
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duurzame energie 

Op diverse plaatsen in Neder-

land proberen burgers samen 

het aandeel van duurzame 

energie in onze economie te 

vergroten. Een voorbeeld uit 

onze nabije omgeving zijn de 

232 zonnepanelen op het dak 

van Keizer Feerwerd. Deze 

panelen zijn, via een coöpera-

tie, eigendom van bedrijven 

en huishoudens uit Garnwerd 

en omstreken. 

Ook in Ezinge zouden we sa-

men kunnen proberen op het 

gebied van energie duurzamer 

te worden. In de afgelopen 

jaren hebben we als Dorpsbe-

langen regelmatig met andere 

partijen contact gehad over 

de mogelijkheden. Op 27 

maart waren we nog ge-

sprekspartner van de provin-

cie Groningen, met o.a. gede-

puteerde Fleur Gräper-van 

Koolwijk. In 2020 wordt on-

geveer 21% van de energie in 

de provincie Groningen duur-

zaam opgewekt. Het provinci-

ale beleid ligt daarmee mooi 

op koers. 

Maar dan? Nieuw beleid zou 

er vanaf 2020 voor moeten 

zorgen dat in 2035 60% van 

de energie duurzaam wordt 

opgewekt en dat Groningen in 

2050 100% duurzame energie 

realiseert. Dat is een stevige 

ambitie, die ook ingrijpende 

consequenties kan hebben 

voor ons mooie Middag-

Humsterland. Op onze alge-

mene ledenvergadering willen 

we daarom peilen of inwoners 

van Ezinge geïnteresseerd zijn 

in collectieve initiatieven op 

het gebied van duurzame 

energie, en aan welke initia-

tieven ze dan denken. 

Gemeente Westerkwartier 

Hoewel de feitelijke herinde-

ling nog even duurt, hebben 

we als Dorpsbelangen al con-

tact met partijen in onze toe-

komstige gemeente. Zo had-

den we op 17 maart overleg 

met VZ2000 uit Grootegast 

(een partij met veiligheid en 

zorg als speerpunten). Het 

overleg betrof de herindeling. 

Het was een leerzame avond, 

waarbij we het gevoel kregen 

dat nog lang niet alles uitge-

kristalliseerd is.  

Op 23 maart waren we in de 

Postwagen in Tolbert bij een 

informatieavond georgani-

seerd vanuit de vier Wester-

kwartiergemeenten. Voor de-

ze bijeenkomst waren de ver-

enigingen van dorpsbelangen, 

raadsleden, collegeleden en 

ambtenaren uitgenodigd.  

Mocht u geïnteresseerd zijn in 

de plannen van de nieuwe 

gemeente, kijk dan op: 

http://herindeling.westerkwar

tier.nl/herindelingsontwerp 

 

Algemene Ledenvergade-

ring 

De ALV van Vereniging 

Dorpsbelangen Ezinge is dit 

jaar op 24 april. De vergade-

ring begint om 20.00 uur, 

maar u kunt al vanaf 19.40 

uur in de zaal terecht. Naast 

de gebruikelijke onderwerpen, 

willen we in het bijzonder stil-

staan bij collectieve initiatie-

ven op het gebied van duur-

zame energie (zie boven). 

Daarnaast hebben we dhr. 

Legters uitgenodigd. Hij is 

door de gemeente Winsum 

gevraagd om als mediator een 

nieuwbouwproject op het 

Kliefterrein van de grond te 

krijgen. Op de ALV zal hij iets 

vertellen over dit project. 

 

Haven in bloei 

De projectgroep Haven 2.0 

heeft ervoor gezorgd dat er 

een boom is bij geplant op De 

Haven. Het betreft een Prunus 

Kanzan, die in het voorjaar 

mooie bloemen geeft. Daar-

naast heeft u vast al gezien 

dat de bollen die in het najaar 

door onze kinderen zijn ge-

poot, volop in bloei staan.  

Eind april/begin mei komen 

ook de bloembakken weer 

aan de brug. Wie wil meehel-

pen water geven? Vele han-

den maken licht werk! 

 

Oranjerun 

Op 27 april is er opnieuw de 

Oranjerun. De tocht van 10 

mijl komt rond 14.00 uur door 

Ezinge en gaat dan via 

Aduarderzijl – Schifpot – 

Feerwerd – Lucaspad – Ezinge 

terug naar Oldehove. Dit kan 

enige verkeershinder veroor-

zaken. We hopen op ieders 

begrip. 
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