
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havenplan 2.0 

Na de feestelijke oplevering 
van het project Opwaardering 
wierden Ezinge en Saaksum 
(o.a herinrichting van De Ha-
ven in Ezinge en omgeving), 
is een enthousiast groepje 
vrijwilligers begonnen met het 
Havenplan 2.0. Eén van de 
eerste zichtbare activiteiten 
zal zijn het “opzomeren” van 
De Haven. Wat houdt dit in?  
De Haven is nu nog wat kaal-
tjes en nog onvoldoende uit-
nodigend om even te gaan 
zitten of iets leuks te gaan 
doen. Het plan is om enkele 
heggetjes, bosjes en een 
boom te planten en aan de 
brug bloembakken te hangen 
om het geheel een frisse, uit-
nodigende uitstraling te ge-
ven. De uitvoering staat ge-
pland voor zaterdag 23 april 
en we willen dit graag met 
een grote groep vrijwilligers 
uit het dorp gaan doen. Zien 
wij u ook op 23 april vanaf 
circa 10.00u?   
Verder melden we alvast dat 
we nadenken over een groots 
Midzomernachtfeest op De 
Haven voor alle Ezingers. Zo-
dra we meer weten, hoort u 
zeker van ons. 
 
Herstel bestrating 

Er zijn bij Dorpsbelangen en-
kele klachten binnengekomen 
over slechte stukken bestra-
ting. Wij hebben dit bij de 
gemeente aangegeven en het 
voetpad vanaf De Haven naar 
de Schoolstraat is al aange-
pakt. Er is nog geen reactie 
bij ons binnen over de aanpak 
van de Allersmaweg en de 
Schoorsterweg. Voor de 
Nieuwestreek is de gemeente 

van plan om een nieuwe laag 
asfalt aan te brengen. Zijn er 
in het dorp nog meer plekken 
waar de bestrating wel wat 
onderhoud kan gebruiken, 
meldt het ons.  
 
NL Doet 

In het kader van NL Doet, is 
het terrein voor het Dorpshuis 
aangepakt. De groenstrook 
langs het toegangspad is ver-
wijderd zodat daar fietsen 
gestald kunnen worden. Ver-
der zijn de kuilen met grind 
gevuld voor een rustiger ritje 
bij het parkeren.  
 
Hek begraafplaats 

Met het terugplaatsen van de 
handgrepen in de pilaren is de 
restauratie van het hek nu 
helemaal afgerond. Met inzet 
van de gemeente en de aan-
nemers hebben we een karak-
teristiek stukje Ezinge kunnen 
behouden. 
 
Gymzaal 

Onze gymzaal is een rijk be-
zit, maar dat brengt wel ver-
antwoordelijkheden met zich 
mee. Om de gymzaal voor de 
toekomst te behouden, kan 
de bezetting wel een oppep-
per gebruiken. Dus kom op! 
Zoekt u een plek om eenmalig 
of regelmatig iets te organise-
ren, laat van u horen. En voor 
het geld hoeft u het niet te 
laten, de tarieven zijn heel 
bescheiden. U kunt ze vinden 
op de website van de ge-
meente: 
https://gemeentewinkel.winsu
m.nl/producten/sportaccomm
odatie_verhuur. 
En denkt u nu, ik kan de 
gymzaal toch alleen huren 

voor sportieve bezigheden, 
dan heeft u het mis. De gym-
zaal kan in overleg met de 
beheerder (gemeente Win-
sum) voor vele doeleinden 
gehuurd worden. 
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