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Van het bestuur 
Dinsdag 18 mei a.s wordt 
vanaf 20.00 uur de Alge-
mene Ledenvergadering  
gehouden in het 
Schleurholtshuus.  
Er zal tijdens deze ver-
gadering een kort ‘inter-
mezzo’ zijn met informatie 
over mantelzorg en de rege-
lingen daarvoor binnen de 
gemeente. Daarnaast wordt 
er natuurlijk aandacht be-
steed aan het 20-jarig be-
staan van Dorpsbelangen 
Ezinge. Uw ideeën over ons 
dorp zijn voor ons belang-
rijke informatie. We rekenen 
daarom op uw komst. 
Wilt u het bestuur komen 
versterken? Wij zoeken nog 
nieuwe bestuursleden. 
 
Voortgang jeudsoos 
Op 25 maart j.l. is de werk-
groep die zich buigt over de 
oprichting van een 
jeugdsoos in Ezinge voor de 
tweede keer bijeen 
gekomen. Naar aanleiding 
van het eerste overleg is 
inmiddels contact gezocht 
met een bouwkundig 
adviesbureau om te onder-
zoeken op welke wijze een 
jeugdsoos ingepast kan wor-
den in het Schleurholtshuus.  
Van de aangedragen opties 
blijkt een variant waarbij de 
bestaande kap wordt aange-
past, met name vanuit 
bouwtechnisch oogpunt, het 
meest voor de hand liggend. 
In deze opzet zal een zelf-
standige ruimte boven de 

bestaande zaalruimte ont-
staan. 
Volgens dit plan wordt een 
nieuwe kap aangebracht, 
waardoor bijvoorbeeld het 
aanbrengen van specifieke 
geluidsreducerende voorzie-
ningen in het ontwerp opge-
nomen kunnen worden. 
Tevens wordt een eigen in-
gang gemaakt aan de kant 
van de parkeerplaats. 
Ook de werkgroepleden zijn 
unaniem van mening dat de 
uitvoering op deze wijze een 
heel mooie optie is.  
Er wordt daarom verder 
onderzoek gedaan naar de 
uitvoerbaarheid. Hiervoor 
worden eerst de volgende 
stappen uitgevoerd: 
- het opstellen van een 

kostenraming voor de ver-
bouwing; 

- inventariseren van de fi-
nanciële middelen (met 
name de mogelijkheden 
voor fondsenwerving); 

- op basis van voorgaande 
punten toetsen van de 
haalbaarheid. 

Afhankelijk van deze uit-
komst gaan we verder met 
het uitwerken van dit plan, 
of moeten we op zoek naar 
een alternatief. 
 
Contact gemeente 
Winsum 
Tijdens onze laatste be-
stuursvergadering hebben 
wij bijgepraat met mevrouw 
Janet Appelhof, dorpen-
coördinator van de ge-
meente Winsum. Lopende 
zaken werden besproken en 

de afgelopen zaken geëva-
lueerd. De contacten met de 
gemeente Winsum, die 
hoofdzakelijk via mevrouw 
Appelhof lopen, zijn goed en 
dat moet zo blijven. 
Mevrouw Appelhof heeft ons 
andermaal op het hart ge-
drukt om op tijd aan de bel 
te trekken wanneer wij iets 
van de gemeente ver-
wachten. 
 
Ondergrondse glascon-
tainer 
Dorpsbelangen denkt dat het 
aanzicht van de Haven ge-
baat is bij een ondergrondse 
glascontainer. Omdat wij 
hiervoor zelf niet voldoende 
financiële middelen hebben, 
hoopten wij van de ge-
meente een projectsubsidie 
te kunnen krijgen. Dit blijkt 
echter ingewikkelder dan 
gedacht. Eén van de voor-
waarden voor het verkrijgen 
van een projectsubsidie is 
dat er een grote ‘eigen bij-
drage’ wordt geleverd in de 
vorm van zelfwerkzaamheid. 
Waar deze uit zou moeten 
bestaan bij het plaatsen van 
een glascontainer, is echter 
niet direct duidelijk. We zoe-
ken naar een creatieve op-
lossing.  
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