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Bibliotheekvoorziening
In de novemberaflevering van
Nijs heeft u al kunnen lezen
dat onze bibliobus waarschijnlijk gaat verdwijnen. Inmiddels heeft de gemeente Winsum een nota opgesteld,
waarin ze aangeeft hoe de
gemeentelijke bibliotheekvoorziening er in de toekomst
uit moet gaan zien. De bibliobus gaat waarschijnlijk per 1
januari 2015 verdwijnen. Deze ontwikkeling lijkt niet te
stoppen, omdat niet alleen
onze gemeente, maar ook
andere gemeenten, de bus te
duur vinden. In plaats van de
bibliobus wil de gemeente
investeren in verbetering van
de bibliotheek in Winsum. Die
krijgt dan ook ruimere openingstijden. Voor kinderen
van 0-12 jaar moeten er bibliotheken in scholen komen,
onder andere in de school in
Ezinge. Voor andere inwoners
denkt de gemeente aan afhaalpunten op de scholen en
een bezorgdienst voor mensen die aan huis gebonden
zijn. De gemeenteraad beslist
begin 2014 over de nota.
Gemeentelijke herindeling
De gemeentelijke herindeling
ontwikkelt zich in een voor
velen onverwachte richting:
er wordt nu gesproken over
één grote gemeente, bestaande uit de huidige gemeenten Bedum, De Marne,
Winsum, Delfzijl, Eemsmond,
Appingedam en Loppersum.
De raden van deze gemeenten hebben ingestemd met
een verdere verkenning van
deze variant voor de herindeling. Wat deze variant zou

betekenen voor het gebied
Middag-Humsterland is nog
niet bekend.
Warm wonen in Winsum
Samen met lokale ondernemers, wil de gemeente Winsum volgend jaar een ‘informatiecarrousel’ in ons dorp
organiseren. Dit in het kader
van het project ‘Warm Wonen
in Winsum’. Het doel is energiebesparing. Tijdens een bijeenkomst krijgen inwoners
informatie over mogelijkheden om hun woning energiezuiniger en comfortabeler te
maken. Meer details volgen
later.
Vervanging bruggen
Er wordt druk gewerkt aan de
vervanging van een aantal
bruggen in onze omgeving. In
Noordhorn/Zuidhorn is dit het
meest zichtbaar. Hier wordt
op dit moment een nieuwe
weg (met tunnel) aangelegd,
die moet aansluiten op een
nieuwe hoge vaste brug. Deze
brug komt ten oosten van de
huidige brug te liggen. Over
de brug in Aduard is weinig
nieuws te melden. Voor de
Dorkwerderbrug is een aannemer geselecteerd, die nog
in december gaat beginnen
met de voorbereidingen voor
de vervanging van de brug.
Tenslotte heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden over
de vervanging van de Paddepoelsterbrug. Er liggen drie
varianten op tafel: brug vervangen op de huidige plaats,
brug vervangen op een andere plaats of brug laten vervallen. Met name deze laatste
variant zou natuurlijk erg ver-

velend zijn voor de fietsers
onder ons. Voor de zomer van
2015 moet meer bekend zijn
over de vervanging van deze
laatste brug.
Oud en Nieuw
Sinterklaas heeft ons een bezoek gebracht en de kerstboom staat weer te stralen op
de Haven (helaas van één
kant ietsje minder deze keer).
Voor Dorpsbelangen rest dit
jaar nog één grote activiteit:
het Oud-en-Nieuwfeest. Met
Oud en Nieuw bent u tussen
23.30 en 2.30 uur weer van
harte welkom op de Haven. Er
is muziek en we bieden u een
hapje en een drankje aan.
Bovendien is er om 1.00 uur
een daverend vuurwerk.
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