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Opening Dorpshuis 
Bij de opening van het dorpshuis waren 
veel belangstellenden. De voorzitter, de 
heer Feddie Visser, verwoordde de stand 
van zaken en de blijdschap over het ver-
bouwde dorpshuis en de heer Hans 
Komduur (gemeente Winsum) vertelde 
over het verloop van de bouwprocedure. 
Ineke Swart sprak namens de vereniging 
dorpsbelangen Ezinge en de 
ondernemersvereniging Middagh en over-
handigde twee borden met daarop de 
naam ‘dorpshuis’ en namens de onder-
nemersvereniging de paal waarop de 
bordjes geplaatst moesten worden. Zij 
memoreerde zo de symbolische samen-
werking tussen beide verenigingen en het 
dorpshuis: de bordjes kunnen niet zonder 
paal en de paal niet zonder bordjes. Sa-
menwerken in het dagelijks leven is no-
dig. De heer Van der Klei (oud-voorzitter 
van het dorpshuis) onthulde de vergrote 
foto uit 1903 van de Nieuwestreek in de 
hal: een geschenk van de verbouwonder-
nemers.  De kinderen van de peuter-
speelzaal zongen een lied en daarna kon 
men de peuterspeelzaal en het dorpshuis 
bekijken. Natuurlijk was er ook een hapje 
en een drankje. Het dorpshuisbestuur 
(zowel van de stichting als van de vereni-
ging) kan trots zijn op haar multifunctio-
neel gebouw met een prachtige uitstra-
ling. Een aanwinst voor het dorp. 
 
Speelvoorzieningen 
De speelvoorzieningen voor kinderen in 
Ezinge zijn belangrijk en dorpsbelangen 
heeft daarom een werkgroep ingesteld. 
De werkgroepleden zijn: Ellen Kappen, 
Mara Stam en Ben de Vries. 
 
Hinder Torenstraat/Slagtersrijge 
Het blijkt dat de ambulance, brandweer, 
milieudienst, gladheidsbestrijding en rij-
dende winkels gehinderd worden door 
auto’s die in de bovengenoemde straten 
staan geparkeerd. Het verzoek aan de 

bewoners is om hun auto elders in de 
buurt van hun woning te parkeren. 
 
Bergbezinkbassin 
Het aanvraagformulier Projectensubsidie 
dorpsbelangenverenigingen is aange-
vraagd bij de gemeente en wordt in-
gevuld. Ook moet er worden nagegaan of 
we een vergunning nodig hebben voor de 
verfraaiing van het bergbezinkbassin.  
De bovenste foto komt u natuurlijk wel 
bekend voor en de onderste foto is het 
ontwerp van Corina Prins en Jan Paul 
Arends. Op basis van deze foto is de be-
groting gemaakt.  
 

 
 

 
 
 
We gaan proberen de betonbak te voor-
zien van een gritafwerklaag. Tevens zijn 
wij van plan om de opstaande randen en 
de voorzijde te voorzien van een 
verflaagje. 
Het bestaande hekwerk zal gedeeltelijk 
worden vervangen door een bijpassend 
muurtje en daartussen willen we beplan-
ting aanbrengen. Met twee bankjes en 
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enige grote bloembakken proberen we de 
aanblik nog meer te verfraaien. We ho-
pen dit alles nog voor de zomer te realiseren 
 
Bruggenplannen Dorkwerd en Aduard 
(I) 
De vergaderingen gaan onverminderd 
voort en de tegenstellingen worden 
steeds duidelijker. In april is de plan-
studie van Royal Haskoning gereed en 
wordt deze door de klankbordgroep be-
keken. De uitgangspunten van Ezinge 
zijn: 

 snelle, korte, veilige route naar 
Groningen/Zuidhorn 

 een brug bij Dorkwerd 
 indien gekozen wordt voor een 

hoge brug, dan een goede aan-
sluiting met de N533 

 bescherming Middag-Humsterland 
 weinig aantasting landschap 
 geen aantrekking extra verkeer 

In Aduard is op 15 april een openbare 
vergadering over de concept-planstudie. 
 
Bruggenplannen Dorkwerd en Aduard 
(II) 
Op dinsdag 20 mei wordt om 20.00 uur in 
het dorpshuis van Ezinge door de Dorps-
belangenverenigingen Feerwerd, 
Garnwerd en Ezinge een voorlichtings- en 
discussieavond georganiseerd over de 
plannen die de provincie heeft met de 
bruggen bij Aduard en Dorkwerd over het 
Van Starkenborghkanaal. Een afgevaar-
digde van de provincie komt het concept-
plan en het planproces deze avond nader 
toelichten. 
Het is daarna de bedoeling dat wij met 
z’n allen ons standpunt bepalen over deze 
zaak. Dit wordt dan ingebracht bij de 
klankbordgroep. 
De definitieve uitnodiging zal via een flyer 
huis aan huis worden verspreid. 
Wij hopen op een volle zaal om zo, naar 
de provincie toe, te laten zien dat de be-
langen voor een goede, snelle en veilige 
route richting Groningen voor ons van 
groot belang zijn. 
 
Locaties speelvoorzieningen en 
jeugdhonk 
In de loop van de laatste maanden zijn er 
twee mogelijke locaties voor een jeugd-
honk afgevallen: de jeugdsoos komt niet 
bij het dorpshuis en ook niet bij het mu-
seum. Over andere locaties volgt overleg. 
Hopelijk vindt er een gesprek plaats van 
de gemeente en de ijsbaanvereniging. 
Daarbij kan dorpsbelangen aanschuiven. 
Dorpsbelangen ziet veel mogelijkheden 
op het terrein van de ijsbaanvereniging, 

ook voor de ijsbaanvereniging zelf. Wij 
houden u op de hoogte. 
 
Bijeenkomst over jeugdvoorzienin-
gen 
Onlangs is er een bijeenkomst geweest, 
georganiseerd door de gemeente  
Winsum, waarbij de dorpen Garnwerd, 
Feerwerd en Ezinge uitgenodigd waren. 
De opkomst was groot en met name de 
jongeren waren goed vertegenwoordigd. 
Zodra er meer bekend is, laten wij u dat 
weten. 

 
Ezinge, Feerwerd en Garnwerd weer 
op de bewegwijzeringsborden 
 
Een schitterende actie van vier mensen 
uit de voormalige gemeente Ezinge: de 
gemeente Groningen had destijds de 
borden ‘Ezinge’ in het geniep verwijderd 
zonder overleg te plegen met gemeenten 
in de buurt. Mensen, bedankt voor deze 
toffe actie! 
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