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Actie Voedselbank
In december houdt Voedselbank Het Hogeland een grote
voedselinzamelingsactie.
Dorpsbelangen en het dorpshuis in Ezinge willen dit graag
ondersteunen. De precieze
vorm waarin dit gaat gebeuren moet nog worden uitgewerkt. Binnenkort hoort u dus
meer over de acties die in
Ezinge georganiseerd gaan
worden. Hierbij alsvast enige
achtergrondinformatie. Voedselbank Het Hogeland is
werkzaam voor de gemeenten
De Marne, Winsum, Eemsmond, Bedum en een deel
van Loppersum. Op dit moment worden er elke twee
weken 160 levensmiddelenpakketten uitgereikt (voor
231 volwassenen en 177 kinderen). De pakketten worden
samengesteld op basis van
giften in de vorm van levensmiddelen en nonfoodproducten. Eveneens on-

misbaar zijn financiële donaties. Hiervan wordt ingekocht
wat ontbreekt in een volwaardig voedselpakket. De decemberactie vindt plaats omdat de
giften door het jaar heen niet
genoeg zijn.
Dorpsvisie
De afgelopen jaren hebben
wij u regelmatig bericht over
de voortgang van het project
Dorpsvisie. Het doet ons dan
ook deugd dat wij u nu kunnen melden dat de Dorpsvisie
af is. De Dorpsvisie Ezinge
geeft een beeld van de wensen van inwoners, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer en zorg. De Dorpsvisie
bevat ook een overzicht van

de aanbevelingen uit eerdere
rapporten. Uit dit overzicht
blijkt dat, hoewel we soms
een lange adem moeten hebben, diverse aanbevelingen
die inwoners in het verleden
hebben gedaan, inmiddels zijn
opgevolgd. Op dit moment
zijn we met de gemeente
Winsum in overleg over een
gepaste manier om de Dorpsvisie aan te bieden. Voor inwoners is de Dorpsvisie vanaf
1 december te downloaden
van de site van Dorpsbelangen. Mocht u graag een papieren versie willen, dan kunt
u een bericht sturen naar ons
e-mailadres. Vergeet niet in
dit bericht uw naam en huisadres te vermelden. Wacht
bovendien niet te lang, want
op = op.
Contributie 2016
Onlangs heeft u van ons, samen met onze nieuwsbrief,
een acceptgiro ontvangen
waarmee u uw contributie
over 2016 kunt overmaken.
Mocht u dit inmiddels hebben
gedaan, dan willen wij u hiervoor hartelijk danken. Uw
bijdrage maakt het voor ons
bijvoorbeeld mogelijk om af
en toe een dorpsbewoner in
het zonnetje zetten (zoals
onlangs de familie Ubels vanwege hun 12,5-jarig jubileum
en Henk Scholtens vanwege
het overnemen van het garagebedrijf). Ook helpt uw bijdrage ons straks weer om ons
aandeel in de kosten van de
Sinterklaasintocht te betalen
en om een mooie kerstboom
op de Haven te plaatsen.
Mocht de acceptgiro aan uw
aandacht zijn ontsnapt, dan

kunt u uw contributie alsnog
overmaken op onze bankrekening: NL91 RABO 0375 876
715. De contributie bedraagt
€5,-- per volwassene.
Dorpsbudget
De gemeente Winsum experimenteert momenteel met
dorpsbudgetten. In bijvoorbeeld Adorp en Sauwerd zijn,
bij wijze van proef, de subsidies voor individuele activiteiten vervangen door een vast
bedrag. Met een dorpsbudget
mag een dorp zelf beslissen
over hoe ze de leefbaarheid in
het dorp wil verbeteren. Het
kan dan gaan om initiatieven
die variëren van het aanbieden van een tabletcursus voor
ouderen tot het creëren van
hondentoiletten. Er is nog niet
besloten of ook Ezinge gaat
deelnemen aan een dergelijke
proef. We gaan hierover binnenkort met de gemeente in
gesprek.
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