernemers en organisaties 
op het gebied van recreatie en 
toerisme hierbij ingeschakeld.  
 

 
In de loop van dit jaar zullen we 
u nader informeren. 
- dorpsbelangen heeft bij de 
gemeente aandacht gevraagd 
voor het behoud van de 3 par-
keerplaatsen die tegen het 
huidige museum aanliggen 
(tussen het museum en het 
voormalige Groene Kruis-
gebouw). Ook heeft ze aan-
gedrongen op een passende 
bestemming van het huidige 
museumpand na de verkoop.  
 

 
 
- de gemeente heeft dorps-
belangen gevraagd hoe Ezinge 
betrokken wil worden bij de 
invulling van de locatie waar nu 
nog basisschool De Klief staat. 
Daarom willen wij graag van u 
als inwoners horen hoe u hier  
tegen aan kijkt. U kunt contact 
opnemen met één van onze 
bestuursleden. 
- de gemeente wil dit najaar 
een dorpsanalyse gaan houden 
in al haar dorpen. Diverse 
meetbare gegevens per dorp 
worden verzameld. Maar de 
inwoners kunnen ook een 
enquête invullen waarmee 
duidelijk moet worden wat ze 
vinden van allerlei zaken in hun 
dorp en wat hun wensen zijn. 
De resultaten van deze dorps-
analyse zal de gemeente gaan 
benutten bij het ontwikkelen  

 
van haar beleid voor de dorpen. 
Ook kan het gebruikt worden bij 
het opstellen van een dorps-
visie. Verenigingen van  dorps-
belangen kunnen ook beschik-
ken over de uitkomsten van de 
dorpsanalyses. Daarom worden 
ze actief betrokken bij dit 
project. Op 21 juni is een 
informatiebijeenkomst gepland 
door de gemeente. Dorps-
belangen Ezinge zal daarbij 
aanwezig zijn. U hoort hier 
ongetwijfeld nog meer over. 
 
Revitalisering ‘oud Ezinge’ 
Op 25 april jl was op uitnodi-
ging van dorpsbelangen de 1e 
bijeenkomst hierover belegd in 
het Toornhuus. Aanwezig 
waren vertegenwoordigers van 
de ondernemersvereniging 
Middagh, het kerkbestuur, het 
museum, de streekhistorisch 
vereniging Middagherland, 
dorpsbelangen en enkele 
betrokken bewoners. Die avond 
is o.a. gesproken over het 
groenbeheer, de openbare  
verlichting, het huidige 
museumpand, de Haven, het 
Ossenpad, de NH-kerk, 
Torenstraat 13, de parkeer-
voorzieningen en het parkeer-
beleid, het bergbezinkbassin en 
het ijsbaanterrein met het 
gebouwtje.  
Het doel van de werkgroep is 
het verbeteren van de uitstra-
ling van het oude deel van 
Ezinge (beschemd dorps-
gezicht). Dat is goed voor 
bezoekers van Ezinge, maar 
ook voor de inwoners zelf. In de 
gebiedsvisie Ezinge, die enkele 
jaren geleden door de gemeen-
te is opgesteld, staan voldoen-

Nijs�
Vereniging Dorpsbelangen Ezinge – 31e editie 

Informatieavond museum. Nieuw blauw vervangt oud geel! Wandelroute op de kaart 
gezet. Klieflocatie: wat moet er komen? Gemeente wil dorpsanalyses maken. Revita-
lisering ‘oud Ezinge’. Speelvoorzieningen: wat, waar en hoe? Inspraak over bruggen 
krijgt meer diepgang. Gebiedscommissie Middag-Humsterland. Lid worden?! 



de punten om bij aan te haken. 
We stellen ons voor dat de 
werkgroep komt met een 
wensenlijst en een plan van 
aanpak. Uiteraard zullen we de 
inwoners van Ezinge op enig 
moment vragen hoe zij aan-
kijken tegen de voorstellen.  
Op 7 juni jl was de 2e bijeen-
komst. Die hebben we vooral 
benut door een rondje te lopen 
door ‘oud Ezinge’ om de zaken 
eens goed te bekijken. Na de 
zomervakantie gaat de werk-
groep verder. 
 

 
Speelvoorzieningen 
In mei is een werkgroep van 
start gegaan. Die houdt zich 
bezig met de inrichting van het 
schoolplein van de nieuwe 
basisschool, maar ook met het 
realiseren van andere, open-
baar toegankelijke, speelvoor-
zieningen. Namens dorps-
belangen zit Grietko Folgerts in 
de werkgroep. Wij zijn van 
mening dat er in Ezinge naast 
een schoolplein andere speel-
voorzieningen moeten zijn/ 
komen, ook voor de jongste 
kinderen en de middelbare 
schooljeugd.Het bestuur van de 
basisschool ondersteunt de 
werkgroep actief omdat ze 
vinden dat goede speelvoor-
zieningen Ezinge aantrekke-
lijker maken als woonplaats 
voor gezinnen met kinderen en 
omdat het de kans op baldadig-
heid op het eigen schoolplein 
verminderd.  
De werkgroep heeft de hulp 
ingeroepen van de provinciale 
adviseur speelvoorzieningen 
van het Centrum voor Maat-
schappelijke Ontwikkeling 
(CMO). Zie voor meer 
informatie ook de website 
www.speeltuinwerkgroningen.nl 
Het idee is nu om een integraal 
plan op te stellen voor het 
schoolplein en andere speel-
voorzieningen. Voor dat plan 
kunnen dan subsidies worden 
aangevraagd of bijdragen van 
fondsen. In andere dorpen 

werkt deze aanpak prima, zo is 
gebleken. Het schoolplein moet 
uiteraard klaar zijn zodra de 
school in gebruik wordt 
genomen. Het realiseren van 
andere speelvoorzieningen zal 
waarschijnlijk iets meer tijd 
vragen. Nog voor de zomer-
vakantie zal de werkgroep via 
vragenlijsten voor kinderen/ 
jongeren en hun ouders pro-
beren zicht te krijgen op de 
wensen die er leven. Niet 
zonder reden is de nieuwe 
jongerenwerker voor Ezinge, 
Alexander Tjoelker, betrokken 
bij het opstellen van de vragen-
lijsten. We houden u op de 
hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Bruggen Dorkwerd en Aduard 
Het besluitvormingsproces 
rondom deze bruggen verloopt 
moeizaam en heeft behoorlijk 
vertraging opgelopen. Een 
aantal leden van de door de 
provincie ingestelde klank-
bordgroep, waaronder Ietse 
Pestoor van dorpsbelangen 
Ezinge, heeft aangedrongen op 
meer ruimte voor inbreng en 
een betere informatievoor-
ziening. Hierover hebben ze op 
30 mei jl een stevig gesprek 
gehad met de nieuwe provin-
ciale gedeputeerde, dhr Bleker. 
Hierbij zijn heldere afspraken 
gemaakt. Het proces wordt na 
de zomervakantie voortgezet. 
Dan zal voorgesteld worden om 
een agendacommissie in te 
stellen voor de klankbordgroep. 
Doel daarvan is dat de leden 
van de klankbordgroep zelf 
meer invloed kunnen uitoefe-
nen op de invulling van hun 
bijeenkomsten. Wij hebben er 
nu voor gekozen om een dorps-
bijeenkomst in Ezinge over de 
bruggen pas dit najaar te 
houden. 
 
Middag-Humsterland 
De gebiedscommissie Middag-
Humsterland heeft tot doel het 
beschermen en herkenbaar/ 
toegankelijk maken van dit 
unieke gebied dat niet voor 
niets tot nationaal landschap is 
uitgeroepen. De commissie 
bestaat uit vertegenwoordigers 
van de provincie, de gemeen-
ten Winsum en Zuidhorn, LTO 
Noord, het waterschap Noor-
derzijlvest, milieufederatie 
Groningen en de dienst lan-
delijk gebied (DLG) en voor 

Middagh en Humsterland elk 
één vertegenwoordiger namens 
de inwoners. Voor Middagh is 
dat ons bestuurslid Bert Terp-
stra. Ze vergaderen een aantal 
keren per jaar. De nieuwe com-
missievoorzitter is gedeputeer-
de, dhr D Hollenga. Hoewel de 
belangen soms ver uit elkaar 
liggen is het tot nu toe meestal 
gelukt er in goed overleg uit te 
komen. De diverse fietspaden 
zijn een concreet resultaat van 
de gebiedscommissie. Heikel 
punt blijft het mogen dempen 
van sloten. De gebiedscom-
missie adviseert de betreffende 
gemeente daar over. Om de 
herkenbaarheid van het gebied 
te vergroten wordt bekeken of 
er bij de toegangswegen 
borden kunnen komen met een 
duidelijk logo van Middag-
Humsterland. Verder is het 
aardig om te vermelden dat er 
deze zomer TV-opnames 
worden gemaakt. De NCRV zal 
het programma dan van de 
winter uitzenden. 
 
Lid worden? 
Als u dorpsbelangen Ezinge wilt 
steunen, kunt u lid worden van 
onze vereniging. Neem hiervoor 
contact op met één van de 
onderstaande bestuursleden. 
Hoe meer leden, hoe sterker 
we staan!  
Als u actief wilt worden voor 
een bepaalde werkgroep, kunt 
u ons hierover benaderen. 
 
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 
 

 

http://www.speeltuinwerkgroningen.nl/
http://www.ezinge.com/
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