
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorkwerder brug 

We zien al allerlei voorberei-

dingen voor het vervangen 

van de brug over het Van 

Starkenborghkanaal bij Dor-

kwerd. De bomen aan de 

zuidzijde van het kanaal zijn 

gerooid en de benodigde be-

kabeling is in de grond ge-

legd. Het definitieve ontwerp 

van de brug en de omliggende 

wegen is inmiddels afgerond. 

Ook is het bestemmingsplan 

vastgesteld. De nieuwe brug 

wordt naast de bestaande 

gebouwd, zodat we voorlopig 

gebruik kunnen blijven maken 

van de ontsluitingsweg. On-

danks de twee aanvaringen 

die er nu zijn geweest, kan de 

brug nog steeds worden ge-

bruikt. Maar de overlast zal 

wel toenemen als er straks 

daadwerkelijk wordt ge-

bouwd. De verwachting is dat 

eind 2014 het project de eind-

fase heeft bereikt. Tot die tijd 

moeten we op de brug tussen 

de kolommen door blijven 

rijden. 

 

Goed nieuws gymzaal 

Een van de belangrijke pun-

ten die voor de zomer speel-

den, betrof het voortbestaan 

van de gymzaal in Ezinge. 

Inmiddels heeft de gemeente-

raad ingestemd met de 

Sportnota van de gemeente 

Winsum. Voor Ezinge bete-

kent dit concreet dat onze 

gymzaal gered is. Wel gaat 

worden nagedacht over ma-

nieren om de kosten te druk-

ken. 

 

Voortbestaan bibliobus 

Vanwege de gemeentelijke 

bezuinigingen is het wekelijk-

se bezoek van de bibliobus 

aan ons dorp op losse schroe-

ven komen te staan. Dat er 

bezuinigd gaat worden op de 

gemeentelijke bibliotheek-

voorzieningen lijkt onont-

koombaar. De gemeente Win-

sum wil vooral inzetten op 

voorzieningen voor de jeugd. 

Daarom is het college van 

B&W met de basisscholen aan 

het onderzoeken of er een 

bibliotheekvoorziening in de 

scholen kan worden geves-

tigd. Voor de oudere inwoners 

van Ezinge betekenen deze 

ontwikkelingen waarschijnlijk 

dat zij in de toekomst verder 

zullen moeten reizen voor een 

bibliotheekbezoek. 

 

Opwaardering wierden 

Tijdens een informatiebijeen-

komst op 7 november in het 

Schleurholtshuus in Ezinge, 

heeft Landschapsbeheer Gro-

ningen haar eerste ideeën 

omtrent het opwaarderen van 

de wierden van Ezinge en 

Saaksum gepresenteerd. De 

belangstelling was groot en 

overtrof duidelijk de verwach-

tingen van de aanwezige me-

dewerksters van Landschaps-

beheer. Ine Bielevelt van 

Landschapsbeheer gaf een 

overzicht van de plannen die 

in de loop van de jaren zijn 

ontwikkeld om de wierde van 

Ezinge aantrekkelijker te ma-

ken. Een deel van deze plan-

nen, maar ook andere ideeën, 

zou in het kader van het pro-

ject ‘Herstel en versterking 

wierden Middag-Humsterland’ 

gerealiseerd kunnen worden. 

Gedacht wordt onder andere 

aan herstel van de steilranden 

van de wierde (b.v. door aan-

aarden), aanpassing van de 

beplanting rond de steilran-

den zodat de wierde beter 

zichtbaar wordt, aanleg van 

een wandelpad (b.v. tussen 

Ezinge en Saaksum) en plaat-

sing van bankjes en informa-

tieborden. Ook de entree van 

het dorp (het gebied rond de 

Haven) zou aandacht kunnen 

krijgen. Zowel openbare ter-

reinen als particuliere tuinen 

en erven kunnen onder het 

project vallen. Het budget 

(circa 150.000 euro) is echter 

beperkt, dus er zullen keuzes 

gemaakt moeten worden. Tot 

9 december kunnen dorpsbe-

woners ideeën aandragen bij 

Dorpsbelangen Ezinge. Op 15 

januari is er een vervolgbij-

eenkomst, waarop o.a. een 

projectgroep wordt gefor-

meerd, die keuzes gaat ma-

ken. Het project zou medio 

2015 afgerond moeten zijn. 
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