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Nieuwjaarsvuur, Oranjeloop, Speelvoorzieningen, Bruggenoverleg  
 

Nieuwjaarsvuur 
Sinds jaar en dag is tijdens oud en nieuw de 
Haven in Ezinge de verzamelplaats voor jong en 
oud. Traditioneel werd hier ook het 
Nieuwjaarsvuur ontstoken. 
Omdat in die opzet de veiligheid niet langer ge-
waarborgd kon worden, verleende de gemeente 
Winsum geen ontheffing meer voor een vuur op de 
Haven. 
In de afgelopen jaren is gezocht naar een alter-
natieve plaats voor een vuur, maar feitelijk is de 
Haven de centrale plek waar iedereen bijeen wil 
komen. 
Om eventuele mogelijkheden te bespreken, heeft 
op 18 augustus 2008 overleg plaatsgevonden door 
een inmiddels ingestelde werkgroep ‘Jaarwisseling 
Ezinge’. De werkgroep bestaat uit 
vertegenwoordigers van Dorpsbelangen, 
Dorpshuis, ondernemersvereniging Middagh, 
politie, brandweer, gemeente, jongeren en 
jongerenwerk.  
De doelstelling is om mogelijke locaties te be-
oordelen en vervolgens een voorstel ter besluit-
vorming bij het gemeentebestuur in te dienen. 
Afwegingen die zijn gemaakt betreffen o.a. vei-
ligheid van de locatie, beschikbaarheid van de 
locatie, voorkeur van ‘het dorp’ en bijkomende 
kosten voor de uitvoering. 
In goed overleg is unaniem besloten om toch voor 
de locatie aan de Haven te kiezen. Wij beseffen 
dat deze locatie alleen mogelijk is als aan strikte 
voorwaarden wordt voldaan om de brandveiligheid 
te waarborgen. De werkgroep biedt de gemeente, 
brandweer en politie een concreet plan aan. 
Nadat overeenstemming over de voornemens is 
bereikt, worden direct omwonenden door 
Dorpsbelangen geïnformeerd over de plannen. 
 
Oranjeloop 
Het bestuur van Dorpsbelangen Oldehove heeft 
besloten om een Oranjeloop te organiseren. De 
Oranjeloop zal op Koninginnedag een jaarlijks 
terugkerend evenement zijn.  
In de aanloop naar april 2009 zullen inwoners van 
Oldehove, Saaksum, Niehove, Den Ham en Ezinge 
actief worden benaderd om zich aan te melden als 
vrijwilliger. 
 
Speelvoorzieningen 
Door dorpsbelangen is inmiddels een commissie 
Speelvoorzieningen ingesteld. De commissie zet 
zich in om in Ezinge kinderspeelplaatsen te reali-
seren. Hiervoor is een projectplan opgesteld. 
Belangrijk is nu om de financiering voor elkaar te 
krijgen. Een deel van de kosten moet door de 
gemeente gefinancierd worden. Daarnaast worden 
diverse fondsen aangeschreven voor een financiële 
bijdrage.  

De inspanningen van de commissie richten zich 
momenteel op dit deel van het plan. 
 
Bruggenoverleg  
Naar aanleiding van de vele opmerkingen die 
tijdens de inspreekavond te Aduard over het ver-
vangen van de bruggen over het van 
Starkenborghkanaal werden gemaakt, heeft ge-
deputeerde Bleker toegezegd dat de einddatum 
(was 19 sept. 2008) voor het indienen van be-
zwaren wordt verlengd. 
Nog steeds staat het voorstel om de twee bruggen 
bij Dorkwerd en Aduard te vervangen overeind. 
Een groep omwonenden nabij de voorgestelde 
locatie van de brug te Aduard zijn in actie 
gekomen. Als gevolg hiervan heeft gedeputeerde 
Bleker (provincie Groningen) bij iemand thuis een 
vergadering meegemaakt. Momenteel worden de 
woordvoerders van deze groep de “brugwachters” 
genoemd. Natuurlijk heel begrijpelijk dat niemand 
de brug in zijn of haar achtertuin wil hebben en 
met ondersteuning van de Reitdiepwijk te 
Groningen is er dan ook veel commentaar 
geleverd. Bleker gaf aan dat de locatie van de 
brug nabij Aduard nog niet is bepaald en dat de 
Provincie Groningen hiervoor een nieuw concept 
zal uitwerken. Hierna wordt een volgende 
inspreekavond door de provincie georganiseerd. 
Het standpunt vanuit Garnwerd, Feerwerd en 
Ezinge is bij de Provincie Groningen bekend. Niet 
alleen de noordelijke dorpen willen het liefst 2 
bruggen, maar ook 15 van de 18 klankbord-
groepleden. Het plan, ook wel alternatief F ge-
noemd, is hier en daar wel aangepast maar komt 
behoorlijk overeen met de voorkeur van 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen. 
Bestuurders van zowel Zuidhorn, Winsum, 
Groningen en de Provincie Groningen waren 
aanwezig om hiermee aan te geven dat het een 
belangrijke keuze wordt voor de toekomst. Een 
verslag van de inspreekavond is terug te lezen op 
de provinciale website met daarbij ook de nieuwe 
voorstellen en de benodigde infrastructuur voor 
een locatie van de brug te Aduard. Voor iedereen 
in de zaal was heel duidelijk dat, bij welke keuze 
ook, er een rondweg voor Aduard in moet zitten. 
 
Bestuursleden: 
Ineke Swart, tel 621724 
Ietse Pestoor tel 06-53537553 
Jannie Nijholt tel 621243 
Bert Terpstra tel 621577 
Frans Scholtens tel 621921 
Meint van der Velde tel 621975 
 
Website: www.ezinge.com 


	Nieuwjaarsvuur 
	Oranjeloop 
	Speelvoorzieningen 
	Bruggenoverleg  
	Bestuursleden: 
	Ineke Swart, tel 621724 

