
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene Ledenvergade-

ring 

Onze ALV stond dit jaar in het 
teken van het motto van de 
Dorpsvisie: “Niets doen is 
geen optie”. Om ons dorp 
leefbaar te houden, moeten 
we zelf in actie komen. En dat 
“iets doen” hoeft niet moeilijk 
te zijn. Om een voorbeeld te 
geven: we zijn natuurlijk ge-
zegend met bijzonder goede 
middenstand in ons dorp. 
Waar vind je nog én een bak-
ker én een supermarkt én een 
kapper én een garage enzo-
voorts? Maar dan moeten we 
er wel genoeg gebruik van 
(blijven) maken, want alleen 
af en toe een vergeten bood-
schapje is natuurlijk niet ge-
noeg om nog tot in lengte van 
jaren van de luxe van ‘alles 
lekker dichtbij’ te kunnen blij-
ven genieten. Dus als het 
even kan: eigen dorp eerst. 
Daarnaast hebben we voor 
projecten de inzet van bewo-
ners nodig. Heel actueel is nu 
het thema energie. In de 
voetsporen van Garnwerd kan 
ook Ezinge duurzamer wor-
den. Vindt u dit belangrijk, 
meldt u zich dan bij ons aan. 
Alleen met een enthousiaste 
projectgroep kunnen we dit 
thema voortvarend oppakken! 
 
Dank aan Gerard 

Wegens andere bezigheden 
heeft Gerard van Rossum zich 
teruggetrokken als secretaris 
van Dorpsbelangen. We dan-
ken Gerard voor zijn grote 
inzet en nuchtere visie. We 
missen ‘m nu al, maar geluk-
kig blijft hij beschikbaar voor 
hand- en spandiensten. 
 

Bestuursleden gezocht! 

Ezinge kent een rijk vereni-
gingsleven. Helaas is er be-
stuurlijk gezien wel sprake 
van enige armoede. Een paar 
voorbeelden: 
• de IJsbaanvereniging 

zoekt al langere tijd een 
nieuwe voorzitter; 

• het Dorpshuis heeft maar 
liefst drie nieuwe be-
stuursleden nodig; 

• de Vereniging Dorpsbe-
langen zoekt een secreta-
ris, maar ook andere be-
stuursleden om te voor-
komen dat straks alle be-
stuursleden min of meer 
tegelijkertijd zullen aftre-
den. 

Natuurlijk, iedereen heeft het 
druk, maar vergeet niet, dat 
geldt ook voor degenen die nu 
al wel actief zijn. Om ons dorp 
leefbaar te houden, doen we 
een dringend beroep op ie-
dereen die nog niet actief is. 
Waarom niet een tijdje mee-
draaien? En oh ja, het is ook 
gewoon leerzaam en gezellig 
(vraag maar rond). 
 
Gemeente Westerkwartier 

Samen met vertegenwoordi-
gers uit Garnwerd en Feer-
werd, hebben we gesproken 
met bestuurders en ambtena-
ren van Grootegast, Leek, 
Marum en Zuidhorn die ver-
antwoordelijk zijn voor de 
Herindeling Westerkwartier. 
Zij hebben ons bijgepraat 
over de huidige stand van 
zaken. Er is nu een Herinde-
lingsontwerp (een strategi-
sche visie) voor de nieuwe 
gemeente opgesteld. Dit is de 
leidraad om de komende an-
derhalf jaar de  inhoudelijke 

zaken nader uit te werken. 
Ook is gesproken over de 
vraag hoe het herindelings-
proces in goede banen kan 
worden geleid. Een belangrijk 
punt hierbij was hoe ook de 
inwoners van Middag hierin 
betrokken kunnen worden. Er 
is afgesproken dat Dorpsbe-
langen voortaan wordt uitge-
nodigd voor bijeenkomsten 
over de nieuwe gemeente. 
Bovendien zijn degenen die 
verantwoordelijk zijn voor de 
herindeling graag bereid naar 
ons gebied te komen om in-
woners persoonlijk te infor-
meren over en welkom te 
heten in de nieuwe gemeente. 
Tenslotte is nog gesproken 
over hoe kan worden voorko-
men dat lopende zaken in 
onze dorpen in de periode tot 
de feitelijke herindeling “tus-
sen wal en schip” raken. Dit 
punt wordt opgepakt in het 
overleg tussen de gemeente 
Winsum en de projectgroep 
Herindeling Westerkwartier. 
Nieuwsgierig naar de nieuwe 
gemeente, kijk dan op: 
http://herindeling.westerkwar
tier.nl 
 
Bestuursleden 

Ietse Pestoor (voorzitter): 06-
53537533 
Vacature (secretaris) 
Sweis Ubels (penningmeester): 
06-22703905 
Gerco van Dijk, 
Greta Potze,  
Corine Nugteren, 
Gerda Rutgers-Kits,  
Sandra Tillema 
dorpsbelangenezinge@gmail.com 
www.dorpsbelangenezinge.nl 
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