
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beste leden van de Verening Dorpsbelangen Ezinge, beste inwoners van Ezinge, 
 
 
Ezinge leeft. Er is een rijk verenigingsleven, er is middenstand en een actieve basisschool. 
Jaarlijks zijn er een feestweek, een kinderspelweek en een nacht van Ezinge. Er worden 
workshops georganiseerd en een mannenontbijt. En er gebeurt nog veel meer. Energie te 
over in een dorp met ongeveer 1000 inwoners! 
 
De Vereniging Dorpsbelangen Ezinge draagt sinds de oprichting bij aan de leefbaarheid in 
het dorp. De laatste paar jaar zorgde Dorpsbelangen voor de aankleding van het 
bergbezinkbassin aan het Oldehoofsche Kanaal, voor de komst van een automatische 
externe defibrillator aan het pand van de huisarts, voor subsidie en organisatie van 
‘Groene Dorpen Ezinge’, voor het jaarwisselingsfeest en natuurlijk voor de traditionele 
kerstboom.  
Daarnaast doet het bestuur dingen die minder zichtbaar zijn. Het bestuur is aanspreekpunt 
voor de gemeente Winsum. We organiseerden het bezoek van burgemeester en 
wethouders aan het dorp, waarbij we hen informeerden over de dingen die spelen in 
Ezinge. We gaan twee maal per jaar naar het delegatieoverleg bij de gemeente; tijdens dit 
overleg vertelt de gemeente over de plannen en vertellen wij de gemeente over wat er 
speelt in het dorp. We spraken in tijdens de raadsvergadering van de gemeente over de 
maximum snelheid op de weg langs het Aduarderdiep. Regelmatig overlegde het bestuur 
met wethouders over de Klieflocatie, de jeugdsoos, een ondergrondse glascontainer voor 
de Haven, de mogelijkheden rond het slecht onderhouden pand in de Torenstraat. Dat 
overleg leverde niet altijd direct resultaat op, omdat de gemeente niet altijd de 
mogelijkheden of het geld heeft om direct iets met onze wensen te doen. We vinden het 
echter belangrijk onze wensen kenbaar te maken en om in gesprek te blijven daarover. 
 
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Ezinge zet zich dus in voor het dorp, maar 
de vraag is of we wel genoeg bereiken. Op dit moment worstelt het bestuur van de 
Vereniging Dorpsbelangen Ezinge met de vraag wat de rol is van de Vereniging in het 
dorp. Zijn de leden wel tevreden en voelen zij zich wel betrokken? Waarom worden de 
Algemene Ledenvergaderingen niet drukker bezocht? Is de Vereniging Dorpsbelangen wel 
nodig? Of kan het dorp ook zonder de vereniging? 
Directe aanleiding voor deze vragen is dat het de afgelopen tijd niet gelukt is om 
voldoende mensen voor het bestuur van Dorpsbelangen te vinden. Het bestuur van 
Dorpsbelangen heeft daarmee een probleem dat we sinds de laatste Algemene 
Ledenvergadering in mei 2012 niet hebben kunnen oplossen: er is geen penningmeester. 
Zonder penningmeester kan een vereniging niet bestaan. Wij als bestuursleden vragen ons 
nu af waarom geen van onze dorpsgenoten in het bestuur wil plaatsnemen. Is er wel 
genoeg draagvlak? 
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Van het bestuur 

 

 
In onderstaande brief willen we leden van de Vereniging Dorpsbelangen Ezinge en 
andere dorpsbewoners vragen wat de rol van de vereniging zou moeten zijn in het dorp 
en of er nog voldoende draagvlak is voor de vereniging. 



Het bestuur van Dorpsbelangen Ezinge is bereid kritisch naar zijn eigen rol binnen de 
vereniging en in het dorp te kijken. We vragen ons daarbij drie dingen af: 
• Hechten de leden en de andere dorpsbewoners van Ezinge nog wel belang aan het 

werk van Dorpsbelangen?  

• Wat verwachten de leden en andere dorpsbewoners van Dorpsbelangen?  

• Zijn er dorpsbewoners die willen bijdragen aan het werk van Dorpsbelangen? Zo nee, 

waarom dan niet?  

Het bestuur ziet momenteel drie scenario’s voor de toekomst van de vereniging: 
1. Toch dorpsbewoners die het bestuur willen komen versterken 

2. Volledig nieuwe bestuurssamenstelling 

3. Opheffen Vereniging Dorpsbelangen Ezinge 

Wanneer de vereniging niet wordt opgeheven, is het belangrijk dat de leden uitspreken 
wat zij van de vereniging en het bestuur verwachten, wellicht tijdens een extra algemene 
ledenvergadering. 
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of suggesties, laat deze dan graag weten 
aan het bestuur. Dat kan door een mail te sturen aan dorpsbelangenezinge@gmail.com of 
door één van ons aan te spreken. Wij hopen dat u met ons mee wilt denken over de 
toekomst van de Vereniging Dorpsbelangen Ezinge. 
 
Vriendelijke groet, 
Bestuur dorpsbelangen Ezinge,  
 
Ietse Pestoor:06-53537533 
Gerda Rutgers: 621880 
Audrey Jantje Nonkes: 621843 
Sven Hendrikman (secretaris): 
Esther Marije Klop (voorzitter): 06 28543328 


