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In 2016 hebben veel onderwerpen de revue gepasseerd. Hieronder lichten wij er een
aantal uit.
Dit is geen complete en uitputtende opsomming, maar een aantal zaken willen wij
wel noemen.
Voor de Dorpsvisie zijn er enquetes gehouden onder de bewoners en deze zijn in
bijeenkomsten toegelicht. De Dorpsvisie is geschreven en gedrukt en ondertussen
ook aan de gemeente Winsum aangeboden. Er zal ook een toelichting worden
gegeven in de loop van 2017 aan het gemeentebestuur van Zuidhorn.
De onderwerpen uit de Dorpsvisie zullen in 2017 en verder planmatig worden
behandeld.
Ook in 2016 is er weer een vrijwilliger van het jaar "benoemd". Dit is de eer te beurt
gevallen aan de familie Visser voor hun hulp en brede inzet bij o.a. Dorpshuis en
kerk.
De restauratie van het hek bij de begraafplaats werd afgerond.
De nabije toekomst van de gymzaal werd weliswaar veilig gesteld maar een verder
overleg met de gemeente is nog niet gelukt. Hierbij willen wij graag dat er
duidelijkheid komt over de staat waarin de gymzaal verkeert, de kosten van
onderhoud en een toekomstvisie.
Er is een startend overleg geweest met de gemeente over Dorpsbudgetten. In een
aantal andere gemeenten worden hier proeven mee gedaan. Dorpsbelangen Ezinge
staat nog niet te juichen om dit te omarmen.
Er is een eerste start gemaakt met het verzamelen van emailadressen voor het
verspreiden van een nieuwsbrief en om bewoners snel te kunnen informeren of
mening te vragen over diverse onderwertpen.
Er zijn nog te weinig aanmeldingen om hier ook daadwerkelijk mee te starten.
Vanuit Dorpsbelangen zijn er attenties gegeven aan ondermeer Attent voor haar 12,5
jaar bestaan in Ezinge. Aan Henk Scholtens die de garage Molenheem heeft
overgenomen en aan de vertrekkende Meester Jaap en de vertrekkende
doktersassistente Mariette.
Er is een vertegenwoordiger van Dorpsbelangen betrokken bij de groep "Glasvezel in
Middag Humsterland en bij het overleg voor de Oranjerun.
Er is een nieuwe versie van Dauwtrappen georganiseerd en wederom is het
Sinterklaasfeest door gesponsord.
De Haven is verrijkt met een flink aantal bloembollen. Nu de temperaturen wat stijgen
wordt het zichtbaar wat er allemaal aan bollen is geplant.
Tevens is er op de Haven een voorziening aangebracht om de jaarlijkse kerstboom
zo te plaatsen dat er geen schoren meer nodig zijn.

Tijdens de opening van de nieuwe brug bij Dorkwerd is door Dorpsbelangen namens
de noordelijke dorpen een taart aangeboden.
De Nijskast wordt bijgehouden en door steeds meer partijen gevonden om te
adverteren of gewoon een leuk bericht op te hangen.
Voor vergaderingen en bijeenkomsten is gebruik gemaakt van het Dorpshuis.

