
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van het bestuur 
Nieuw jaar, nieuwe kansen. 
Het bestuur van Dorps-
belangen Ezinge is nog 
steeds op zoek naar 
versterking! Wilt u bijdra-
gen aan het werk van 
Dorpsbelangen? Laat het 
ons dan a.u.b. zo snel 
mogelijk weten.  
 
Aduarderdiep 
De voorzitter van Dorps-
belangen heeft namens het 
bestuur ingesproken tijdens 
de Raadsvergadering van 
de gemeente Winsum op 22 
november. Aanleiding was 
een aangekondigde wijzi-
ging in het wegencategori-
seringsplan van de 
gemeente. In het plan 
stond, kort gezegd, dat het 
Aduarderdiep niet langer 
gecategoriseerd zou 
worden als gebiedsont-
sluitingsweg, maar als 
erftoegangsweg type I, met 
een bijbehorend snelheids-
regime van 60 km/uur. Als 
toelichting op de voorge-
nomen wijziging in het plan 
stond dat de dorps-
verenigingen met klem om 
deze wijziging hadden 
verzocht. Dit bleek echter 
een misverstand, want de 
noch in Ezinge, noch in 
Feerwerd, noch in 
Garnwerd hadden de dorps-
(belangen)verenigingen om 
deze wijziging gevraagd. 
Omdat het plan al bij de 
Raad lag, hebben we ervoor 
gekozen tijdens de Raads-
vergadering in te spreken. 

Ons belangrijkste doel was 
hierbij om het misverstand, 
nl. dat wij om deze 
wijziging zouden hebben 
gevraagd, op te lossen. 
Daarnaast hebben wij 
aangegeven dat het 
bestuur juist niet voor een 
wijziging naar erftoegangs-
weg, type I is. Belangrijkste 
reden hiervoor is dat wij 
graag een ‘irritatieluwe’ 
aansluiting naar de stad 
houden. Daarnaast denken 
wij dat op het Aduarder-
diep, door het karakter van 
de weg, slechts door een 
klein deel van de wegge-
bruikers 60 km/uur gere-
den zal worden, tenzij er 
zeer regelmatig gecontro-
leerd wordt. Verschillende 
snelheden kunnen leiden 
tot gevaarlijke situaties. Tot 
slot zijn wij bang dat ophef-
fen van de status van 
gebiedsontsluitingsweg zal 
leiden tot een uitbreiding 
van snelheidsbeperkende 
en verkeersbelemmerende 
maatregelen ter hoogte van 
Dorkwerd en de Reitdiep-
wijk. Wanneer de weg niet 
als (belangrijke) gebieds-
ontsluitingsweg wordt 
gecategoriseerd, is er geen 
dringende reden voor de 
gemeente Groningen om de 
ontsluitingsfunctie via de 
Dorkwerderbrug te 
respecteren.  
Het merendeel van de 
Gemeenteraad was het met 
ons uitgangspunt eens.  
Op initiatief van wethouder 
Hoekzema gaan wij 

binnenkort met hem, de 
dorpsvereniging Feerwerd 
en de verkeerswerkgroep 
Feerwerd in gesprek om te 
zien hoe dergelijke misver-
standen in de toekomst zijn 
te voorkomen. Daarnaast 
heeft de wethouder aan-
gegeven in gesprek te 
willen blijven over toekom-
stige ontwikkelingen op het 
gebied van de verkeers-
veiligheid in onze omge-
ving. Wij hebben de uitno-
diging van de wethouder 
graag aangenomen. 
 
Vernieuwde website 
Zeer onlangs heeft de 
website www.ezinge.com 
een facelift gekregen. De 
website ziet er weer erg fris 
uit. U bent van harte 
uitgenodigd om er een 
kijkje te nemen en ook om 
uw mededelingen over 
(activiteiten in) Ezinge aan 
de webmaster te sturen. 
Let op: de website is NIET 
van het bestuur van 
Dorpsbelangen, maar van 
en voor het dorp. Hoe meer 
informatie er wordt 
aangeleverd, en hoe 
actueler deze informatie is, 
hoe beter de site gebruikt 
zal worden. Zo kunt u er 
o.a. oud en nieuw Nijs van 
Dorpsbelangen vinden. 
Naast de Nijs vindt u ook 
de uitgebreidere versie van 
onderstaand stukje over 
Groene Dorpen Ezinge. 
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Groene Dorpen Ezinge 
In Ezinge zijn we gestart 
met het project Groene 
Dorpen. Na een lange 
voorbereiding en aanvragen 
van subsidies is het nu de 
tijd om samen met 
Saaksum het project uit te 
voeren. 
 
Het is nog mogelijk om  
mee te doen. Via het 
project Groene Dorpen 
Ezinge kunt u 75% 
korting krijgen op 
aanschaf van het plant-
goed. We gaan er wel 
vanuit dat u zelf alles poot. 
Iedereen die een plan 
aanvraagt, krijgt een goed 
en gratis advies over welke 
type beplanting nu echt in 
zijn/haar tuin tot zijn recht 
komt.  Er is wel haast 
geboden. Aanvragen is 
mogelijk tot eind 
december. U kunt zich 
aanmelden via 
groenezinge@gmail.com.  
Voor de duidelijkheid: Ook 
voor een stukje heg van vijf 
meter kan men een aan-
vraag doen...  meedoen is 
niet afhankelijk van een 
minimum bedrag of 
bestelde hoeveelheid.  
  
De werkgroep is verder 
bezig om enkele voorstellen 
uit te werken voor publieke 
en ‘semi-publieke’ locaties 
zoals de ijsbaan, parkeer-
plaats bij de kerk aan de 
Nieuwe Streek, de Haven 
en het bergbezinkbassin. 
Hebt u nog andere ideeën 
of wilt u deelnemen aan 
een werkgroep? Neemt u 
dan contact op met de 
werkgroep via 
groenezinge@gmail.com 
of met Ietse Pestoor. 
  
 
Automatische Externe 
Defibrillator (AED) 
De automatische externe 
defibrillator, aan het dorp 

geschonken door de 
huisartsen De Graaff en 
Van der Kamp, is inmiddels 
opgehangen aan het pand 
van de praktijk van huisarts 
De Graaff aan De Haven. 
D’Olle Zwoeger uit Ezinge 
was bereid voor ons de 
AED-kast op te hangen. De 
kast, die de AED beschermt 
tegen weersinvloeden, kan 
met een cijfercode worden 
geopend. Hij kon worden 
betaald door de bijdrage 
van oud-huisarts Ramaker. 
We zullen nog een feestelijk 
moment organiseren om 
aandacht te geven aan de 
nieuwe AED.  
 
 
Kerstboom 
De traditionele kerstboom 
staat weer op de Haven. Dit 
jaar zal de boom, behalve 
met kerstlichtjes, worden 
versierd door leerlingen van 
basisschool Op Wier met 
eigengemaakte kerstversie-
ringen.  
 
Jaarwisseling 
De voorbereidingen voor 
het jaarwisselingsfeest 
lopen voorspoedig. We 
hopen op een gezellige 
drukte in de Nieuwjaars-
nacht. U hoeft in ieder 
geval niet bang te zijn dat 
u het koud krijgt; we 
steken de open haard weer 
aan en in de kersttentjes 
zullen gratis warme 
dranken worden uitgedeeld. 
Heeft u vragen over het 
feest of wilt u als vrijwilliger 
meehelpen? Namens 
Dorpsbelangen zitten Gerda 
Rutgers en Audrey Jantje 
Nonkes in de organisatie. 
Ook jeugd- en jongeren-
werk is zoals gewoonlijk 
nauw bij de organisatie 
betrokken. 
 
Het hele bestuur wenst u 
alvast vanaf deze plek 

prettige kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Bestuursleden 
Ietse Pestoor:06-53537533 
Gerda Rutgers: 621880 
Frans Scholtens: 621921 
Meint v/d Velde: 621975 
Esther Marije Klop: 852930 


