Nieuwsbrief Stichting Behoud Weiwerd
Stichting Behoud lVeiwerd, Ganzenerf 13,9932 KA Delfz[il' tel. 05û'579t26t
ûaarsans 3, nr. 1, juti 198)

Dit is de eerste Nieuwsbrief dÍe u dit jaar ontvangt. Ilierin kunt u lezen hoe de vlag er op dit
moment bü hangt. Er wordt aandacht ge
schonken aan de wandelroute over de wierde'
werkdagen, excursies en de Open Monumentendag in september.

Het Bestuur

den over niet al te lange tijd opnieuw aan de openbare wandelpadenstructuur zullen worden toegevoegd. Daartoe is ondermeer een onder het asfalt
liggend klinkerpad over een afstand van 1l meter
tevoorschijn gehaald. Op dit moment wordt met de
gebruiker van het stuk land waa¡in het pad li$
overleg gevoerd omtrent afrasteringsnaatregelen.
Verder is een groene laan uitgezet en uitgegraven.

het

te

Stand van zaken

geheel aan
vullen met
Door
verhardingsmateriaal, wordt ook dit pad als onderdeel van de radiaire structuur opnieuw zichtbaar.

Op dit moment zijn we al weer halverwege het
jaar. In vergelijking met vorig iazr ziin we opnieuw een snrkje dichter b[j ons doel gekomen,
hoewel dit voor iemand die door Weiwerd rijdt

Rondleidingen

niet di¡ect zal opvallen. Ook dit jaar zijn weer de

nodige werkzaamheden uitgevoerd aan enkele
structuurelementen (zie werkdagen).

De gemeente Delfzijl is nog steeds bezig met het
opstellen van een bestemmingsplan voor Weiwerd.
Over de inwlling daawan is op dit moment nog
niets bekend.
Om u (nogmaals) een goed beeld te la¡en zien van

Weiwerd èn het initiatief van de stichting, is een
artikel uit het blad 'Schoonschrift' van maaf 1998
aan deze Nieuwsbrief toegevoegd.

Wandelroute Weiwerd
Als vervolg op het plaatsen van een informatiebord, oktober vorig jaar, is een wandelroute over
de wierde luitgezet. Deze route is met een paarse

Zaterdag 6 juni is de eerste rondleiding van dit
seizoen georganiseerd. De eerswolgende rondleiding zal plaatsvinden op zaterdag 18juli om 10.30
uur.

Open monumentendag
Zaterdag 12 september wordt in Nederland de
jaarlijkse Open Momrmentendag georganiseerd.
Het thema is dit jaar: Steengoed! Het gaat hierbij
om oude bouwmaterialen en ambachten. Ter
gelegenheid van deze dag organiseert de stichting

een tweetal rondleidingen over de wierde van
rüeiwerd. Tijdens de rondleiding zal aandacht
worden besteed aan bouw(kunst) en monumenten

in een breder geheel. De rondleidingen starten om
10.30 en 14.00 uur.

stippellijn op het bord aangegeven. De route start

bij het informatiebord en wordt

gemarkeerd

d.m.v. paaltjes met een witte kop met daarin een
donkere pijl. Van de wandelroute is een folder
gemaakt die

bij de WV in Delfzijl

tegen een

geringe vergoeding verkrijgbaar is.

Werkdagen
Voor de periode na de zomervakantie zullen nog
vier werkdagen georganiseerd worden. De eerstkomende werkdag staat gepland voor 5 september.
Daarna staan nog werkdagen gepland waarbij in
ieder geval nog wilgen langs rù/ierderond worden
aangeplant. In de eerste helft van 1998 hebben
vier vrijwilligerswerkdagen plaatsgevonden. Hierbij is vooral aandacht besteed aan paden en heggen. Zo is het de bedoeling dat diverse wandelpa-

Totaalplan Weiwerd
In de laatste Nieuwsbrief meldden wij u dat het
definitieve bestemmingsplan voor Weiwerd op
korte termijn afgerond zou wo¡den. Zoafs zo vaak
zijn deze politieke bespiegelingen iets te optimistisch gesteld. Op dit moment zijn de besprekingen
over een 'Totaalplan Weiwerd' binnen het gemeentelijk apparaat van Delfzijl nog gaande. Het
is de verwachting dat dit plan in september/oktober gepresenteerd kan worden. Uiteraard hopen
we op een gunstige invulling en besluitvorming in
het bestemmingsplan voor het monument Weiwerd.

Adreswijziging

Sloop boerderij

I.v.m. het gewijzigde beleid van de PTT t.a.v.
m.i.v. I

gemeente Delfzijl een aanvraag
'gedeeltelijke' sloopvergunning ingediend voor de

In mei heeft de

postbussen heeft de stichting besloten

november 1998 geen gebruik meer te maken van
het postbusadres. Het nieuwe postadres wordt:
Stichting Behoud Weiwerd, Ganzenerf 13, 9932
KA Delfzdl.

bouwvallige boerderij naast de voormalige school.

Deze al jaren leegstaande boerderij levert op dit
moment zoveel insrcrtingsgevaar op dat slopen het
enige alternatief is. Aangezien wij het behoud van
zoveel mogelijk structuurelementen op de wierde
nastreven, hebben wij een plan bij de gemeente
ingediend. In dit plan wordt voorgesteld een deel
van de voorkant te behouden, zodat er niet weer

een lege plek verschijnt. Zo blijft de ruïne

Telefoonnummers bestuursleden:

Derk Huizinga (050) 5798268
Klaas

als

Paapst (0596)

618725

Köller (0596) 624705
Jaap Braam (0592) 373635
Koen

element van de radiai¡e structuur behouden.
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