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Bruggenoverleg, Speelvoorzieningen, Jeugd en Jongeren
Het bruggenoverleg is op dit moment een belangrijk onderwerp. In Nijs besteden we hier
extra aandacht aan en hebben alle alternatieven voor u op een rij gezet. Daarnaast
komen de uitkomsten van de bijeenkomst
Jeugd en Jongeren aan bod en de Speelvoorzieningen.
Bruggenoverleg 20 mei in het
Schleurholtshuus
Op dinsdag 20 mei om 20.00 uur is in het
dorpshuis van Ezinge door de
Dorps(belangen)verenigingen
Feerwerd/Aduarderzijl, Garnwerd en Ezinge
een voorlichtings- en discussieavond gehouden
over de plannen die de provincie heeft met de
bruggen bij Aduard en Dorkwerd over het Van
Starkenborghkanaal. De provincie en gemeente waren hierbij ook vertegenwoordigd.
Deze bijeenkomst is bedoeld om de bewoners
van informatie te voorzien en er wordt geprobeerd om de mening van de bewoners te peilen, zodat de vertegenwoordigers uit de drie
dorpen deze in de klankbordgroep mee kunnen
nemen. De opkomst is groot en er moeten
zelfs extra stoelen worden aangesleept.
Ietse Pestoor heeft een schitterende powerpointpresentatie in elkaar gezet, waarin hij o.a.
de gegevens over de zes alternatieven (A t/m
F) heeft verwerkt. De drie belangrijkste criteria
hierbij zijn: de beroepsvaart, de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid.
Alternatief A: de autobruggen bij Aduard en
Dorkwerd worden op dezelfde plaats vervangen en worden met 40 cm verhoogd. De
uitvoeringstermijn is 1 tot 2 jaar. De kosten
zijn plm. 18,5 miljoen euro.
Alternatief B is gelijk aan A, maar aanvullend
wordt een rondweg rond Aduard aangelegd. De
kosten zijn plm. 23,7 miljoen euro.
Alternatief C lijkt op B, maar de brug bij
Dorkwerd wordt een brug voor alleen fietsers
en landbouwverkeer. Dit alternatief gaat ongeveer 25,9 miljoen euro kosten.
Alternatief D (Alternatieven D, E, F zijn burgerinitiatieven, die zijn ontwikkeld door leden
van de klankbordgroep en/of mensen vanuit
het gebied). In alternatief D wordt een hoge
vaste autobrug aangelegd nabij de vaarwegenkruising, aansluitend op een rondweg parallel
aan het Aduarderdiep.

De huidige bruggen bij Aduard en Dorkwerd
worden vervangen door beweegbare fietsbruggen. Bij keuze voor dit alternatief is de
bereikbaarheid van het gebied ten noorden van
het VSK zeer goed. Dit alternatief gaat 29,9
miljoen euro kosten.
Alternatief E: Dit is een beweegbare brug voor
auto- en fietsverkeer ten oosten van het industrieterrein bij Aduard. De brug bij Aduard
wordt vervangen door een beweegbare brug
voor auto's en fietsers. De brug bij Dorkwerd
wordt vervangen door een beweegbare brug
voor fiets- en landbouwverkeer. De rondweg
loopt door de Nijelandsterpolder en volgt de
contouren van de voormalige meander. Dit
alternatief kent één aansluiting op de N355. De
huidige bruggen komen bij Aduard en
Nieuwklap te vervallen. De kosten van dit
alternatief bedragen 31,0 miljoen euro.
Alternatief F: Hierbij is sprake van een beweegbare brug voor auto- en fietsverkeer ten
oosten van het industrieterrein bij Aduard. De
brug bij Aduard komt te vervallen. De brug bij
Dorkwerd wordt vervangen door een beweegbare brug voor auto- en fietsverkeer. De rondweg loopt door de Nijelandsterpolder. Dit alternatief kent één aansluiting op de N355.
Omdat de huidige brug bij Aduard vervalt en
fietsers over de nieuwe brug bij de loswal
moeten rijden, wordt er voor dit tussenliggende gedeelte een vrijliggend fietspad
langs de E.H. Woltersweg aangelegd. De
kosten bedragen hier 21,6 miljoen euro.
Tijdens de presentatie wordt duidelijk dat de
aanwezigen het openhouden van de brug bij
Dorkwerd als autobrug het belangrijkst vinden.
De afgevaardigden nemen dit mee naar de
klankbordgroep. Op 25 augustus is er een inspraakavond.

Speelvoorzieningen
De werkgroep ‘Speelruimte Ezinge’, inmiddels
omgevormd tot Commissie Speelvoorzieningen
binnen de Vereniging Dorpsbelangen Ezinge,
heeft een plan geschreven voor het aanvragen
van subsidie bij de gemeente Winsum en een
bijdrage van diverse fondsen en particulieren.
De werkgroep heeft ook de hulp ingeroepen
van de adviseur buitenruimte en speelvoorzieningen van het Centrum voor
Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen
(CMO Groningen).

De kinderen van de basisschool is gevraagd te
tekenen hoe hun ideale schoolplein eruit zou
zien als ze dit opnieuw mochten inrichten. Ook
is in een enquête gevraagd aan alle kinderen
tot 20 jaar wat hun wensen zijn met betrekking tot speel- en ontmoetingsplekken. Uit de
enquête is gebleken dat zowel kinderen als
ouders goede speelvoorzieningen belangrijk
vinden en dat de huidige mogelijkheden veel
te wensen overlaten. Verschillende ouders
hebben aangegeven de plannen te willen ondersteunen in de vorm van actieve hulp bij de
daadwerkelijke realisatie maar ook te willen
helpen in het voortraject. Ook de kinderen en
jongeren willen graag helpen. Wij houden op u
op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Jeugd en jongeren
Op 13 maart is er een thema-avond gehouden
die in het teken stond van de jeugd en
jongeren in Ezinge, Garnwerd en Feerwerd. Het
doel van deze avond was raadsleden te informeren over hoe inwoners van Ezinge,
Garnwerd en Feerwerd aankijken tegen de
plekken die jongeren hebben in het dorp, alcohol- en drugsgebruik/misbruik en hoe ouderen
en jongeren samenleven. Een relatief grote
groep jongeren was aanwezig, voornamelijk uit
Ezinge, en een meerderheid van de raadsleden
was aanwezig. Aan de hand van een drietal
vragen werd deze avond in drie groepen gediscussieerd en de vragen zijn door jeugd en
jongeren als volgt beantwoord:
Welke plekken hebben de jongeren nu in
uw dorp en welke zouden dat moeten
zijn?
Nu in het dorp:
Café het Haventje; voorbij de brug (haven),
op straat; bankje bij de brug; bij jongeren
thuis; op straat Café de Brug; ‘s zomers bij
de sluizen.
Wensen:
Jeugdsoos bij de tennisbaan (met een eigen
toegang) of bij de ijsbaan, gymzaal, museum,
dorpshuis, schuur van Jan. Jammer dat er
overal bezwaren zijn tegen de komst van een
jeugdsoos.
Er zouden meer spel- en speelmogelijkheden
moeten komen (op het Kampke is het altijd
blubberig na regenval en dan kan er niet meer
gevoetbald worden. Afwatering kan beter).
Parkeerplaatsen maken aan de kant van de
school en de jeugdsoos realiseren aan de
noordkant (minder overlast op die manier).

Hebt u het idee dat alcohol/drugsmisbruik voorkomt in uw dorp?
Wat kunnen we daar samen aan doen?
De jongeren signaleren zelf geen probleem en
drinken thuis of in de kroeg. De jongeren zeggen elkaar te controleren op matig gebruik.
Alcoholvrije jeugdsoos is geen oplossing, dan
blijven jongeren weg. Drugsmisbruik is er niet
echt. Sommigen blowen een enkele keer.
Drank wordt alleen in het weekend gebruikt en
dan met mate.
Bij een jeugdsoos moeten regels op papier
worden gezet. Boven de 16 jaar bier en boven
de 18 jaar sterke drank. Door mensen die bardienst hebben wordt niet gedronken. Een diploma ‘sociale hygiëne’ gratis te behalen voor
barmensen. Bestuursleden ‘met overwicht’
draaien bardiensten (> 18 jaar). Er worden
geen drugs gebruikt. Roken onder een afdak.
Stenen gebouw. Veel zelfwerkzaamheid en zelf
schoonmaken.
Hoe leven jongeren en ouderen met en
naast elkaar?
. Soms hebben ouderen een onveilige gevoel
i.v.m. groepsvorming van jongeren
. Overwegend positief
. De contactlegging is over het algemeen wel
goed. Als er fatsoenlijk overlegd wordt kunnen de meeste mensen zich er wel bij neerleggen
. Nieuwe mensen in het dorp komen voor de
rust en wonen aan de rand van het dorp
. Jongeren denken juist aan de rand geeft
minder overlast (jeugdsoos)
. Jongeren willen binnen het dorp blijven en
gesprekken aangaan met de mensen die bezwaar maken tegen de jeugdsoos
De gesprekken en de uitkomsten van de enquête worden door de raadsleden meegenomen. Het is goed om te zien dat de jongeren
met een grote groep vertegenwoordigd waren.
Wij houden u op de hoogte.
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