
Van het bestuur 

Het bestuur van de vereniging 
Dorpsbelangen is er in ge-
slaagd om twee nieuwe be-
stuursleden welkom te mogen 
heten. Door het aftreden van 
Ineke Swart en Jannie Nijholt 
ontstonden er drie vacatures. 
De nieuwe bestuursleden zijn 
Audrey Jantje Nonkes en 
Esther Marije Klop. We hopen 
dat ze met veel plezier in het 
bestuur zullen functioneren. 
Een derde bestuurslid is dus 
nog altijd van harte welkom. 

Ledenvergadering

Dinsdag 12 mei j.l. vond de 
algemene ledenvergadering 
plaats in het Schleurholtshuus 
te Ezinge. De ledenvergade-
ring was nu gepland in het 
voorjaar in plaats van in het 
najaar in verband met het 
boekjaar dat loopt van januari 
tot  en met december.En nu 
loopt het dus niet meer zoveel 
achter. Er was een goede op-
komst en na het vergader-
gedeelte werd er een presen-
tatie gehouden door Ben de 
Vries en Mara Stam van de 
commissie Speelvoorzienin-
gen. Zij gaven uitleg over de 
plannen die er zijn met be-
trekking tot de nieuwe speel-
voorzieningen die gerealiseerd 
zullen worden in Ezinge. Dit 
jaar nog zal er een peu-
ter/kleuterspeelplaats komen 
bij de Chaukenstraat. En 
daarna zal het Kampke aan de 
beurt zijn om opgeknapt te 
worden. Daar komt een ge-
deelte waar men kan voet-
ballen, een gedeelte waar men 
kan basketballen en andere 
sporten kan beoefenen. Dan 
komt er nog een nieuwe 

speelplaats bij de nieuwe 
school waar een spannend en 
creatief gedeelte zal worden 
ingericht. Al met al een goed 
initiatief van de commissie 
Speelvoorzieningen, die onder 
de paraplu van dorpsbelangen 
zal functioneren. 

Bergbezinkbassin

De realisering van het berg-
bezinkbassin  heeft een ver-
traging opgelopen. We pro-
beren nu zo snel mogelijk om 
het project toch deze zomer 
klaar te krijgen. 

Nacht van de boer 

Op vrijdagavond 19 juni kan 
men wandelen over boeren-
land. Er zal in Ezinge een 
nieuw ommetje geopend wor-
den genaamd: het 
Bouwerderpad. Voorafgaand 
aan de wandeling is er een 
rondleiding in het nieuwe mu-
seum Wierdenland en daarna 
wordt dit pad feestelijk geo-
pend. Verzamelen om 19.00 
uur bij het museum 
Wierdenland te Ezinge. 

Vervanging bruggen Van 
Starkenborghkanaal 

Woensdag 3 juni heeft er een 
inspraakvergadering van 
Provinciale Staten plaatsge-
vonden waar het bruggenplan 
werd besproken. Er waren veel 
insprekers en er werden door 
de dorpen veel goede argu-
menten naar voren gebracht 
om de twee bruggen te be-
houden voor autoverkeer. De 
beslissing valt echter pas 1 juli 
en het is afwachten wat de 
uitslag zal zijn. Hier is door 
Ietse Pestoor voor dorpsbe-

langen jarenlang veel energie 
ingestoken. En ook door de 
dorpsbelangenverenigingen 
van Feerwerd en Garnwerd. 
We zullen er het beste van 
hopen, want het zou vreselijk 
jammer zijn als al deze ener-
gie vergeefs zou blijken. 

Woningbouw

De plannen voor woningbouw 
in Ezinge lopen niet soepel. De 
woningstichting Wierden en 
Borgen is haar afspraak om 
binnen de eerste drie maanden 
van dit jaar met de bewoners 
van de Schoolstraat om de 
tafel te gaan zitten niet nage-
komen. Zodoende bestaat er 
nog geen duidelijkheid over 
wanneer de bouw van negen 
nieuwe huizen van start gaat. 
Ook over de Klieflocatie is nog 
niet met de gemeente gespro-
ken. Hierover zal binnenkort 
overleg met wethouder Steen 
zijn

Bestuursleden:

Ietse Pestoor, 
tel: 06-53537553 
Bert Terpstra, tel: 621577 
Frans Scholtens, tel: 621921 
Meint van der Velde,  
tel: 621975 
Audrey Jantje Nonkes,
tel: 621843 
Esther Marije Klop
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