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Van het bestuur
Op 11 december 2009 be-
stond Dorpsbelangen 
Ezinge 20 jaar. Tijdens de 
ledenvergadering begin 
2010 zullen we hier aan-
dacht aan besteden.

Jeugdsoos
De langverwachte jeugd-
soos lijkt er nu dan toch 
echt te gaan komen. Op 21 
december vergadert 
Dorpsbelangen met Ge-
meente, dorpshuisbestuur, 
jeugd en jongerenwerkers. 
We gaan in overleg over de 
mogelijkheden om een ei-
gen plek voor de jeugd te 
realiseren, aan of in het 
dorpshuis. Wij houden u op 
de hoogte over de ontwik-
kelingen. 

Haven
De treurwilg op de haven is 
door Dorpsbelangen met 
hulp van Siebrand Potze 
vakkundig gesnoeid. We 
denken na over het idee 
om beschadigde bomen op 
de haven te laten kappen.  
Voor het plaatsen van een 
ondergrondse glascontainer 
is subsidie aangevraagd bij 
de Gemeente.

Middag-Humsterland
Voor Dorpsbelangen was 
Kuno Binnendijk aanwezig 
bij de vergadering van de 
Middag-Humsterland bege-
leidingscommissie. Er is 
o.a. gesproken over
kunstwerken in het land, 
een promotieplan Middag- 

Humsterland, informatie-
borden, en recreatiemoge-
lijkheden.

Delegatieoverleg
Een vertegenwoordiging 
van Dorpsbelangen besprak 
tijdens een delegatieover-
leg met College van B&W 
van de Gemeente Winsum 
de volgende onderwerpen: 
Groenbeheer In dorpsker-
nen, op begraafplaatsen en 
op bijzondere locaties (ca-
tegorie 'cultuur') vindt 7X 
per jaar onderhoud plaats, 
en in woonwijken ('semi-
cultuur') 5x per jaar. In 
'natuur' en 'semi-natuur' 
wordt alleen ingegrepen als 
de situatie onveilig wordt.  
60km-wegen B&W hebben 
het voornemen om een 
maximum snelheid van 
60km/u in te voeren op de 
wegen rond Ezinge en dit in 
loop van volgend jaar uit te 
breiden naar wegen rond 
andere dorpen.
Kliefterrein B&W heeft toe-
gezegd dat we voor het 
einde van dit jaar een her-
inrichtingsplan voor het 
Kliefterrein ontvangen. 
Begroting de begroting van 
de Gemeente Winsum voor 
2010 is sluitend, maar die 
voor 2011-2013 niet. 
Bezuinigingen op diverse 
fronten kunnen we dan ook 
verwachten.

Kunstwerk Ezinge 
De Gemeente Winsum biedt 
Ezinge een kunstwerk in de 
buitenruimte aan.  

Dorpsbelangen is bij het 
overleg over dit kunstwerk 
betrokken. Een delegatie is 
naar kunstenaar John 
Gardella in Garnwerd ge-
weest om zijn werken te 
bekijken en de mogelijkhe-
den te bespreken.

Wandelpad
Momenteel wordt onder-
zocht hoe de route moet 
worden voor een voetpad 
Lemmer – Delfzijl en of het 
mogelijk is om het be-
staande pad 'Wandelen in 
de tuin van Groningen' ook 
langs Ezinge te laten lopen. 
Het traject Ezinge Saaksum 
is tot op heden de bottel-
nek. Dorpsbelangen zal 
enkele boeren vragen naar 
hun standpunt t.o.v. 
wandelaars over hun land. 

Oud & Nieuw 
Dorpsbelangen wenst u 
vanaf deze plek alvast 
goede Kerstdagen. Hopelijk 
kunnen we u persoonlijk 
een gezond 2010 wensen 
tijdens het feest met Oud 
en Nieuw op de Haven. De 
voorbereidingen voor dit 
feest zijn in volle gang. 
Komt allen!
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