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Herstel van Weiwerd gepresenteerd dat
uiteindelijke de basis is geworden voor de
bepalingen over behoud en herstel in het
bestemmingsplan. In die tien jaar hebben we
heel wat moeten overwinnen, van
tegengestelde belangen, vertragingen en
onnodige sloop, tot acties van krakers. Maar
nu hebben we toch ons belangrijkste doel
bereikt: de wierde van Weiwerd blijft behouden
en het kerkhof en de padenstructuur zullen
worden hersteld.
U hebt als trouwe donateur een belangrijke
bijdrage geleverd door ons al die jaren te
steunen. Want degenen die eenmaal donateur
waren, zijn dat bijna allemaal gebleven. Actie
voeren kost geld en uw bijdrage was daarom
onmisbaar. Maar u hebt ons ook moreel
gesteund door al die jaren donateur te blijven.
Dat was niet minder belangrijk.
Hetzelfde geld voor onze vrijwilligers. De ploeg
die tien jaar geleden enthousiast aan de slag
ging, bestaat nog steeds en ook daar zijn het
grotendeels nog steeds de mensen van het
eerste uur. Ook zij hebben een belangrijke
bijdrage geleverd door prachtige paden bloot
te leggen, heggen weer aan te planten en
onderhoud te plegen zodat bezoekers
ongehinderd over de wierde kunnen lopen.
Daarmee hebben ze de daad bij het woord
gevoegd en de inspanningen van ons als
bestuur kracht bijgezet.

Het jaar 2005 is voor de Stichting Behoud
Weiwerd relatief rustig verlopen. De grote
mijlpaal was de goedkeuring van het
nieuwe bestemmingsplan door
Gedeputeerde Staten van de provincie
Groningen in mei. De provincie heeft het
bestemmingsplan echter slechts
gedeeltelijk goedgekeurd. Dit omdat naar
het oordeel van de provincie de gemeente
Delfzijl de nieuwe veiligheidsregels die op 1
januari 2005 van kracht zijn geworden, niet
in het bestemmingsplan heeft verwerkt. Dat
deel moet binnen een jaar worden
aangepast. Het deel van het plan dat voor
onze stichting van belang is, namelijk alle
bepalingen die betrekking hebben op het
behoud en herstel van de wierde zijn echter
definitief goedgekeurd. Dit is aanleiding om
de toekomst van de stichting onder de loep
te nemen. Over het hoe, wat en waarom, en
nog meer zaken over Weiwerd leest u in
deze nieuwsbrief.
Verder wensen wij u als bestuur een goed
2006!

Definitieve goedkeuring
Bestemmingsplan
In het afgelopen jaar zijn de ontwikkelingen
rond het behoud en herstel van Weiwerd zoals
die in het nieuwe bestemmingsplan voor
Weiwerd zijn vastgelegd verder afgerond. In
september 2004 keurde de gemeenteraad van
Delfzijl het nieuwe bestemmingsplan voor
Weiwerd goed. Daarna moest het plan nog
worden goedgekeurd door Gedeputeerde
Staten van de Provincie Groningen. Met die
goedkeuring zou het bestemmingsplan
definitief zijn vastgesteld.
In mei 2005 hebben Gedeputeerde Staten het
bestemmingsplan gedeeltelijk goedgekeurd.
Vooral tegen de zaken rond de vestiging van
kleine industriële bedrijvigheid maakten GS
bezwaren. Die bezwaren hadden in het
bijzonder betrekking op (nieuwe) milieu- en
veiligheidsnormen. De onderdelen van belang
voor het behoud en het herstel van de wierde
zijn dus echter definitief goedgekeurd!
Als stichtingbestuur zijn wij erg verheugd over
dit feit. Voor ons is dat de beloning voor tien
jaar ‘actie’ voeren. In 1995 zijn wij begonnen
met de oprichting van de stichting. In de loop
van 1996 hebben wij het rapport Behoud en

Toekomst
Nu de belangrijkste doelstelling is bereikt,
hebben wij gemeend dat het tijd wordt om gas
terug te nemen. Dat betekent dat wij onze
activiteiten zullen gaan beperken. Wij zullen in
de toekomst dan ook geen lezingen en
rondleidingen meer organiseren. De Stichting
Behoud Weiwerd blijft echter als zodanig
bestaan. Ook zullen wij als stichtingbestuur
waakzaam blijven bij de voortgang van het
behoud en herstel. Tevens blijven wij u
eenmaal per jaar informeren over de gang van
zaken. Telkens aan het eind van het jaar
sturen wij u onze nieuwsbrief en de
welbekende kerstkaart. Onze enthousiaste
vrijwilligersploeg zet zijn activiteiten eveneens
voort.
De vermindering van onze activiteiten heeft tot
gevolg dat wij ook minder kosten zullen
maken. Met ingang van 2006 vervalt dan ook
de minimum bijdrage van € 10,00. In plaats
daarvan vragen wij u jaarlijks om een vrijwillige
bijdrage. Want er moet nog een aantal zaken
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worden geregeld, zoals het beheer van de
wierde en de subsidieaanvragen voor het
verdere herstel. Dat brengt allerlei kosten met
zich mee.

door de deelnemers weer veel werk verzet.
Aan de dag hebben 12 mensen meegewerkt.
In 2006 staat de Natuurwerkdag op zaterdag 4
november weer geprogrammeerd. Noteer de
datum in uw agenda!

Stand van zaken

Tot slot

Begin dit jaar hebben de gemeente en
Groningen Seaports een zogenaamd
convenant ondertekend, waarin zij de ruil van
gronden op en rond de wierde zijn
overeengekomen. Daardoor zal o.a. het
kerkhof eigendom worden van de gemeente.
De officiële overdracht is echter vertraagd. Dat
is spijtig want daardoor worden ook andere
zaken vertraagd. Zo kunnen bijvoorbeeld
subsidies nog niet worden aangevraagd. Wij
zullen erop blijven aandringen de overdracht
zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden,
zodat het beheer verder kan worden geregeld
en de subsidieaanvragen kunnen worden
ingediend.

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw
bijdrage aan het behoud van Weiwerd. Wij
hopen dat u er af en toe eens een kijkje gaat
nemen. In de komende jaren zult u dan
kunnen waarnemen hoe het herstel vordert en
hoe deze bijzondere plek een deel van zijn
oude luister terugkrijgt!

Vrijwilligersdagen 2006
Ook in 2006 gaan we weer door met de
vrijwilligerswerkdagen op zaterdag. Het is de
bedoeling om vier tot zes keer aan de slag te
gaan. In het voorjaar willen we starten met de
verdere aanplant van hagen. Het is de
bedoeling om enkele groene lanen veilig te
stellen en te markeren door het aanbrengen
van hagen. Wilt u weten wanneer wij precies
werken? Een telefoontje naar een van de
bestuursleden is voldoende.

Betaling vrijwillige bijdrage
2006
Ook in 2006 kunnen wij uw steun bij onze
werkzaamheden weer goed gebruiken. Uw
vrijwillige donatie kunt u overmaken op
Bankrekeningnummer 89.73.86.396
t.n.v. Stichting Behoud Weiwerd, Schaappad
1
9936 HT Weiwerd.

Foto: vrijwilligers aan het werk met de aanplant
van een haag

Vragen?

Terugblik op Landelijke
Natuurwerkdag

Hebt u vragen of suggesties over de ontwikkelingen in Weiwerd? Neem dan contact op met
een van onderstaande bestuursleden: Derk
Huizinga (050) 5798268, Koen Köller (0596)
610971, Klaas Paapst (0596) 618725, Jaap
Braam (0592) 373635.

Op zaterdag 5 november was Weiwerd voor
de derde achtereenvolgende keer een van de
locaties tijdens de jaarlijkse Landelijke
Natuurwerkdag. Evenals andere jaren is er
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