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Er is alweer een jaar voorbij. In de vorige
nieuwsbrief meldden wij onze activiteiten
gaan beperken. Immers, de belangrijkste
doelstellen het behoud en herstel van de
wierde zijn op basis van het nieuwe
bestemmingsplan min of meer veiliggesteld
en beschermd. Het bestemmingsplan werd
echter door Gedeputeerde Staten van
Groningen gedeeltelijk goedgekeurd omdat
het veiligheidsaspect bij de beoordeling en
samenstelling van het plan niet is bekeken.
De verdere uitwerking van dit aspect had
moeten zijn afgerond in mei 2006. Waarom
dit nog niet is gebeurd leest u in deze
nieuwsbrief.
In de nieuwsbrief van 2005 is vermeld dat
wij in verband met de vermindering van
onze activiteiten de minimumbijdrage van
tien euro in een vrijwillige bijdrage hebben
omgezet. Via de aantallen vrijwillige
bijdragen hebben wij het signaal kunnen
oppikken dat Weiwerd bij nog steeds heel
veel mensen leeft. Dit sterkt ons in de
overtuiging dat wij er als stichting alles aan
moeten doen om Weiwerd op de kaart te
houden. Over de inzet hiervoor leest u alles
in deze nieuwsbrief.
Verder willen wij u als bestuur via deze weg
een goed 2007 toewensen!

af te wachten. Op basis van de te verwachten
resultaten wordt de situatie van Weiwerd en
daaraan gekoppeld het bestemmingsplan
verder bekeken en uitgewerkt. Dit heeft voor
ons als minder mooie consequentie dat
subsidieverleners ook eerst deze ontwikkeling
willen afwachten. De situatie wordt immers
anders als er op basis van het MER aannames
worden gemaakt die negatief uitwerken voor
bijvoorbeeld het beleid rond vestiging van
kleinschalige bedrijvigheid in Weiwerd.
Instandhouding van de paden- en
lanenstructuur én de groenstructuur is gebaat
bij een kleine mate aan die bedoelde
bedrijvigheid. Ook hier moeten we dus geduld
hebben. Er worden inmiddels wel weer
gesprekken gevoerd tussen de stichting, de
gemeente en Landschapsbeheer Groningen
over het uitvoeren van plannen rond het
kerkhofterrein.

Landelijke Natuurwerkweg
6 november j.l.
Op zaterdag 4 november was Weiwerd voor
de vierde keer op rij als locatie van de partij
tijdens de Landelijke Natuurwerkdag. Hoewel
de belangstelling iets minder was dan andere
jaren, is er toch weer veel werk verzet. De dag
was vooral gericht op het onderhoud van
knotwilgen. In totaal veertig grotere en vooral
kleinere knotwilgen hebben een snoeibeurt
ondergaan. Vermeldenswaardig is de
deelname van tweede kamerlid Rikus Jager uit
Appingedam. De heer Jager is binnen de
CDA-fractie woordvoerder voor natuurzaken.
Via deze deelname wilde hij zijn betrokkenheid
bij vrijwilligerswerk tonen.
In 2007 staat de Natuurwerkdag op zaterdag 3
november weer op de agenda. Wij zullen
Weiwerd wederom als locatie aanmelden.
Noteer de datum alvast in uw agenda!

Bestemmingsplan Weiwerd en
MER Oosterhorn
Een terugblik op de totstandkoming van het
bestemmingsplan leert dat de gemeenteraad
van Delfzijl het plan in september 2004 heeft
goedgekeurd. In mei 2005 hebben GS van
Groningen het bestemmingsplan gedeeltelijk
goedgekeurd. In verband met het externe
veiligheidsbeleid moest de gemeente haar
huiswerk overdoen. Hier was geen rekening
mee gehouden. Hiervoor hebben GS de
gemeente een jaar de tijd gegeven. Nieuwe
ontwikkelingen in het Oosterhorngebied
hebben er voor gezorgd dat besloten is een
Milieueffectrapportage (MER) te (laten) maken
voor het totale industriegebied. Omdat
Weiwerd aan de rand van dit gebied ligt, maar
wel in het invloedsgebied, is besloten het
rapport eerst af te wachten en daarna het
bestemmingsplan af te ronden. Jammer voor
ons als stichting, maar zeer begrijpelijk voor de
gemeente om de resultaten van dit onderzoek

Vrijwilligersdagen 2006 én
2007
Dit jaar zijn de vrijwilligers tijdens een aantal
zaterdagen en avonden weer aan het werk
geweest om hagen en ander groen te snoeien.
Deze mensen zijn onmisbaar. Op deze manier
kan in ieder geval het onderhoudsniveau van
de hagen gehandhaafd worden.
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Ook in 2007 gaan we weer door met de
vrijwilligerswerkdagen op zaterdag. Het is de
bedoeling om vier tot zes keer aan de slag te
gaan. De vaste groep vrijwilligers wordt hier
per keer over ingelicht. Als u ook n’s wilt
meedoen dan kunt u zich aanmelden via een
van de bestuursleden. Voor de eerstvolgende
werkdag nemen wij dan (telefonisch) contact
met u op.

waarin staat dat beide partijen zich zullen
inspannen om behoud en herstel ter hand te
nemen. Een belangrijk onderdeel van het
convenant is een grondruil, waarbij de
gemeente o.a. eigenaar wordt van het kerkhof.
Voor het herstel van het kerkhof en zijn
omgeving was al in 2001 een subsidieregeling
beschikbaar. Groningen Seaports wilde
destijds echter geen financiële bijdrage leveren
aan het herstel, waardoor de algehele
restauratie niet tot stand is gekomen.
Op dit moment is er wéér een subsidieregeling
van toepassing, waarbij 50% van de kosten
wordt gefinancierd door subsidiegelden. De
grondruil heeft echter nog steeds niet
plaatsgevonden. Om de subsidieregeling toch
te kunnen benutten, is het daarom van groot
belang dat de grondruil op korte termijn
plaatsvindt. De werkzaamheden moeten
namelijk eind 2007 zijn uitgevoerd en om dat
te realiseren, moet de grondruil voor het eind
van 2006 tot stand zijn gekomen. Door
Gezien het belang van de grondruil voor het
herstel, de gunstige subsidieregeling en de
tijdsdruk, hebben wij ons in november de
kwestie bij wethouder van der Molen onder de
aandacht gebracht. In de brief dringen wij er
op aan om de overdracht zo spoedig mogelijk
te laten plaatsvinden, zodat het beheer verder
kan worden geregeld en de subsidieaanvragen
kunnen worden ingediend. Het zou zonde zijn
als na de mislukte poging in 2001 de kansen
nu weer niet benut worden. Naast de hulp en
inzet van de vrijwilligers van de stichting, heeft
ook de Vrijwilligerscentrale aangegeven graag
vrijwilligers te leveren voor dit project waar het
gaat om inzet ter plaatse van de
herstelwerkzaamheden. Dit moet toch
voldoende zijn om het project te laten starten!

Verenigingsgebouw
De stichting heeft jarenlang gebruik gemaakt
van het Verenigingsgebouw. Tot eind jaren
negentig werd het nog veelvuldig gebruikt door
allerlei verenigingen en clubs. Steeds meer
gebruikers vertrokken naar andere locaties.
Dit was ook niet meer dan logisch. Nadat de
vorige beheerder aangaf er noodgedwongen
mee te moeten stoppen, heeft Klaas Paapst
het beheerderschap overgenomen. Klaas vond
het belangrijk dat het gebouw haar functie
moest behouden.
Ook de stichting huurde de ruimte regelmatig
voor lezing en vrijwilligerswerkdagen. In de
loop van de jaren werd de verhuur van het
gebouw steeds minder. Dit betekende dat de
vaste lasten voor gas en licht de inkomsten
overtroffen. Er is nog bij de eigenaar,
Groningen Seaports, aangeklopt of zij iets aan
de exploitatie wilden bijdragen, teneinde het
gebouw haar functie te kunnen laten
behouden. Seaports wilde hier niet in
bijdragen. Dit is voor de huidige beheerder
reden geweest de sleutel in te leveren. Gezien
de bouwtechnische staat van het gebouw moet
gevreesd worden dat het niet lang meer zal
duren dat ook dit pand zal worden afgebroken.
Klaas Paapst heeft dit moment lang kunnen
uitstellen, maar helaas restte hem geen
andere keus.

Betaling vrijwillige bijdrage
2007

Inrichtingsmaatregelen kerkhof
en haar omgeving

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.

In oktober is er een overleg geweest tussen de
gemeente, landschapsbeheer Groningen en
onze stichting. Doel was om concrete
projectafspraken te maken voor het
opknappen van het kerkhof en haar directe
omgeving. In het kader van het project
‘Terreinen met Historie’ wil Landschapsbeheer
Groningen dit graag in Weiwerd uitvoeren.
Zoals in de inleiding is aangegeven is een deel
van het bestemmingsplan goedgekeurd. Dit
zou in principe genoeg moeten zijn om
bepaalde herstelwerkzaamheden in gang te
zetten. Om dat te realiseren heeft de
gemeente op 24 september 2004 een
convenant met Groningen Seaports, eigenaar
van een grootste deel van de wierde, gesloten

Vragen?
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.
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