
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opwaarderen wierden 

Op 28 oktober presenteerde 

de projectgroep Ezinge in het 

dorpshuis haar plannen om de 

wierde van Ezinge en het 

daarop gelegen dorp te ver-

sterken. Een belangrijk on-

derdeel van de plannen is de 

herinrichting van het gebied 

rond de Haven en van de 

looproute tussen het museum 

en de oude kern van het dorp. 

De Haven wordt zo ingericht 

dat deze een aantrekkelijk 

ontmoetingspunt wordt voor 

zowel bewoners als bezoe-

kers. De afvalcontainers die 

nu nog op de Haven staan, 

passen uiteraard niet in dit 

plaatje. Deze worden daarom 

verplaatst. De plannen wer-

den door de aanwezigen met 

enthousiasme ontvangen. Het 

project moet voor 1 oktober 

2015 worden opgeleverd. 

 

Brug Dorkwerd 

Zoals bekend, is er vertraging 

ontstaan rond de vervanging 

van de Dorkwerder brug. Een 

woordvoerder van de Provin-

cie liet op een informatie-

avond op 2 oktober in Zuid-

horn weten dat de brug ge-

woon doorgaat en dat het 

oorspronkelijke ontwerp ge-

handhaafd blijft. Momenteel 

werkt de aannemer de techni-

sche details uit. Daarbij moet 

rekening worden gehouden 

met de ter plaatse zachte bo-

dem, zodat problemen bij de 

bouw en in de toekomst zo-

veel mogelijk worden voor-

komen. De termijn voor de 

oplevering van het project is 

verschoven van juni 2015 

naar eind 2015. 

 

Schoorsteen melkfabriek 

Helaas moet Ezinge het vanaf 

nu doen zonder een van zijn 

belangrijkste herkenningspun-

ten: de schoorsteen van de 

voormalige melkfabriek. Het 

was de bedoeling dat niet de 

gehele schoorsteen zou ver-

dwijnen, maar dat minimaal 

een meter als ‘aandenken’ 

zou blijven staan. De ge-

meente laat weten zeer on-

aangenaam verrast te zijn dat 

de schoorsteen, ondanks dui-

delijke afspraken, nu volledig 

is afgebroken. De gemeente 

heeft met de aannemer afge-

sproken dat minimaal een 

meter weer opgebouwd gaat 

worden. 

 

Bibliobus 

U vraagt zich misschien af 

hoe het nu zit met het ver-

dwijnen van de bibliobus. De 

gemeente geeft aan dat de 

gemeenteraad naar verwach-

ting in het eerste kwartaal 

van 2015 een besluit zal ne-

men. Waarschijnlijk zal de 

bibliobus nog tot de zomerva-

kantie rijden. De plannen voor 

de afhaalpunten in de dorpen 

moeten nog worden uitge-

werkt. Hierover vindt onder 

andere overleg plaats tussen 

de gemeente en de schoolbe-

sturen. 

 

Woonboten Aduarderdiep 

We hebben de gemeente 

Zuidhorn gevraagd hoe het zit 

met de uitbreiding van het 

aantal woonboten aan het 

Aduarderdiep, in de omgeving 

van de Steentil. De gemeente 

Zuidhorn laat weten dat het 

aantal ligplekken hier met 

drie is opgerekt in de richting 

van Feerwerd. De reden hier-

voor is dat drie woonschepen 

bij Zuidwending, ook aan het 

Aduarderdiep maar meer rich-

ting Hoogkerk, verplaatst 

moesten worden, omdat ze 

binnen de stankcirkel van een 

agrarisch bedrijf lagen. De 

gemeente Zuidhorn benadrukt 

dat de oprekking van het aan-

tal ligplaatsen bij de Steentil 

planologische is geregeld. 

 

Hek begraafplaats 

Het toegangshek van de be-

graafplaats in Ezinge vertoont 

diverse mankementen. De 

gemeente heeft gekeken of 

reparatie mogelijk is, maar 

concludeert nu dat de kosten 

hiervan te hoog zijn. Ze stelt 

daarom vervanging van het 

hek voor. Een flink aantal in-

woners heeft inmiddels echter 

(o.a. via de Facebookpagina 

van Dorpsbelangen Ezinge) 

aangegeven een sterke voor-

keur te hebben voor het be-

houden van het huidige hek. 

We hebben de gemeente 

hierover geïnformeerd en 

haar dringend verzocht te 

proberen het hek te behou-

den. 
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