
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van het bestuur 

Binnenkort vindt de jaar-

lijkse ledenvergadering 

plaats (zie hieronder), en 

met de uitnodiging hiervoor 

verschijnt dan ook altijd de 

acceptgiro voor het over-

maken van uw contributie. 

Dit jaar echter zult u geen 
acceptgiro van ons ontvan-

gen, maar zullen wij u 

vragen om uw bijdrage zelf 

over te maken naar de 

rekening van Dorpsbelan-

gen. U ontvangt hierover 

binnenkort bericht. Voor 

het geval u de brief kwijt-

raakt, en u Dorpsbelangen 

toch wilt steunen met vijf 

euro per jaar per lid, geven 

wij hier ook nog even het 

nummer: 37.58.76.715 tnv 

Dorpsbelangen Ezinge.  

 

Algemene 

Ledenvergadering 

Op donderdag 28 april 

houdt de Vereniging Dorps-

belangen Ezinge haar jaar-

lijkse algemene ledenver-

gadering. De vergadering 

begint om 19.30u en wordt 

gehouden in het Schleur-

holtshuus. Wij rekenen op 

uw komst. 

 
Jeugdsoos 

Op de avond van de alge-

mene ledenvergadering 

zullen ook Wethouder 

Zorge en dorpencoördinator 

Janet Appelhof van de ge-

meente Winsum aanwezig 

zijn om toelichting te geven 

op de plannen voor een nog 

op te richten jeugdsoos. 

Dorpsbelangen heeft samen 

met de gemeente en jeugd 

en jeugdwerk mogelijke 

locaties verkend voor een 

nieuwe jeugdsoos. De 

locaties bij het Schleur-

holtshuus en de ijsbaan 

bleken om financiële of 

juridische redenen niet 
mogelijk. Wethouder Zorge 

zal deze avond toelichting 

geven bij het zoekproces 

naar een geschikte locatie 

voor een Ezinger jeugdsoos 

en bij de conclusies die dit 

proces heeft opgeleverd. 

Zoals u wellicht in de 

plaatselijke kranten heeft 

kunnen lezen is nu de 

locatie achter de tennis-

baan weer in zicht. U bent 

van harte uitgenodigd om 

mee te praten op 28 april in 

het Schleurholtshuus. 

 

Hoogholtje 

Er is eindelijk een defini-

tieve beslissing genomen 

over het hoogholtje, het 

houten bruggetje over het 

Oldenhoofster kanaal, 

waarvoor geoormerkt geld 

beschikbaar was. De ge-

dachte achter het aanleg-

gen van een hoogholtje 

was, dat bewoners en 
toeristen ter hoogte van het 

museum het kanaal konden 

oversteken en zo een 

‘rondje dorp en wierde’ 

zouden kunnen maken. 

Gepeild is of er draagvlak 

was bij de direct omwonen-

den van achtereenvolgens 

de Peperweg en de Wierde-

weg. Toen bleek dat er bij 

sommige bewoners ernstige 

bezwaren leefden, is als 

laatste optie bekeken of het 

hoogholtje misschien op de 

rand van de bebouwde kom 

(kant Saaksum) aangelegd 

zou kunnen worden, met 

een ‘overloopje’ door de 

verschillende (kleinere) 

graslanden die daar liggen. 

Ook dit bleek geen haalbare 

kaart. Besloten is nu dat er 

geen hoogholtje komt. 

 

Glascontainer 

Het bestuur van Dorpsbe-

langen zou graag zien dat 

de grote glascontainer op 

de Haven aan het zicht zou 

worden onttrokken, bijvoor-

beeld door vervanging door 

een ondergrondse contai-
ner. Het blijkt echt erg 

moeilijk om hier financie-

ring voor te vinden. Het 

bestuur is daarom op zoek 

naar een creatieve oplos-

sing voor dit probleem. 

Hebt u een goed idee? We 

horen het graag van u! 

 

Speelvoorzieningen 

Inmiddels staan er prach-

tige speelvoorzieningen op 

het schoolplein. Binnenkort 

wordt gestart met de aan-

leg van speeltoestellen bij 

de Chaukestraat. 
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