Nijs
Vereniging Dorpsbelangen Ezinge – 27e editie –
Beterschap voor burgemeester. Slagtersrijge krijgt nieuwe straatverlichting. Watervisie
Winsum niet zo spannend. WMO per 1 januari 2007. Gemeente wil consultatiebureau
sluiten! Algemene ledenvergadering 30 november vanaf 20.00 uur in dorpshuis Ezinge
met info over speelvoorziening, bruggen Dorkwerd-Aduard en onderhoudsplan 2007.
Van het bestuur
- wij wensen mw van Mastrigt,
onze burgemeester, van harte
beterschap toe en hopen dat ze
spoedig hersteld zal zijn van
haar operatie.
- Slagtersrijge en een deel van
de Terpstraat krijgen nieuwe en
meer straatverlichting. Dit mede
op aandringen van ons.
- we zouden terugkomen op de
Watervisie Winsum. Volgens
Bert Terpstra is die visie niet zo
heel spannend. Daarom hebben we er nu niets over te
melden.
- per 1 januari 2007 wordt de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd.
Wij adviseren u om u op de
hoogte te stellen van de gevolgen van deze wet. Vooral als u
gebruik maakt van thuishulp
en/of van voorzieningen in het
kader van de WVG. U kunt bij
de gemeente informatie opvragen. Zij zijn nl verantwoordelijk voor de uitvoering van de
WMO.
Consultatiebureau dicht?!
het college van B&W wil het
consultatiebureau in Ezinge
sluiten. Wellicht heeft u de
berichtgeving hierover gevolgd
in de kranten. Ineke Swart had
over die sluiting op 30 oktober jl
radio Noord over de vloer. Een
dag later is het voorstel besproken in de raadscommissie
BMW van de gemeente. Die
avond heeft Grietko Folgerts
namens dorpsbelangen de
aanwezigen toegesproken.
Kern van zijn betoog was dat
de gemeente veel te veel geld
betaalt voor de huisvesting van

het consultatiebureau in het
gezondheidscentrum van
Winsum. Daardoor blijft er geen
geld meer over voor het open
houden van consultatiebureaus
in Ezinge, Sauwerd en Baflo.
Dorpsbelangen vindt dit onverteerbaar en was, is en blijft
tegen het voorgenomen sluitingsplan. Daarna heeft hij aan
verantwoordelijk wethouder dhr
Zeevalking de lijsten overhandigd met daarop in totaal 247
handtekeningen van inwoners
die tegen deze sluiting zijn. Die
waren in één week tijd verzameld. Ook vanuit Baflo en
Sauwerd/Adorp waren er
insprekers die veel handtekeningen hadden ingezameld.
Hier kan de politiek niet zomaar
aan voorbij gaan, zo lijkt ons.
Wij hopen en verwachten
daarom dat in de begrotingsvergadering van de gemeenteraad van 7 november het
sluitingsplan van tafel is
gehaald. We gaan er van uit dat
we u op 30 november kunnen
informeren over de afloop.
Algemene ledenvergadering
Op donderdag 30 november
a.s. zal in het dorpshuis de
jaarlijkse ledenvergadering
worden gehouden. Onze leden
zijn daar natuurlijk van harte
welkom, maar ook niet-leden.
Na de pauze willen we aandacht besteden aan onderwerpen die ook voor niet-leden
van belang zijn. In welke vorm
we dat doen, gaan we nu nog
niet verklappen. We hebben er
voor gekozen om in deze Nijs
niet een soort jaarverslag 20052006 op te nemen.

Als u de Nijs steeds hebt
gelezen, bent u goed op de
hoogte van onze activiteiten.
Het bestuur stelt de leden voor
in te stemmen met de benoeming van Ineke Swart-de Bruyn
als onze nieuwe voorzitter.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag 3 november 2005
4. Jaarverslag 2005-2006
5. Kascommissie
6. Financieel verslag 2005
7. Plannen en begroting 2007
8. Benoeming voorzitter
Pauze
9. Consultatiebureau
10. Speelvoorziening
11. Bruggen Dorkwerd-Aduard
12. Onderhoudsplan 2007
Een aparte bijeenkomst over
een speelvoorziening in Ezinge
gaan wij organiseren als op de
ledenvergadering blijkt dat daar
voldoende belangstelling voor
is. Bij de bespreking van het
onderhoudsplan 2007 van de
gemeente voor Ezinge e.o.
willen wij van u graag horen of
u het eens bent met de plannen
van de gemeente. Ook willen
wij daarbij aandacht besteden
aan nog openstaande zaken.
Bestuur dorpsbelangen
- Denny Drijfhout – penningmeester, tel 621655
- Grietko Folgerts – secretaris
tel 621951
- Ineke Swart-de Bruyn – lid,
tel 621724 (namens DES)
- Ietse Pestoor – lid, tel 622180.
- Jannie Nijholt – lid, tel 621243
- Bert Terpstra – lid, tel 621577

