
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête Verkeer en Leef-
baarheid 
De 93 reacties op de enquête 
Verkeer en Leefbaarheid zijn 
verwerkt. Met name de me-
ning over verkeer was buiten-
gewoon helder. Ezingers wil-
len dat er in hun dorp maxi-
maal 30 km. per uur wordt 
gereden. Niet op de door-
gaande weg (Nieuwe-
streek/Van Swinderenweg), 
maar wel op de Allersmaweg 
en in de Torenstraat. Tijdens 
de bijeenkomst in het Dorps-
huis waar de resultaten wer-
den gepresenteerd, werd 
vastgesteld dat we liever geen 
hinderlijke, kostbare en lelijke 
snelheidsmatigende maatre-
gelen willen. In plaats daar-
van willen we liever het 
straatbeeld ‘dorpser’ maken, 
zodat mensen min of meer 
vanzelf langzamer gaan rij-
den. In de enquête merken 
diverse mensen ook op dat 
het onze eigen verantwoorde-
lijkheid is ons dorp veiliger en 
aangenamer te maken en dat 
we elkaar hier op moeten 
aanspreken. Over de ver-
keerssituatie, het groen in het 
dorp en mogelijke activiteiten 
op de Haven worden in de 
enquête veel opmerkingen 
gemaakt. Het voert te ver 
deze hier allemaal te noemen, 
maar de gemaakte opmerkin-
gen zijn, samen met de uit-
komsten van de enquête, te 
vinden op de site van Dorps-
belangen. 
 
Brug Dorkwerd 
Er is meer duidelijkheid over 
het moment waarop de Dor-
kwerder brug daadwerkelijk 
wordt vervangen. Zoals al viel 

te verwachten, heeft het fail-
lissement van Imtech enig 
roet in het eten gegooid. Maar 
er is een partij gevonden die 
de werkzaamheden wil over-
nemen en het plaatsen van de 
nieuwe brug staat nu gepland 
voor het weekend van 23 en 
24 april. Het wegverkeer kan 
dan waarschijnlijk een volle 
week, dus inclusief weekend, 
geen gebruikmaken van de 
brug. Mogelijk zijn er de ko-
mende maanden slechts be-
perkte bouwactiviteiten zicht-
baar op de bouwlocatie. De 
reden is dat een groot deel 
van het werk wordt uitge-
voerd op andere locaties, of in 
de kelders van de nieuwe 
brug. 
 
Kerstboom gezocht! 
De kerstboom op de Haven 
kreeg het toch weer zwaar te 
verduren dit jaar: het storm-
de diverse malen en de vorig 
jaar aangeschafte verlichting 
liet het al na enkele dagen 
afweten. Desondanks waren 
we zeer tevreden over de 
boom, die we met vereende 
krachten hebben ‘geoogst’ in 
de tuin van de familie Ooms. 
Heeft u nu ook een kerstboom 
staan die toch iets teveel uit 
de kluiten is gewassen, laat 
het ons dan even weten. Mis-
schien kan uw boom dan vol-
gend jaar een plaats op de 
Haven krijgen en ons in de 
donkere dagen van het jaar 
wat opvrolijken. 
 
Vrijwilliger van het jaar 
Eind december bracht Dorps-
belangen een bezoek aan 
Martin Judkins om hem ‘te 
huldigen’ als vrijwilliger van 

het jaar. Martin is een van de 
belangrijkste drijvende krach-
ten achter het nieuw leven 
inblazen van het Dorpshuis. 
Vooral ook dankzij hem heb-
ben afgelopen jaar meer dan 
7.500 personen gebruik ge-
maakt van het Dorpshuis en 
staat ook de agenda voor 
2016 al weer redelijk vol ge-
boekt. Suggesties om in 2016 
iemand anders in het zonnetje 
te zetten vanwege zijn of haar 
verdiensten voor het dorp zijn 
uiteraard van harte welkom. 
 
Algemene Ledenvergade-
ring 
De Algemene Ledenvergade-
ring van Dorpsbelangen Ezin-
ge wordt dit jaar gehouden op 
dinsdag 5 april. We willen 
deze avond het nuttige met 
het aangename te combine-
ren. Meer informatie volgt 
binnenkort. 
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