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Felicitaties voor nieuwe school. Secretaris en penningmeester nemen afscheid. 
Werkgroep oud Ezinge gaat in nieuwe jaar echt aan de slag. Ledenvergadering op   
22 november in dorpshuis. Leegstaande school baart zorgen. Bijeenkomst speel-
voorzieningen / jeugdhonk op 29 november. Dorpsbelangen zoekt bestuurders! 

Van het bestuur 
- Het bestuur feliciteert onze streek met het 

nieuwe schoolgebouw aan de Schoolstraat. Op 
16 november a.s. zullen wij onze felicitaties 
nader onderstrepen bij de officiële opening van 
de school.  

- Na zes jaar nemen wij afscheid van onze se-
cretaris, Grietko Folgerts. Hij heeft de Nijs 
verzorgt sinds die weer in de Middagster staat. 
De volgende Nijs zal dus anders zijn dan u 
gewend was.  

- Ook onze penningmeester, Denny Drijfhout, 
heeft besloten te stoppen als bestuurder. 

- Ineke Swart is op 19 september jl. naar de 
opening geweest van de Allersmaborg. 

- Op 26 september jl. is Grietko Folgerts naar de 
tweede bijeenkomst geweest van de gemeente 
over de dorpsanalyse. De aanwezige 
bestuurders van dorpsbelangenverenigingen 
hebben daarbij invloed kunnen uitoefenen op de 
formulering van de vragen van een enquête. 
Die is in de herfstvakantie verstuurd aan een 
groot aantal inwoners van onze gemeente. U 
heeft hierover kunnen lezen in de Wiekslag. In 
de loop van 2008 zal als resultaat van dit alles 
een dorpenatlas verschijnen.   

 
Revitalisering 'oud Ezinge' 
De werkgroep heeft 13 september en 30 oktober 
overleg gehad. Het plan is om nu een plan van 
aanpak op te stellen en dan begin 2008 concrete 
stappen te ondernemen. Op de ledenvergadering 
zullen wij hierover een toelichting geven. 
  
Ledenvergadering
Op donderdag 22 november a.s. houdt dorps-
belangen vanaf 20.00 uur haar jaarlijkse leden-
vergadering in het dorpshuis. De agenda hiervoor 
is: 
  1. Opening 
  2. Mededelingen 
  3. Verslag 30 november 2006 
  4. Jaarverslag 2006 – 2007 
  5. Kascommissie 
  6. Financieel verslag 2006 
  7. Plannen en begroting 2008 
  8. Bestuurssamenstelling 
      Pauze  
  9. Bruggen Dorkwerd-Aduard 
10. Werkgroep 'oud Ezinge' 
 

Invulling Klieflocatie
Omwonenden hebben ons hun zorgen over 
vandalisme en overlast rondom de oude school 
meegedeeld. Die zorgen hebben wij overgebracht 
aan de gemeente. Die wilde nu nog geen 
informatiebijeenkomst beleggen, zoals wij had-
den voorgesteld. Daarop hebben wij ze gevraagd 
om de omwonenden per brief in te lichten over 
hoe en wat. De gemeente geeft aan nog geen 
concrete plannen te hebben voor de toekomstige 
invulling. Wel beslissen ze op korte termijn of het 
gebouw spoedig zal worden gesloopt. 
 
Speelvoorzieningen
Op 29 november a.s. organiseert de werkgroep in 
het dorpshuis van Ezinge een speciale infor-
matieavond over de speelvoorzieningen. De 
jongerenwerker zal daar ook een toelichting 
geven op de plannen voor het jeugdhonk. 
 
Jeugdhonk
Op 19 november a.s. organiseert de gemeente 
een bijeenkomst over de plannen voor het 
nieuwe jeugdhonk. Hiervoor worden niet alle 
inwoners van Ezinge uitgenodigd, maar eerst 
alleen de omwonenden van de beoogde locatie 
voor het honk. Ineke Swart zal als voorzitter 
deze avond leiden. De plannen worden op 29 
november a.s. dan toegelicht aan alle inwoners 
tijdens de bijeenkomst in het dorpshuis.  
 
Bruggen Dorkwerd en Aduard
Ietse Pestoor is op 10 oktober jl.  naar de bij-
eenkomst van de klankbordgroep geweest. 
Gedeputeerde de heer H. Bleeker heeft daar 
duidelijk gemaakt dat de provincie geen extra 
middelen wil/kan steken in de bouw van de 
nieuwe brug(gen). De rijksoverheid stelt maar 
geld beschikbaar voor twee nieuwe bruggen bij 
Aduard en Dorkwerd. De verdere uitwerking van 
de alternatieven gaat nog niet zo vlotjes. We 
hebben daarom besloten om op onze leden-
vergadering niet heel veel tijd te besteden aan de 
bruggenkwestie. Wel zullen wij u informeren over 
de stand van zaken.  
 
Bestuursleden gezocht
Wij zijn dringend op zoek naar versterking. Als u 
belangstelling heeft, neem dan contact op met 
onze voorzitter, Ineke Swart, tel. 621724.  
Website: www.ezinge.com

 


