
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 
Er wordt hard gewerkt aan de 
Dorpsvisie Ezinge. Op dit 
moment lopen er twee the-
ma’s: Zorg en Voorzieningen. 
Voor Zorg is er een bijeen-
komst geweest, waar inwo-
ners, de huisarts, vertegen-
woordigers van De Helpende 
Hand en van de gemeente 
Winsum van gedachten heb-
ben gewisseld. Daarnaast zul-
len er nog gesprekken zijn 
met enkele inwoners die te 
maken hebben met zorg. Voor 
Voorzieningen is iedereen 
gevraagd een enquête in te 
vullen en is er een bijeen-
komst met inwoners geweest. 
Hieronder doen we verslag 
van de uitkomsten van de 
Enquête Voorzieningen. 
 
Belangrijkste voorzienin-
gen 
Maar liefst 130 mensen heb-
ben de Enquête Voorzieningen 
ingevuld. Dit is circa 23% van 
de volwassen inwoners van 
Ezinge. Hiervoor willen we 
iedereen heel hartelijk bedan-
ken. In de enquête werden 19 
voorzieningen genoemd, o.a. 
op gebied van middenstand 
en sport. Het blijkt dat inwo-
ners geen van deze voorzie-
ningen onbelangrijk vinden, 
en dat ook niet genoemde 
voorzieningen belangrijk voor 
hen zijn (b.v. het garagebe-
drijf). De belangrijkste voor-
zieningen volgens de enquête 
zijn: de supermarkt, de basis-
school, de huisarts, het open-
baar vervoer en de bakker. 
Ook de recent bedreigde 
voorzieningen (het dorpshuis, 
de gymzaal en een biblio-
theekvoorziening) scoren 

hoog. Verder zien we dat de 
kapsalon, de cafés en de kerk 
misschien niet voor iedereen 
even belangrijk zijn, maar dat 
deze voorzieningen voor een 
flink aantal inwoners wel tot 
de vijf belangrijkste behoren. 
 
Verschillen 
Voor de inwoners ouder dan 
40 jaar zijn de huisarts, de 
bakker, een bibliotheekvoor-
ziening en het dorpshuis iets 
belangrijker dan voor jongere 
inwoners. De kapsalon, de 
pedicure en het Toornhuus 
worden belangrijker gevonden 
naarmate inwoners ouder 
zijn. De beschikbaarheid van 
een auto en het al dan niet 
hebben van thuiswonende 
kinderen zijn nauwelijks van 
invloed op hoe belangrijk be-
paalde voorzieningen worden 
gevonden. 
 
Oplossingen 
In de enquête geven mensen 
aan dat een belangrijke sleu-
tel voor het op peil houden 
van onze voorzieningen bij de 
inwoners zelf ligt. Zij moeten 
goed gebruik van de voorzie-
ningen (blijven) maken en 
zich (blijven) inzetten, b.v. als 
vrijwilliger. De rol van de in-
woners zelf wordt ook iets 
belangrijker gevonden dan de 
rol van instanties als de ge-
meente. Tegelijkertijd geldt 
natuurlijk dat we als inwoners 
op bijvoorbeeld de super-
markt, de bakker en de kap-
salon meer invloed hebben 
dan op de basisschool en het 
openbaar vervoer. 
 

Nieuwe ideeën 
Ezinge bruist van de ideeën 
om ons toch al rijke aanbod 
van voorzieningen uit te brei-
den. In de enquête noemen 
inwoners diverse voorzienin-
gen die zij graag in Ezinge 
zouden zien. Een rode draad 
lijkt te zijn: natuurlijke ont-
moetingsplekken voor jong en 
oud. Dit kan variëren van een 
bankje bij de bak-
ker/supermarkt, tot een 
plaats waar mensen iets van 
elkaar kunnen lenen of met 
elkaar kunnen ruilen, of een 
activiteit waaraan jong en oud 
mee kunnen doen. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de 
Dorpsvisie is te vinden op de 
website van Dorpsbelangen 
Ezinge. Hier zijn ook de de-
tails van de enquête te vin-
den. Mochten u het zelf leuk 
vinden om een bijdrage aan 
de Dorpsvisie te leveren, dan 
bent u natuurlijk van harte 
welkom. Nieuwe thema’s zijn 
o.a. Verkeer en Openbare 
ruimte. Een berichtje naar 
Dorpsbelangen Ezinge is vol-
doende. 
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