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Van het bestuur
Het bestuur van de vereniging
Dorpsbelangen is op zoek naar
nieuwe bestuursleden. Door
het aftreden van enkele bestuursleden ontstaan er drie
vacatures . Belangstellenden
kunnen zich opgeven bij het
bestuur en daar ook informatie
krijgen over de taakstelling.
Voor een goed functionerend
bestuur is het van groot belang dat zich nieuwe bestuursleden aanmelden. Wilt u
meepraten en denken over
bijvoorbeeld bouwplannen op
de klieflocatie, meldt u dan
aan.
Ledenvergadering
Op dinsdag 25 november was
de ledenvergadering van de
vereniging Dorpsbelangen.
Tijdens deze vergadering hebben we afscheid genomen van
Jannie Nijholt. Zij had aangegeven te willen stoppen met
haar werkzaamheden voor
Dorpsbelangen vanwege
drukke werkzaamheden.
Namens het bestuur werd
Jannie bedankt voor haar inzet. Door ziekte was Jannie
helaas niet persoonlijk aanwezig, maar ze heeft naderhand de bloemen en een attentie als dank voor vier jaar
bestuurslidmaatschap gekregen. Ook was de heer
Wieringa van woningstichting
Wierden en Borgen aanwezig
om uitleg te geven over de
bouwplannen aan de
Schoolstraat. Er gaat in elk
geval gebouwd worden en een
sloopplan zal worden gemaakt.
De bewoners krijgen een verhuisvergoeding en worden in
het eerste kwartaal van het

volgende jaar uitgenodigd door
de woningstichting om verdere
plannen door te spreken.
Oud en nieuw
Met oud en nieuw is de vereniging Dorpsbelangen samen
met de werkgroep
Jaarwisseling Ezinge bezig om
een feest te organiseren op de
Haven. De werkgroep bestaat
uit afvaardigingen van
Dorpsbelangen, het Dorpshuis,
de Ondernemersvereniging
Middagh en de jeugd, bijgestaan door de heer Tjerk
Elzinga van de Brandweer, de
buurtagente Sieta van der
Meulen en de jeugdwerkers
Martino Haaima en Teye
Barkema. De bedoeling is dat
er een vuur komt van redelijke
afmetingen en daarvoor wordt
een open haard gemaakt. We
hopen dat door deze wijze van
organiseren de boel beter beheersbaar blijft en excessen
uitblijven. We willen tenslotte
allemaal dat het een leuk feest
zal worden. Elders in dit nummer volgt meer informatie.
Bergbezinkbassin
U hebt ongetwijfeld gehoord
van de plannen om het bergbezinkbassin aan het begin
van het dorp een opknapbeurt
te geven. We zijn hier al heel
lang mee bezig. Maar nu kunnen we in ieder geval vertellen
dat de gemeente een subsidie
heeft toegezegd van
€ 5000.-. Een gedeelte van
deze subsidie wordt in natura
uitgekeerd in de vorm van
bankjes, plantenbakken en
planten. We zullen als
Dorpsbelangen ook een bijdrage leveren. En ook door

zelfwerkzaamheid kunnen we
veel doen.
Verder zal misschien nog een
bijdrage gevraagd worden van
het loket Leve(n)de Dorpen
om zodoende de hele financiering rond te krijgen. We hopen
dat het hele project het volgende voorjaar gerealiseerd
kan worden.
De kerstboom
De kerstboom wordt op zaterdag 13 december weer op de
Haven geplaatst. We hopen
dat er dit jaar met veel plezier
en zonder vernielingen van
genoten kan worden.
Plan van aanpak
De werkgroep ‘verbetering
uitstraling oude kern Ezinge’
heeft deze zomer het project
afgerond. Het plan is aangeboden aan het college van B &
W en er wordt al aan gewerkt.
Verder worden plannen gemaakt voor overleg in het
nieuwe jaar om stapsgewijs de
zaken aan te pakken.
Bestuursleden:
Ineke Swart, tel. 621724.
Ietse Pestoor,
tel. 06-53537553
Bert Terpstra, tel. 621577
Frans Scholtens, tel. 621921
Meint van der Velde,
tel. 621975
Website: www.ezinge.com
De website is momenteel niet in de
lucht wegens werkzaamheden.

