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Van het bestuur
Het bestuur van de vereniging 
Dorpsbelangen vindt het be-
langrijk u erop te wijzen dat 
alle bestuursvergaderingen in 
principe openbaar zijn. Als u er 
behoefte aan heeft 'op de pu-
blieke tribune' plaats te ne-
men, dan bent u bij dezen van 
harte uitgenodigd.  
Verder wil het bestuur u de 
mogelijkheid geven aan het 
begin van de bestuursverga-
dering in te spreken over een 
onderwerp dat u ter harte 
gaat. De vergaderingen vinden 
plaats op donderdag en begin-
nen om 19.30u. De eerst vol-
gende vergadering zal plaats-
vinden op 26 november in het 
Schleurholtshuus. U bent van 
harte welkom. 

Overleg met wethouder 
Steen
Op 5 oktober vond overleg 
plaats van het bestuur van 
Dorpsbelangen met wethouder 
Steen en mevrouw Appelhof 
van de gemeente Winsum. 
- Dorpskern: Op advies van de 
dorpenco??ördinator, Janet 
Appelhof, zal er een 
projectsubsidie aangevraagd 
worden voor een ondergrondse 
glascontainer op de Haven. 
Gezien de financiële toestand 
van de gemeente vanaf 2010, 
is de realisering van de andere 
onderdelen van het plan voor 
de dorpskern op korte termijn 
helaas niet erg waarschijnlijk.  
- De Klief: Het College van 
Winsum stelt zich op het 
standpunt dat men woning-
bouw wil op locatie De Klief. 
Het College zal enkele project-
ontwikkelaars benaderen om 
met plannen voor woningbouw 
te komen. 

Hoogholtje
De gemeente Winsum heeft 
geld beschikbaar voor de aan-
leg van een hoogholtje. Dit 
geld kan niet voor een ander 
doel besteed worden. Het be-
oogde hoogholtje is onderdeel 
van het 'museumplan' en is 
bedoeld om een 'rondje dorp' 
mogelijk te maken voor mu-
seumbezoekers. De hoop is 
dat meer bezoekers op die 
manier langs onze midden-
stand zullen komen (en daar 
dan geld uitgeven, natuurlijk). 
Een mogelijke locatie zou zijn 
tegenover het museum, aan-
sluitend op de Peperweg.  
Op verzoek van de gemeente 
Winsum heeft het bestuur van 
Dorpsbelangen Ezinge de ge-
voelens over de eventuele 
aanleg van een hoogholtje 
gepeild bij een aantal bewo-
ners van de Peperweg. Deze 
bewoners hebben zich duide-
lijk uitgesproken tegen een 
hoogholtje bij de Peperweg. 
Het bestuur gaat dit terugkop-
pelen aan de gemeente 
Winsum. 

Oud & Nieuw 
Vanwege het grote succes van 
afgelopen jaar, is besloten de 
viering van Oud & Nieuw dit 
jaar op een zelfde manier te 
organiseren. Inmiddels zijn 
vertegenwoordigers van 
Dorpsbelangen, jongeren uit 
Ezinge, jongerenwerkers, poli-
tie en brandweer om de tafel 
geweest om Oud & Nieuw voor 
te bereiden. De open haard zal 
natuurlijk ook weer van stal 
gehaald worden. De gemeente 
heeft een tegemoetkoming in 
de kosten beloofd. 

Bekend van radio en tv
Na Piet Paulusma is ook RTV 
Noord weer in Ezinge neer-
gestreken. Een cameraploeg 
heeft met een aantal inwoners 
een rondje door het dorp ge-
maakt, waaronder de voorzit-
ter van Dorpsbelangen (we-
reldberoemd in Ezinge). Wilt u 
weten wie de nieuwe sterren 
van ons dorp zijn? U kunt hen 
bewonderen op 4 november 
(herhaling: 8 november). 

Tegels en takken
Leden van het bestuur lopen in 
de komende periode een 
rondje door het dorp, op zoek 
naar losliggende tegels en 
overstekende takken. Zaken 
die verbetering behoeven, 
zullen worden doorgegeven 
aan de gemeente. Heeft u ook 
een klacht over de openbare 
ruimte? U kunt dat doorgeven 
aan het bestuur, maar het is 
nog sneller om zelf even te 
bellen met de gemeente (0595 
447735; 9.00-10.00 uur).

Steentil
De Steentil over het Aduarder-
diep kan nog niet gebruikt 
worden door autoverkeer, 
maar de restauratiewerk-
zaamheden schieten op. Als u 
op www.youtube.com zoekt op 
'steentil' kunt u mooie filmpjes 
zien over de werkzaamheden. 
De verwachting is dat de brug 
op half december weer open 
gaat voor auto's. 
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