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U had 'm waarschijntijk wel weer verwacht zo a^n het einde van het jaar. De hoofdmoot van deze
Nieuwsbrief is gewijd aan de vorderingen die gemaakt zijn voor de realisering van een nieuw
bestemmingsplan voor Weiwerd. Verder leest u meer over de oplevering van het padenproject' de
ontwikkelingen rond het kerkhofprojec! de nieuwe verfhaaüng van de omgeving rond het informatiebord
met sierbestrating aandacht voor de lezing de ledenwerfactie van Noorderbreedte waaraan de stichting
haar medewerking verleent en tot slot uw frnanciële steun aan ons voor het jaar 2fi)2. Mede met uw steun
zorgen wij ervoor dat \Veiwerd stukje bij beetje met onder meer nieuwe beplanting wordt verfraaid.

Wij wensen u een goed 2002!
Het bestuur

Van ontwikkelingsvisie naar bestemmingsplan
Het belangrijkste winsþunt in 2001 is het gereedkomen van de ontwikkelingsvisie Weiwerd. De gemeente
Delfzijl heeft hiervoor een ingenieursbureau ingeschakeld. In augustus is de rapportage over rüeiwerd afgerond.
De ontwikkelingnisie Weiwerd is het resultaat van de onderhandelingen tussen de Stichting Behoud Weiwerd,
de ROB, Groningen Seaports en de gemeente Delfzijl, waaruit een aantal uitgangspuntenzrjn geformuleerd om
Weiwerd te behouden. Deze visie is de basis voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Hoofduitgangspunt
in de visie is het behoud en waar mogelijk het herstel van de bijzondere ruimtelijke waarden in combinatie met
het bieden van ruimte aan een aantal passende bedrijßfuncties.
Op woensdag 5 september hebben alle belanghebbende partijen in afzonderlijke bijeenkomsten aangegeven wat
zij van de visie vinden. De resultaten hiervan zijn verwerkt en daarover is op 12 december in een gezamenlijke
bijeenkomst met alle belanghebbende partijen opnieuw gesproken. De daaruit naar voren gekomen opmerkingen
worden verwerkt in een definitieve versie. Dit wordt medio maart ter goedkeuring besproken in het college van
B&W en de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Hiema wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart.
Als bestuur zijn wij tevreden over de inhoud van de definitieve visie. Het behoud van de radiaire structuur en de
archeologische monumentstatus zijn goed in dit stuk verwoord. Wij constateren dat een groot deel van de inhoud
overeenkomsten vertoont met het rapport van onze stichting waarin staat aangegeven op welke manier Weiwerd
moet worden behouden. De visie is te uitgebreid om alles weer te geven. Daarom staan een aantal hoofdpunten
hieronder weergegeven :
Bebouwins: de nog gedeeltelijk aznwezige bebouwing op de noordkant van de wierde is aangeduid als
belangrijk ondsrdeel van de radiaire structuur omdat het beeldbepalend is voor Weiwerd. Nieuwe
bebouwing mag er komen mits de radiaire structuur hierdoor versterkt wordt. Gebouwen waarvan de
woonfunctie is opgeheven kunnen blijven staan en inhet bestemmingsplan bestemd worden voor
bedrijßdoeleinden. Wij willen extra aandacht voor het schoolgebouw, het Verenigingsgebouw en de
mogelijkheid om in de toekomst een bestemming - denk aan tentoonstellingsruimte - te geven aan een van
de nog bestaande woonhuizen.
tnrichting wierde: voor de inrichting van het niet voor bedrijfsdoeleinden bestemde gedeelte van de wierde
wordt gebruik gemaakt van het rapport met reconstructiemaatregelen zoals wij dat als bestuur hebben
opgesteld. Het betreft hier onder meer herstel oude padenstructuut, aanleg van passende beplanting
opknappen kerkhof en herstel dobbe.
Rondweg: een geplande rondweg ten noorden van de wierde voor alle doorgaande (wacht)verkeer is
geschrapt. De weg over de wierde blijft open voor toeristisch en recreatief verkeer, waarbij de weg mogelijk
'optisch' wordt versmald door het aanb,rengen van stroken klinkers die een deel van het asfalt vervangen.
Ats optie is opgenomen het wachtverkeer te weren door het creëren van een directe aansluiting op N362 aan
de zuidkant van de wierde.
Groenbeheer: voor het beheer en onderhoudstoestand van de wierde wordt aangegeven dat het goed is om
sommige percelen in te richten als volkstuin of dierenweide. In het bestemmingsplan kunnen deze gronden
als cultuurgrond worden bestemd. Dergelijke functies garanderen een goed onderhoudstoestand; zonder die
gebruiksfuncties zal er op de wierde bijvoorbeeld vaker gemaaid moeten worden.
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Oplevering padenproject
Op zatadag 6 oktober zijndeherstelde klinkerpaden door de gemeente Delfzijl symbolisch overgedragen aan de
stichting. In een bijeenkomst in het Verenigingsgebouw kreeg voorzitter Derk Huizinga de eerste klinker
overhandigd door wethouder mevrouw Valentien. De gemeente Delfzijl blijft verantwoordelijk voor het
onderhoud. Via de qmbolische overdracht wilde de gemeente de belangrijke en enthousiaste rol van de stichting
als initiatiefrremer alle eer laten toekomen.

Het werk bestond uit het herstraten van 510 m2 klinkers. Verder is het voetpad langs de Heemskesweg hershaat.
De lengte van het totale werk is 730 ml. De totale kosten van het project bedroegen fl. 50-883,89. Hiervan was
fl. 10.0-00,00 afl<omstig van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderszoek, terwijl de gemeente Delfzijl
het resterende deel heeft bijgedragen. Het werk zou in eerste instantie in drie jaar worden uitgevoerd, maar door
het wijkomen van extra budget is besloten het werk in een keer uit te voeren.

Kerkhofproject
dat Landschapsbeheer Groningen een werþlan met kostenraming klaar
Dit plan is aangeboden aan Groningen Seaports. Op dit moment ligt het
kerkhof.
had voor het opknappen van het
plan bij hen tei goedkeuring, omdat zij als eigenaar ook een deel aan de financiering moeten bijdragen. We
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de vorige Nieuwsbrief meldden

wij

hopen dat de werkzaamheden kunnen starten

n2002.

Aankleding omgeving informatiebord
Tijdens de officiële oplevering van het padenproject is de aankleding van de omgeving rond het informatiebord
kort aan de orde geweest met vertegenwoordigers van de gemeente. Het grind dat er lag gaf aanleiding tot
vandalisme en de toegankelijk'heid voor slecht ter been zijnde mensen was ook niet optimaal. Ons voorstel was
om er klinkers neer te leggen, zodat dit mooi zou aansluiten bij de paden. De gemeente heeft wij kort daama de
firma Tiek uit Klazienaveen bereid gevonden - geheel belangeloos!! - de klinkers in een motief te straten waarin
de ronde vorrn van de wierde wordt uitgebeeld. Er mist rymbolisch een spaak. Een aantal paden - oftewel
spaken - moet de komende jaren nog worden aangelegd.

Lezing2l maart2002'Van Lauwerszee tot Dollard tou ..
Op donderdag2l malu:t staat de leztng'Yanlauwerszee tot Dollard tou' op het programma. De heer Klaas
Kreuyer zal aande hand van dia's iets over de wadden vertellen. Voor de pauze staat het onderwerp 'Achter
diek' geprogrammeerd en na de pauze 'Rottumeroog ... wouger en nou'. In beide series ligt de nadruk op de
mooie nãtuur van genoemde gebieden. De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en
bent u welkom in het Verenigingsgebouw in V/eiwerd.

Randland
In de vorige Nieuwsbrief meldden wij u dat Weiwerd in het boek Randland \ilas opgenomen. De tekst hiervan is
deze Nieuwsbrief gevoegd. Om de portokosten laag te houden, hebben we de originele tekstgrote verkleind.
Overigens zijnde andere verhalen ook meer de moeite van het lezenwa.ald [auteur: A. Kok; uitgeverij:
Uitgeverij Contact, Amsterdam; ISBN 90-254 -7 0l l-41.
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Actie'Noorderbreedte leren Yerrii kt'
De redactie van Noorderbreedte - het toonaangevende tijdschrift over landschap, cultuurhistorie, natuur en
milieu van Groningen, Friesland en Drenthe - organiseert een abonneewervingsactie waaraan wij onze
medewerking verlenen. 'Wellicht kent u het blad of heeft u het bij kennissen gezien. Als u nu een abonnement
(23 euro per jaar) neemt, ondersteunt Noorderbreedte het werk van de stichting Behoud Weiwerd met een
bijdrage van4,54 euro (f 10,00) voor iedere abonnee die wij voor hen werven. Als u na een jaar Noorderbreedte
lezen uw abonnement verlengt, wordt de bijdrage verdubbeld en ontvangen wij dus 9,08 euro (f 20'00).
Genteresseerd? Neem dan contact op met een van onderstaande bestuursleden en wij regelen uw abonnement'

Betaling donatie 2002
Ook in 2002 gaatde stichting door met haar werkzaamheden. Daarbij is uw steun uiteraard weer welkom. De
enige verandering is dat u uw bijdrage nu in euro's aan ons moet voldoen. De minimumbijdrage is 9,10 euro (dit
komt overeen met fl. 20,00).

Donaties kunt u overmaken op bankrekeninpnuÍrner 89'73'86'396
t.n.v. StichtingBehoud Weiwerd, Schaappad 1,9936 HT Weiwerd'

Telefoonnummers bestuursleden: Derk Huizinga 050-5798268, Koen Köller 0596-610971, Klaas Paapst 05966 I 87 25, J aap Braam 0592-37 3 63 5
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