
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag algemene 

ledenvergadering 

Op donderdag 28 april werd 
de algemene ledenverga-
dering gehouden van 
Vereniging Dorpsbelangen 
Ezinge. Er waren veel 
Ezingers aanwezig. Waar-
schijnlijk waren veel van 
hen speciaal gekomen voor 
het de bijeenkomst over de 
jeugdsoos, die na de pauze 
was gepland (zie hier-
onder), maar het bestuur 
waardeerde de grote 
opkomst zeer. Deze zorgde 
voor een levendige en 
productieve vergadering. 
Het bestuur presenteerde 
het jaarverslag van 2010 
en liet de financiële stand 
van zaken zien. Compli-
menten waren er voor de 
vrijwilligers van de 
Commissie Speelvoorzie-
ningen. Een aantal grotere 
en kleinere problemen in 
het dorp werd naar voren 
gebracht. Voor sommige 
van deze zaken werden 
direct praktische en 
creatieve oplossingen 
voorgesteld. Het bestuur 
gaat met deze plannen en 
klachten aan de slag. 
 
Jeugdsoos 
Na sluiting van de 
algemene ledenvergadering 
en een korte pauze, stond 
een bijeenkomst over de 
jeugdsoos op het program-
ma. Deze bijeenkomst werd 
geleid door Wethouder 
Zorge  van de gemeente 
Winsum. De wethouder 

vroeg aan de aanwezige 
vertegenwoordigers van de 
jeugd van Ezinge om zich 
voor te stellen aan de 
andere aanwezigen. De 
jeugd gaf aan graag een 
eigen plek te hebben. Er 
wordt door de jeugd in 
Ezinge al veel georgani-
seerd, maar voor hun 
feesten is het Dorpshuis 
eigenlijk niet geschikt. Het 
heeft niet de gewenste 
sfeer en de geluidsisolatie 
laat te wensen over. 
Wethouder Zorge gaf aan 
zich in te willen zetten voor 
deze Ezinger jeugd. Hij 
vindt het belangrijk dat er 
een plek komt voor hen. 
Daarbij gaf hij aan dat de 
locatie bij de tennisbaan 
wat hem betreft, ook na 
een zoektocht naar andere 
locaties, de meest geschik-
te plek in het dorp is. De 
jeugd en ook jeugdwerk 
ziet een jeugdsoos op die 
locatie ook zitten. Een 
aantal bewoners rondom de 
tennisbaan en leden van de 
tennisvereniging zijn echter 
duidelijk minder enthousi-
ast. Zij maken zich zorgen 
over (geluids)overlast en 
hebben veel vragen over 
het toezicht op de jeugd-
soos. Zij voelen er weinig 
voor zelf als politieagent te 
moeten optreden wanneer 
de jeugdsoos gerealiseerd 
zou worden. Duidelijk werd 
dat de bewoners rond de 
tennisbaan niet tegen een 
jeugdsoos zijn, maar wel 
tegen de gekozen locatie.  

Opvallend was dat de sfeer 
op de avond, ondanks het 
feit dat belangen van de 
verschillende Ezingers niet 
altijd parallel lopen, erg 
open en constructief bleef. 
Wordt vervolgd. 
 

Delegatieoverleg 
Op 12 mei 2011 vond in het 
gemeentehuis van Winsum 
het halfjaarlijkse delegatie-
overleg voor Dorpsbelan-
genverenigingen van de 
dorpskernen van de 
gemeente. Een vertegen-
woordiging van het bestuur 
was hierbij aanwezig. 
Bezuinigingen Wethouder 
Broeksma van Financiën 
lichtte de bezuinigings-
plannen toe. Vanaf 2015 
zal er 1.7 miljoen per jaar 
moeten worden bezuinigd. 
Dit is een groot percentage 
van het beïnvloedbare 
budget van de gemeente. 
Het college van B&W streeft 
in haar visie op de bezuini-
ging naar een ‘nieuw 
evenwicht’. Er zal o.a. meer 
aandacht zijn voor kosten-
dekkendheid van gemeen-
telijke diensten en voor een 
verhoogde efficiëntie in de 
bedrijfsvoering van de 
gemeente. Daarnaast zal 
de burger meer verant-
woordelijkheid krijgen voor 
de eigen leefomgeving en 
zal het voorzieningenniveau 
op sommige punten 
noodgedwongen omlaag 
moeten. De gemeente ziet 
het als haar kerntaak om 
een vangnet te bieden voor 
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de kwetsbare groepen in de 
samenleving. Hier zal dan 
ook zo weinig mogelijk op 
bezuinigd worden. Ondanks 
de magere tijden is er toch 
ook nog ruimte voor 
ambities. Deze liggen met 
name op het vlak van het 
zorgen voor een goed 
ondernemingsklimaat in de 
gemeente. 
Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) 
Mevrouw Renée Orleans 
van de gemeente lichtte het 
nieuwe beleidsplan toe voor 
de uitvoering van de WMO. 
Ook in dit beleidsplan komt 
de eigen verantwoor-
delijkheid van de mensen 
weer naar voren. Dit uit 
zich in twee thema’s: 
‘samenleven met elkaar’ en 
‘zorgen voor elkaar’. 
Wanneer er een beroep 
wordt gedaan op de voor-
zieningen die vanwege de 
WMO verstrekt worden, 
wordt met de aanvrager 
eerst onderzocht wat deze 
precies nodig heeft. Wat is 
de hulpvraag precies? Wat 
kan worden opgevangen 
door de omgeving? Waar 
moet de gemeente de 
helpende hand bieden? 
Afsprakenkader De 
gemeente Winsum heeft 
samen met de dorpsbelan-
genverenigingen een docu-
ment opgezet waarin is 
vastgelegd wat de gemeen-
te van de dorpsbelangen-
verenigingen verwacht en 
wat deze verenigingen 
mogen verwachten van de 
gemeente, het zgn. 
Afsprakenkader. Dit 
Afsprakenkader is opnieuw, 
zonder aanpassingen, door 
alle partijen bekrachtigd.  
Leefbaarheidssubsidies 
Mevr. Janet Appelhof van 
de gemeente vestigde de 
aandacht op een nieuwe 
subsidie: de leefbaarheids-
subsidie. Dit is een kleine, 
laagdrempelige subsidie die 

eenmalig wordt toegekend 
aan kleinschalige initia-
tieven op het gebied van 
leefbaarheid. Wilt u een 
dergelijke subsidie aan-
vragen? Kijkt u dan even 
op de website van de 
gemeente Winsum 
(www.winsum.nl) naar de 
subsidieverordening, in de 
categorie ‘incidentele 
subsidies’.  
 
Dorpskernenbezoek 

Op donderdag 30 juni zal 
een delegatie van de 
gemeente Winsum een 
bezoek brengen aan 
Ezinge. Het thema van de 
dorpskernenbezoeken is 
deze ronde ‘fier op’. Het 
bestuur van Dorpsbelangen 
buigt zich op dit moment 
over het programma van 
die middag. Het zal in ieder 
geval een fietstocht worden 
langs de mooie plekjes van 
Ezinge, en die plekken waar 
zich de laatste tijd mooie 
dingen voltrokken. 
Uiteraard fietsen we ook 
langs de plekken waar nog 
wat gebeuren moet. Er 
zullen twee bedrijven in 
Ezinge worden bezocht. 
Aan het eind van de mid-
dag is er een vergadering 
van het bestuur en de 
gemeentedelegatie. Als u 
het belangrijke punten 
heeft die wij tijdens deze 
vergadering naar voren 
kunnen brengen of als u 
een locatie weet waar de 
fietstocht zeker langs moet 
voeren, laat u het ons dan 
vooral weten. 
 
Automatische externe 

defibrillator 
Het bestuur heeft het idee 
van bestuurslid Gerda 
Rutgers omarmd om te 
proberen een automatische 
externe defibrillator (AED) 
in het dorp te krijgen. Een 
AED is een apparaat 
waarmee het hart van 

mensen die een hartaanval 
krijgen weer in het goede 
ritme kan worden gebracht. 
Wanneer de ambulance of 
arts vervolgens snel ter 
plaatse is, kan dit een leven 
redden. Het apparaat hangt 
in een kastje aan een 
buitenmuur. In het appa-
raat zit ook een ‘mevrouw’, 
die u op rustige doch ferme 
wijze door de verschillende 
stappen van het gebruik 
praat. Het bestuur zou zo’n 
AED graag krijgen voor het 
dorp (alhoewel we natuur-
lijk hopen dat-ie jaren 
ongebruikt zal blijven), 
maar het is een flinke 
aanschaf. Heeft u tips over 
hoe we dit zullen aan-
pakken? Wij horen dat 
graag van u. 
 
Speelvoorzieningen 

Niet alleen het schoolplein 
is inmiddels voorzien van 
speeltoestellen, ook het op 
het veldje bij de Chauke-
straat is nu speelgele-
genheid, voor de jongste 
kinderen.  
 
Groene Dorpen - Ezinge 
Een aantal afleveringen van 
Nijs geleden, vertelden we 
u over het project Groene 
Dorpen, waarbij met hoge 
kortingen traditionele 
erfbeplanting kan worden 
aangeschaft, op voor-
waarde dat u de planten 
zelf in de grond zet en 
onderhoudt. Op dit moment 
wordt er hard gewerkt om 
de financiering van het 
project rond te krijgen. We 
houden u op de hoogte. 
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