
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burgerparticipatie 

Hoe wil de nieuwe gemeente 
Westerkwartier haar relatie 
met de verschillende vereni-
gingen van dorpsbelangen 
organiseren? Dat was één van 
de thema’s tijdens een bij-
eenkomst die eind september 
op het gemeentehuis van 
Zuidhorn werd gehouden. 
Dorpsbelangen Ezinge was 
hierbij met twee personen 
vertegenwoordigd. Belangrij-
ke uitkomsten waren dat de 
verenigingen graag meeden-
ken over allerlei zaken, maar 
ook vinden dat ze zelf niet 
bevoegd zijn om namens hun 
dorp grote beslissingen te 
nemen. Dat laatste moet in 
handen van de gemeente blij-
ven. Verder werd door de 
verenigingen de wens geuit 
dat de gemeente bereid is 
lokale initiatieven te onder-
steunen, en niet – zoals nu 
soms gevoeld wordt – deze 
initiatieven tegenwerkt of 
ontmoedigt. Ook gaven de 
verenigingen aan veel waarde 
te hechten aan een centraal 
aanspreekpunt binnen de ge-
meente in de vorm van een 
dorpencoördinator. Opvallend 
was dat de bijeenkomst voor-
al werd bezocht door verte-
genwoordigers van dorpsbe-
langenverenigingen uit de 
directe omgeving van Zuid-
horn. Voor ons was dit een 
reden om te concluderen dat 
nabijheid een belangrijke 
voorwaarde is voor burger-
participatie. Blijkbaar zijn 
burgers niet altijd bereid flink 
te reizen om met hun ge-
meente in gesprek te gaan. 

Contributie 2017 

Zoals u misschien hebt ge-
merkt, verliep de verspreiding 
van onze Nieuwsbrief en bij-
behorende acceptgiro dit jaar 
wat rommelig. Diverse bezor-
gers waren in al hun enthou-
siasme al voortvarend met de 
Nieuwsbrief op pad gegaan, 
voordat de acceptgiro was 
toegevoegd. We hopen dat we 
u niet te veel in verwarring 
hebben gebracht en dat u 
alsnog van de gelegenheid 
gebruik hebt gemaakt om uw 
contributie over 2017 over te 
maken. Mocht u dit inderdaad 
hebben gedaan, dan willen wij 
u hiervoor hartelijk danken. 
Mocht de acceptgiro toch aan 
uw aandacht zijn ontsnapt, 
dan kunt u uw contributie ook 
overmaken op onze bankre-
kening: NL91 RABO 0375 876 
715. De contributie bedraagt 
€5,-- per volwassene. 
 
Reacties op Nieuwsbrief 

In onze Nieuwsbrief stonden 
deze keer twee oproepen aan 
inwoners. In de eerste plaats 
wilden we graag van u weten 
wat volgens u de beste plaats 
in ons dorp is om nog een 
bankje te plaatsen. In de 
tweede plaats vroegen we u 
wie volgens u in aanmerking 
komt om Ezinger van het jaar 
te worden. Tot onze vreugde 
hebben we op beide oproepen 
diverse leuke en nuttige reac-
ties gehad. Na het sluiten van 
de termijn zullen we de Ezin-
ger van het jaar kiezen door 
middel van loting. Voor wat 
betreft de bankjes zullen we 
in gesprek gaan met de ge-
meente om te kijken wat de 
beste plaatsen zijn. 

Fietscrossbaan 

Misschien herinnert u zich nog 
dat een aantal kinderen in het 
dorp de herinrichting van de 
Haven aangrepen om van de 
hellingen rond de trappen een 
fietscrossbaan te maken. Op 
zich natuurlijk een creatief 
idee, maar niet helemaal wat 
wij met de herinrichting voor 
ogen hadden. Wij zijn daarom 
met enkele ouders in gesprek 
gegaan en zij hebben een 
idee uitgewerkt voor een ech-
te fietscrossbaan. Nadat er 
verschillende alternatieven 
waren afgewogen, is besloten 
een bescheiden en tijdelijke 
baan aan te leggen op het 
voormalige Kliefterrein. Om-
wonenden zijn akkoord (soms 
onder de begrijpelijke voor-
waarde dat het geen hangplek 
wordt) en de vergunning is 
inmiddels verleend. Binnen-
kort kunt u dus meer activi-
teiten op het braakliggende 
terrein verwachten. Zodra er 
begonnen gaat worden met 
woningbouw, zal het baantje 
weer worden opgeruimd. 
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