Nijs
Vereniging Dorpsbelangen Ezinge – 29e editie –
Plan museum krijgt ‘go’ van de gemeente. Werkgroep speelvoorziening zoekt versterking. Kerstboom zwaar gehavend. Nieuwe jongerenwerkers voor Ezinger jeugd. Breed
overleg half maart. PlattelandsParlement in Groene School Winsum 17 februari.
Bruggen Dorkwerd en Aduard. Algemene ledenvergadering 2006. Nieuwjaarsborrel.
Van het bestuur
- we zijn bijzonder blij dat de
gemeenteraad van Winsum
haar akkoord heeft gegeven
aan het museumplan. Wij zijn
er van overtuigd dat de realisering van het nieuwe museum
goed zal zijn voor Ezinge. Voor
zowel de ondernemers als de
inwoners.
- een aantal Ezingers heeft bij
ons aangegeven lid te willen
worden van een werkgroep
over speelvoorzieningen Maar
ze zoeken nog dringend versterking. Kortom, wie helpt ons
mee te zorgen voor goede,
veilige en toegankelijke speelvoorzieningen?

- onze kerstboom op de Haven
is het mikpunt geweest van één
of meer ‘pyromanen’. Onder de
boom lagen lege spiritus- en
thinnerflessen. De boom was
deels verbrand en veel lampjes
waren verwijderd, vernield of
zelfs verbrand. Daarom hebt u
de boom ook niet in volle glorie
kunnen zien ‘branden’. Toch
wel teleurgesteld over zoveel
misplaatste dadendrang hebben wij de kale boom op de
zaterdag voor oud en nieuw
naar de vuurstapel in Feerwerd

gebracht. Daar is hij helemaal
opgebrand. Voor eind dit jaar
moeten we zeker nieuwe lampjes aanschaffen.
- wij hebben tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de
gemeente Winsum met de
buurtagent, dhr Donkerbroek,
en mw van Mastrigt, onze
burgemeester gesproken over
het vuur op de Haven tijdens
oud en nieuw. Het werd ons
duidelijk dat mw van Mastrigt
hierover concrete afspraken
had gemaakt met enkele
Ezinger jongeren. Dit mede
naar aanleiding van een wat
verontrustend krantenbericht in
het Dagblad van het Noorden.
Wij hebben aangegeven dat het
ons beter had geleken als de
directe omwonenden waren
ingelicht over deze afspraken.
- niet zonder reden zijn dan ook
verheugd dat de gemeente
opdracht heeft gegeven aan
een nieuwe jongerenwerkorganisatie om bijzondere
aandacht te schenken aan de
Ezinger jeugd. Dit bleek tijdens
een vergadering van de
raadscommissie BMW in
januari waar Grietko Folgerts bij
aanwezig was. Een groep
jongeren heeft de leden van
deze commissie uitgenodigd
om eens naar Ezinge te komen.
Dit gaat ook gebeuren deze
maand. Als bestuur dorpsbelangen vinden wij dit een
goed initiatief van de jongeren.
Wij hebben bij de gemeente
ook aangegeven dat wij bereid
zijn desgewenst een rol te
spelen bij de nieuwe activiteiten
ten behoeve van de jeugd van
Ezinge.

- wij hebben bij het bezoek van
dhr Alders aan Ezinge, een jaar
geleden, aangekondigd dat wij
een breed overleg wilden
opstarten over de revitalisering
van het gebied Torenstraat/
Haven/NH-kerk. Zeg maar, het
oude deel van Ezinge. Dit in het
belang van de ontwikkeling van
recreatie en toerisme. Maar
uiteraard is dat ook goed voor
Ezinge zelf. Het is ons plan om
half maart hiervoor de eerste
bijeenkomst te houden in het
Toornhuus. Wij hebben hiervoor een aantal organisaties
een uitnodiging gestuurd. In de
volgende Nijs komen wij hier
graag op terug.

- op 17 februari 2007 organiseert de Vereniging Groninger
Dorpen het eerste provinciale
plattelandsparlement. Dit wordt
gehouden in de Groene School
van Winsum. U kunt daar zelf
ook naar toe! Voor nadere info
zie www.groningerdorpen.nl.
- hebt u opmerkingen over (het
beheer van) wegen, fiets- en
wandelpaden en het groen dan
kunt u die aan ons doorgeven.
Zo nodig vragen wij bij de
gemeente hier aandacht voor.
Bruggen Dorkwerd en Aduard
Namens ons bestuur houdt
Ietse Pestoor zich nadrukkelijk
bezig met de bruggenkwestie.
Op de ledenvergadering van

eind november 2006 heeft hij
daarover de aanwezigen ook
bijgepraat. Op 31 januari jl was
hij in Aduard bij de 3e bijeenkomst van de klankbordgroep
die hiervoor is ingesteld door
de provincie. Na stevig aandringen van diverse dorpen uit
onze regio komt deze klankbordgroep vaker bij elkaar dan
eerst de bedoeling was. Ook is
er daarbij meer mogelijkheid tot
inbreng van eigen meningen.
Op 31 januari werd gesproken
over de beoordelingscriteria die
toegepast moeten gaan worden
bij de keuze van het beste
bruggenalternatief. Begin maart
zal het gaan over de uitgewerkte alternatieven en ergens in
mei over het alternatief dat als
beste uit de bus komt na toetsing met de geformuleerde
criteria. De laatste bijeenkomst
in juni moet leiden tot een
advies van de klankbordgroep.
Hierna volgt dan nog een
openbare informatiebijeenkomst met mogelijkheid tot
inspraak. Als bestuur zijn wij
van plan u de komende periode
te vragen wat uw mening is
over de bruggenkwestie. Het
kan zijn dat wij daar zelfs een
aparte dorpsbijeenkomst voor
gaan houden.
Algemene ledenvergadering
Op donderdag 30 november
hebben wij onze jaarlijkse
ledenvergadering gehouden.
Tot onze spijt waren er slechts
zo’n 15 inwoners aanwezig,
naast het bestuur.

Wij hebben daarom besloten
om geen verslag te plaatsen in
deze Nijs. Hoewel dit wel was
aangekon-digd in de Nijs van
december.
Binnen 2 weken kunt u het
verslag en de jaarstukken lezen
via www.ezinge.com. Als dit
een probleem vormt kunt u de
secretaris bellen. Die zorgt dan
dat u een gedrukte versie van
de stukken in de bus krijgt.

Nieuwjaarsborrel 2007
Op vrijdag 5 januari 2007 was
er weer de traditionele nieuwjaarsborrel in het dorpshuis. De
bovenstaande foto is nog van
voor de verbouwing, maar in
een volgende Nijs zullen wij
een foto plaatsen van na de
verbouwing. U mag zoeken
naar de verschillen.
Veel inwoners kwamen af op de
borrel. Mogelijk als gevolg van
de krantenberichten of de huisaan-huis verspreide uitnodiging.
Bij binnenkomst in het verbouwde dorpshuis was er een welkomstdrankje in wel 3 kleuren/
smaken. Men genoot zichtbaar
van de fototentoonstelling over
de huizen van Ezinge in 1985,
1995 en 2005.

De fotoborden waren ons door
de Streek-historische
Vereniging Mid-dagherland
geleend. De foto’s vormden
aanleiding tot leuke
gesprekken. Zo was er lang
onduidelijkheid over waar een
bepaalde gefotografeerde
boerderij dan wel moest staan.
Een schot in de roos wat ons
betreft.
Helaas waren Thomas-vaer en
Pieternel wegens ziekte niet
aanwezig. We beloven u nu
alvast dat we dit begin 2008
zullen goedmaken. Wel was er
een presentatie te zien van de
nieuwe ondernemersvereniging
Middagh en enkele van haar
leden. Ook dat viel in de
smaak. Later was het aan de
bar nog lang onrustig naar
verluid. We hadden u graag
enkele foto’s getoond van deze
leuke borrel, maar jammer
genoeg hebben die niet
gemaakt.
Bestuur dorpsbelangen
- Ineke Swart-de Bruyn –
voorzitter, tel 621724
- Denny Drijfhout – penningmeester, tel 621655
- Grietko Folgerts – secretaris
tel 621951
- Ietse Pestoor – lid, tel 622180.
- Jannie Nijholt – lid, tel 621243
- Bert Terpstra – lid, tel 621577

Website: www.ezinge.com

