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Van het bestuur 
Het bestuur van 
Dorpsbelangen Ezinge ver-
gadert voortaan op woens-
dagavond, om 20.00uur. Er 
is een inspraakmogelijkheid 
aan het begin van iedere 
vergadering. Het is handig 
als u uw bezoek van tevo-
ren even aankondigt bij de 
secretaris, Meint van der 
Velde. Hij weet ook wan-
neer de eerstvolgende ver-
gadering is. U bent van 
harte welkom. 
 
Delegatieoverleg 
Op 11 oktober zijn drie be-
stuursleden naar het dele-
gatieoverleg met de ge-
meente Winsum geweest. 
Het was een prettige en 
constructieve vergadering. 
De raadsleden kondigden 
aan dat de bezuinigingen 
van Rijkswege door de ge-
meente en haar inwoners 
zeker gevoeld gaan wor-
den. De gemeente zoekt 
naar posten waarop bezui-
nigd zou kunnen worden en 
vraagt de delegaties hier-
over mee te denken. De 
gemeente zou bijvoorbeeld 
willen bezuinigen op groen-
onderhoud. Kleine ‘over-
hoekjes’ zouden door parti-
culieren gekocht kunnen 
worden van de gemeente.  
Door nieuwe wetgeving 
heeft de gemeente een uit-
gebreidere zorgplicht ge-
kregen met betrekking tot 
de functie van het riool. Dit 
leidt tot een toename van 
de werkzaamheden aan het 

riool en tot een stijging van 
de rioolheffing in de ko-
mende jaren.  
   
Speelvoorzieningen 
Goed nieuws van de com-
missie Speelvoorzieningen: 
Er zit schot in de zaak. 
Waarschijnlijk zal in de-
cember worden begonnen 
met het plaatsen van 
speelvoorzieningen op het 
schoolplein. Ook het groen 
wordt dan aangepakt.  
Tijdens de speelweek op 
het Kampke deze zomer is 
(opnieuw) gebleken dat de 
drainage daar heel slecht 
is. Deze zal eerst moeten 
worden verbeterd, voordat 
het Kampke kan worden 
ingericht. Hierover is con-
tact met de gemeente 
Winsum.  
 
Groene Dorpen 
Het bestuur van 
Dorpsbelangen is erg en-
thousiast over het project 
‘Groene Dorpen’. Dit pro-
ject heeft als doel om parti-
culiere tuinen en publieke 
ruimtes in Ezinge een ‘goud 
Grunniger’ uitstraling te 
geven. Deelnemers aan het 
project krijgen grote kor-
tingen op bepaalde planten 
en bomen. Op dit moment 
ligt er een aanvraag van de 
gemeente, Dorpsbelangen 
en ‘Stek en Streek’ (uit-
voerder) bij de beoogde 
subsidieverstrekkers. We 
hopen op een goede uit-
komst. Zodra we hierover 
positief bericht ontvangen, 

beginnen we met het in-
formeren van de Ezingers 
(dorp en buitengebied) 
over de voorwaarden. Het 
project zou dan begin 2011 
van start kunnen gaan. 
Ietse Pestoor en Esther 
Marije Klop kunnen u meer 
informatie geven. 
 
Jaarwisseling 
Het is alweer vroeg donker 
en de blaadjes vallen van 
de bomen. Over anderhalve 
maand is het al weer Oud 
en Nieuw. De voorbereidin-
gen voor het 
Jaarwisselingsfeestje op de 
Haven zijn daarom inmid-
dels in volle gang. Heeft u 
goede ideeën? Wilt u mee-
helpen? Uw inbreng wordt 
zeer gewaardeerd. 
 
Bergbezinkbassin 
Aflevering 631 – slot 
De aankleding van het 
bergbezinkbassin is af! De 
muurtjes zijn gemetseld, 
het haagje is geplant, er 
staan mooie bankjes en de 
plantenbakken staan ge-
reed voor beplanting. Nu 
nog een milde lentedag om 
er eens lekker in het zon-
netje te gaan zitten … 
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