
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributie 
Dorpsbelangen Ezinge wil ie-
dereen hartelijk danken voor 
de betaalde contributie. Met 
dit geld willen we weer mooie 
dingen bereiken voor ons 
dorp. Mocht uw betaling er 
nog even bij ingeschoten zijn, 
betalen kan nog steeds. De 
contributie bedraagt 5 euro 
per volwassene en kan wor-
den overgemaakt op NL91 
RABO 0375876715 t.n.v. 
Dorpsbelangen Ezinge. 
 
Voortgang Dorkwerder 
brug 
Er wordt hard gewerkt aan de 
Dorkwerder brug. Van ’s och-
tends 7 tot ’s avonds 7, en 
soms ook in het weekend, is 
de aannemer op locatie bezig. 
De contouren van de nieuwe 
brug worden dan ook steeds 
beter zichtbaar. Verder wordt 
er in Zuidbroek druk gewerkt 
aan het brugdek en de stalen 
bogen. Later worden de hier 
gemaakte brugdelen met pon-
tons en vrachtwagens naar de 
bouwlocatie vervoerd. Helaas 
lukt het niet de brug nog voor 
de winter te plaatsen. De 
nieuwe planning gaat uit van 
plaatsing in februari 2016. 
Voorwaarde is wel dat het 
weer niet tegen zit. Bovendien 
kan het faillissement van Im-
tech nog roet in het eten 
gooien. Een dochteronderne-
ming van dit bedrijf realiseert 
het electrotechnische deel van 
de nieuwe brug. Het is nog 
onduidelijk wat het faillisse-
ment voor dit deel van de 
activiteiten gaat betekenen. 
 

Hek begraafplaats 
Het toegangshek van de be-
graafplaats ziet er weer piek-
fijn uit. De palen zijn vervan-
gen en het hekwerk is gere-
pareerd en opnieuw geschil-
derd. We zijn blij dat we – 
met hulp van de Gemeente 
Winsum en Loket Leefbaar-
heid – het hek hebben kunnen 
behouden. Om dit heugelijke 
feit op gepaste wijze met u te 
vieren, en het hek officieel in 
gebruik te nemen, organise-
ren we op zaterdag 28 no-
vember een bijeenkomst. Het 
programma bestaat uit een 
interessante lezing, mooie 
muziek, een openingshande-
ling en tot slot een hapje en 
een drankje. Meer informatie 
volgt via uw brievenbus. 
 
Afhaalpunt boeken 
Vanaf nu is het mogelijk bibli-
otheekboeken af te halen bij 
en terug te brengen naar het 
Dorpshuis. Boeken die u via 
internet bestelt, kunt u op 
dinsdag tussen 16 en 19 uur 
afhalen in het Dorpshuis. Een 
enthousiaste club vrijwilligers 
zorgt ervoor dat de boeken 
worden vervoerd tussen Ezin-
ge en Winsum. Maak vooral 
gebruik van deze nieuwe ser-
vice! 
 
Havenplan 2.0? 
Op 19 september is het Wier-
denproject officieel opgele-
verd. Er waren toespraakjes 
in het museum en leerlingen 
van de basisschool hebben 
het nieuwe podium dat op de 
Haven is verrezen met een 
prachtige muziekvoorstelling 
feestelijk  in gebruik geno-
men. Het resultaat mag er 

zijn, ook al moet het gras nog 
wat groeien en is het wachten 
nog op afronding van een 
paar losse eindjes. Maar Ezin-
ge staat niet stil! De nieuw 
ingerichte Haven blijkt ook 
een inspiratiebron voor nieu-
we ideeën. Meer bloemen, 
beeldende kunst en een zo-
meractiviteit voor jong en 
oud, zijn zo wat ideeën die de 
revue passeren. Wordt dus 
vervolgd ... 
 
Dorpsvisie 
Het project Dorpsvisie gaat 
zijn laatste fase in. Na Zorg 
en Voorzieningen, is het nu de 
beurt aan de laatste grote 
thema’s: Verkeer en Leef-
baarheid. Onderwerpen waar 
iedereen wel een mening over 
heeft. Die mening willen we 
graag horen! Rond deze tijd 
krijgt u opnieuw een enquête 
van ons in uw brievenbus. De 
vragen zullen onder andere 
betrekking hebben op het al 
dan niet invoeren van een 30-
km zone en de ‘groene aan-
kleding’ van het dorp. We 
hopen dat u deze enquête 
met net zoveel enthousiasme 
invult als de vorige over Voor-
zieningen, waaraan maar 
liefst 130 inwoners hebben 
deelgenomen. 
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