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Bergbezinkbassin 
De gemeente Winsum zal de aanvraag ten 
behoeve van het bergbezinkbassin honoreren. 
Het bedrag wordt niet volledig door de ge-
meente vergoed, maar dorpsbelangen heeft 
nog de mogelijkheid om een beroep te doen op 
het Loket Levende Dorpen. Dit fonds gaat uit 
van de provincie Groningen en stimuleert pro-
jecten die de leefbaarheid van een dorp ten 
goede komen. We zijn in ieder geval weer een 
stap verder. In afwachting van hoe de beschik-
king van de gemeente gaat luiden, zal dorps-
belangen stappen doen in de richting van de 
provincie Groningen. 
 
Jaarwisseling 2008-2009 
In de vorige Nijs is aangegeven dat de ge-
meente Winsum geen ontheffing meer verleent 
voor een vuur op de Haven. De werkgroep 
‘jaarwisseling Ezinge’ heeft daarop een nieuw 
voorstel gedaan en heeft dit aan de gemeente, 
brandweer en politie aangeboden. 
In goed overleg is unaniem besloten om toch 
voor de locatie aan de Haven te kiezen en uit-
eindelijk is gekozen voor het plan van de open 
haard als vuurplaats. Hierover zijn we het allen 
eens. 
De vergunning voor het plan wordt aange-
vraagd onder auspiciën van Dorpsbelangen en 
onder gedeelde verantwoordelijkheid van alle 
aanwezige verenigingen, geledingen van de 
Ezinger gemeenschap. De vergunning wordt 
dus namens de werkgroep ‘jaarwisseling 
Ezinge’ aangevraagd. Op deze manier delen we 
de verantwoordelijkheid. Daarnaast wordt aan 
een partytent met muziek gedacht. 
De vereniging Dorpsbelangen Ezinge draagt 
structureel € 250 bij aan het jaarwisselings-
feest. 
En omdat het de eerste keer is dat het jaar-
wisselingsfeest op deze manier wordt geor-
ganiseerd, draagt dorpsbelangen nogmaals 
hetzelfde bedrag bij. 
De bewoners aan de Haven worden hierover 
geïnformeerd en hieraan wordt een artikel in 
de Middagster gewijd. 

Dit is een proefjaar en als het goed verloopt, 
kan het een traditie worden. 
 
Bruggenoverleg 
In de vorige Nijs is al aangegeven dat de noor-
delijke dorpen het liefst twee autobruggen 
willen. Dit komt behoorlijk overeen met de 
voorkeur van Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Groningen.  
Daarnaast bestaat de wens een rondweg bij 
Aduard aan te leggen. 
Op dit moment is de vraag waar de brug bij 
Aduard moet komen. Na overleg met veel in-
stanties: dorpsbewoners, middenstand, be-
drijven enz., is het volgende voorgesteld: een 
brug bij Aduard ten westen van de loswal en 
een autobrug bij Dorkwerd. Op deze manier zal 
er minder verkeer zijn langs het Aduarderdiep, 
en door Feerwerd en Ezinge. Hierbij hoort na-
tuurlijk ook een rondweg bij Aduard. Dit voor-
stel wordt binnenkort ingediend. Wij houden u 
op de hoogte. 
 
Nieuwe bestuursleden gezocht 
Binnenkort verlaten twee bestuursleden 
Dorpsbelangen en we hebben ook nog één 
bestuurslid te weinig. Dit betekent dat er drie 
nieuwe bestuursleden worden gezocht. Omdat 
door het vertrek van twee vrouwen alleen 
mannen in het bestuur overblijven, gaat de 
voorkeur uit naar vrouwelijke belang-
stellenden. Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met één van de onderstaande  
bestuursleden. 
 
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
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