
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatieavond jeugd-

soos 
Onder grote belangstelling 
presenteerde de jeugdsoos 
Ezinge (‘De Begane Grond’) 
op 8 mei haar plannen voor 
de bouw van een jeugdsoos 
aan de Schoorsterweg. Aller-
eerst vertelde Ronald de Haan 
(coördinator jongerenwerk 
Winsum) iets over de ge-
schiedenis (de eerste plannen 
bestonden al in 1979!) en de 
doelen van de jeugdsoos. De 
soos zal niet alleen worden 
gebruikt voor soosavonden, 
maar ook voor voorlichtings-
avonden en activiteiten op het 
gebied van sport, spel, mu-
ziek en film. Daarmee wordt 
aangesloten bij de bestaande 
activiteiten van de jeugdsoos, 
zoals het pannatoernooi, de 
zeskamp en het carbidschie-
ten. Vervolgens ging Frans 
Scholtens (bestuurslid jeugd-
soos) in op de bouwplannen. 
Achter de tennisbanen zou 
een bescheiden gebouw (21 x 
6 meter) moeten komen van 
één verdieping en met de en-
tree aan de kant van de dijk. 
Het voorkomen van geluids-
overlast is een belangrijk 
punt, zowel in het bouwont-
werp, als in de huisregels. 
Binnenkort wordt een aan-
vraag voor de diverse ver-
gunningen ingediend bij de 
gemeente, waarna de bouw in 
2014 zou moeten beginnen. 
Voor meer informatie (incl. 
bouwtekeningen) en vra-
gen/opmerkingen: 
http://jeugdsoos.ezinge.com 
beganegrond@hotmail.com 
 

Sportnota 

Als de voortekenen niet be-
driegen, dan lijken onze 
sportfaciliteiten gered. In de 
onlangs verschenen Sportnota 
van de gemeente Winsum 
wordt Ezinge/Feerwerd name-
lijk aangewezen als een van 
de vier kernen waar aan 
voetbal, tennis en gymnastiek 
kan worden gedaan. Maar we 
moeten nog even geduld heb-
ben: de gemeenteraad neemt 
pas na de zomer een beslis-
sing. 
 
Verkeersveiligheid 

Ezingers zijn bezorgd over de 
verkeersveiligheid in eigen 
dorp. Een belangrijk punt van 
zorg is de Schoolstraat, met 
name ’s ochtends wanneer de 
school ingaat. Ook een aantal 
onoverzichtelijke bochten en 
kruisingen wordt genoemd. 
Omdat de meeste inwoners 
waarschijnlijk niet zitten te 
wachten op verkeersbelem-
merende maatregelen, vragen 
we iedereen nog eens kritisch 
naar het eigen rijgedrag te 
kijken. Alleen samen kunnen 
we Ezinge veiliger maken. 
 

Gemeentelijke herindeling 
De gemeente Winsum is volop 
bezig met de gemeentelijke 
herindeling. Op een informa-
tieavond voor inwoners op 23 
mei in Feerwerd, legde bur-
gemeester Michels uit dat 
deze herindeling nodig is, o.a. 
vanwege de extra taken die 
gemeenten vanuit het Rijk 
krijgen opgelegd en vanwege 
de krimp. Dit laatste speelt in 
Winsum op dit moment nog 
niet, maar wordt op langere 
termijn wel verwacht. Uit de 

discussie die volgde bleek dat 
de aanwezige inwoners het 
belangrijk vinden dat voorzie-
ningen en gemeentelijke 
diensten bereikbaar blijven en 
dat er meer autonomie voor 
dorpen komt. Daarnaast 
speelde de vraag: wie gaat 
met wie samen? De algemene 
mening was dat het gebied 
Middag-Humsterland weer 
samen moet gaan. Bovendien 
sprak een meerderheid de 
voorkeur uit voor het opgaan 
van dit gebied in de nieuw te 
vormen gemeente 
Westerkwartier (Zuidhorn 
e.o.). 
 
Contributie 

Inmiddels hebben 80 perso-
nen/gezinnen contributie over 
2013, en soms ook 2012, 
overgemaakt. Hiervoor onze 
hartelijke dank! Mocht u de 
acceptgiro hebben gemist: de 
contributie bedraagt 5 euro 
per persoon of 10 euro per 
gezin en kan worden overge-
maakt op rekening 
37.58.76.715 van Vereniging 
Dorpsbelangen Ezinge. 
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