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Van het bestuur
Het bestuur van de vereniging 
Dorpsbelangen heeft een 
nieuwe verdeling van de taken 
vastgesteld. Dit was aan de 
orde door het vertrek van voor-
zitter Ineke Swart. Bert 
Terpstra is het komende jaar 
onze nieuwe voorzitter. Frans 
Scholtens en Meint van der 
Velde houden hun functie als 
respectievelijk penningmeester 
en secretaris van de vereniging. 
Ietse Pastoor, Audrey Jantje 
Nonkes en Esther Marije Klop 
zijn lid.  

In de vorige Nijs hebben wij 
aangegeven dat het bestuur 
nog meer versterking kon ge-
bruiken. Rens Pols uit Ezinge 
heeft aangegeven interesse te 
hebben voor een bestuurs-
functie. Hij heeft inmiddels een 
vergadering meegemaakt en 
beslist binnenkort over zijn 
eventuele toetreding.  

Vervanging bruggen Van 
Starkenborghkanaal
Voor de zomervakantie is door 
Provinciale Staten eindelijk een 
beslissing genomen over de 
bruggen over het Van Starken-
borghkanaal. Er is besloten voor 
het vervangen van de be-
staande bruggen bij Dorkwerd 
en Aduard. Het alternatieve 
Beter Bruggenplan, met een 
vaste brug over het Van 
Starkenborghkanaal bij Steentil, 
heeft het dus niet gehaald. Het 
lijkt erop dat de lobby, inspraak 
en ludieke acties van Ietse 
Pestoor en strijdgenoten uit 
Ezinge en andere dorpen ten 
noorden van Groningen zin 
hebben gehad.

Woningbouw
In de vorige Nijs meldden we al 
dat de plannen voor nieuwe 
woningbouw in Ezinge niet soe-
pel lopen. Dat is helaas  allang 
geen nijs meer. Op de laatste 
bestuursvergadering is besloten 
dat de zaken rond de woningen 
in de Schoolstraat hoge priori-
teit krijgen. Mogelijk zorgt de 
economische crisis er mede 
voor dat er geen haast wordt 
gemaakt door de woningbouw-
vereniging, maar het bestuur 
van dorpsbelangen wil toch 
inzetten voor het krijgen van 
duidelijkheid. 

Bergbezinkbassin
Het opknappen van het berg-
bezinkbassin staat niet onder 
een gelukkig gesternte. 
Persoonlijke omstandigheden 
hebben er voor gezorgd dat het 
opknappen opnieuw vertraging 
heeft opgelopen. 
De opknapbeurt staat nog 
steeds hoog op de agenda en 
we hopen dat we in de volgende 
Nijs met trots een geslaagde 
make-over van het bergbezink-
bassin kunnen melden. 

Speelvoorzieningen
De commissie Speelvoor-
zieningen heeft ongeveer de 
helft van het benodigde geld bij 
elkaar voor hun plannen voor 
een peuter- en kleuterspeel-
plaats bij de Chaukenstraat, 
een opknapbeurt voor het 
Kampke en een creatieve ver-
bouwing van het schoolplein. 
Helaas heeft het bestuur van de 
school laten weten niet mee te 
willen betalen aan het opknap-
pen van het schoolplein.  
Men laat de moed echter niet 
zakken en er wordt hard 
gewerkt om alsnog het 

benodigde geld bijeen te krij-
gen. Wordt vervolgd. 

Nijskast
De achterwand van de Nijskast 
is aan vervanging toe. We heb-
ben besloten de achterkant in 
december te vervangen, wan-
neer de kast toch al weggehaald 
wordt i.v.m. de viering van Oud 
en Nieuw. 

Middag-Humsterland
Op vrijdagavond 19 juni vond in 
museum Wierdenland de fees-
telijke opening van het 
Bouwerderpad plaats. Het pad 
werd door een groot aantal 
Ezingers ingewijd door een fikse 
wandeling dwars door het zon-
overgoten boerenland. Een 
kaart met achtergrondinforma-
tie is te vinden op het paneel 
dat voor het museum is ge-
plaatst. Het Bouwerderpad is 
ongeveer 6 km lang. Honden 
zijn niet toegestaan. 

Sinds de onthulling van het 
eerste bord in Garnwerd op 15 
juni, is de begrenzing van het 
Middag-Humsterland nu op ver-
schillende plekken aangegeven 
met de bekende toeristische 
borden, bruin-met-witte-letters. 
Hierdoor staat Middag-
Humsterland nog beter op de 
kaart
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