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is om ook de bebouwing te behouden. Omdat
tegen een sloopvergunning in juridische zin
niets te doen valt, hebben wij aangegeven het
te betreuren dat er weer een pand verloren
ging en graag het besluit wilden zien uitgesteld
tot het moment dat er meer bekend zou zijn
over de ontwikkelingsvisie voor Weiwerd van
het bureau West 8. Dit was niet mogelijk en
gezien de toenmalige staat was het zelfs voor
ons erg voorstelbaar dat het besluit tot afbraak
is genomen.

Aan alle vrijwilligers en
donateurs
In de nieuwsbrief van vorig jaar is gemeld
dat wij in 2007 als stichting op enkele
fronten weer actiever zijn geworden. In
2008 is de inzet weer lager geweest omdat
het nu wachten is op de ontwikkelingsvisie
dat door het bureau West 8 is opgesteld.
Op basis hiervan wordt een ontwikkelplan
door Groningen Seaports verder
uitgewerkt. Daar zal de stichting ook bij
betrokken worden. Er is in ieder geval
zekerheid dat het behoud van Weiwerd
voor de toekomst is gewaarborgd. Meer
over de ontwikkelingen leest u in deze
nieuwsbrief. U kunt onze inspanningen
weer honoreren door een vrijwillige
bijdrage voor 2009 over te maken op onze
bankrekening (zie ‘Betaling bijdrage 2009’).
Wij wensen u via deze weg een goed 2009!

Ontwikkelingsvisie bureau
West 8
Vorig jaar meldden wij dat het nog niet
goedgekeurde deel van het bestemmingsplan
Weiwerd wordt aangehouden, omdat nieuwe
ontwikkelingen in het Oosterhorngebied er
voor gezorgd hebben dat er eerst een
Milieueffectrapportage (MER) dient te worden
gemaakt voor het totale industriegebied. Op
basis van die resultaten wordt de situatie van
Weiwerd verder uitgewerkt. Het bureau West 8
heeft haar ontwikkelingsvisie voor Weiwerd
klaar. Het plan is besproken tussen de
opstellers, Groningen Seaports en de
Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap
en monumenten (RACM). In dit plan wordt een
totale visie op de inrichting van de wierde
gepresenteerd, dus met aanwezigheid van de
paden- en lanenstructuur én een zekere mate
aan kleinschalige bedrijvigheid in een groene
omgeving. Nieuwe bedrijven worden ingevuld
en ontwikkeld binnen zogenaamde ‘groene
kamers’. De verwachting is dat we als
stichtingbestuur binnenkort weer volop aan het
werk moeten als de ontwikkelingsvisie
gepresenteerd wordt. Uit de visie moet dan
duidelijk naar voren komen hoe Weiwerd
ingevuld kan worden.

Voorzitter gestopt
Vlak voor de zomervakantie heeft onze
voorzitter Derk Huizinga, als grote initiator voor
het behoud van Weiwerd, aangegeven na een
periode van ruim 12 ½ jaar te stoppen met zijn
inzet voor de stichting. Het was Derk die met
zijn film ‘Een groet uit Weiwerd’ in 1995 bij
velen de ogen deed openen hoe mooi en
bijzonder Weiwerd wel niet was en dat deze
plek niet hetzelfde lot mocht ondergaan zoals
de wierdedorpen Heveskes en Oterdum. Dit
resulteerde op 10 november 1995 in de
oprichting van de stichting. Zonder de
gedrevenheid van Derk had de toekomst van
Weiwerd er waarschijnlijk heel anders
uitgezien dan de vooruitzichten die er nu zijn.
De overgebleven drie bestuursleden gaan door
omdat we met onze doelstellingen de finishstreep bijna hebben bereikt. Het heeft al met al
langer geduurd dan we vooraf gedacht
hadden, maar de toekomst ziet er positief uit.
We willen hierbij Derk bedanken voor zijn
tomeloze en gedreven inzet.

Invulling Weiwerd
Op basis van de ontwikkelingsvisie maakt
Groningen Seaports zelf een ontwikkelplan
voor Weiwerd. Dit plan moet het beeld voor
iedereen scherp maken, waarbij tevens een
beeld wordt geschetst hoe de ontwikkelingen
in Weiwerd er uit moeten komen te zien.
Daarnaast gaat Seaports een nieuwe
ontwikkelingsovereenkomst met onder meer
de gemeente opstellen over het onderhoud

Afbraak Verenigingsgebouw
In maart heeft Groningen Seaports de
opdracht gegeven het Verenigingsgebouw te
laten slopen. Dit betekent dat Weiwerd weer
een pand kwijt is, terwijl onze doelstelling
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van groen en het beheer van wegen. De
overeenkomst moet het eerder gesloten
convenant uit 2004 vervangen. Groningen
Seaports wil voor de komende twee jaar extra
budget uittrekken om het grootschalige
groenonderhoud in Weiwerd structureel op te
pakken. Daarnaast wil zij het fijnmaziger
onderhoud met hulp van de stichting en
andere clubs uitvoeren en hier in materiele zin
aan bijdragen. De eerste concrete actie om
Weiwerd aantrekkelijk te maken voor
bedrijfsvestiging is het omleiden van het
vrachtverkeer naar bedrijven die rond Weiwerd
gevestigd zijn. Op de provinciale weg wordt
aan de zuidoostkant van het dorp een afslag
gemaakt in de buurt van de waterzuivering.
Hierdoor wordt er een verkeersluwe situatie in
Weiwerd gecreëerd, waarbij tevens het
vervoer van gevaarlijke stoffen niet meer door
Weiwerd gaat. Ook voor de steenbrekerij
Schipper wordt een nieuwe toegang gemaakt
die vanaf de oostkant via een nieuwe weg
bereikbaar wordt.

maatschappelijke stages te combineren met
groenonderhoud en groenaanleg in Weiwerd.
De Vrijwilligerscentrale Delfzijl speelt hierin
een coördinerende rol. De gemeente en de
stichting willen hierin meedoen. De komende
tijd wordt bekeken hoe deze vorm van
vrijwilligerswerk verder is te integreren in de
onderhoudswerkzaamheden in Weiwerd.
Mede door uw financiële bijdrage hebben wij
een aggregaat aangeschaft zodat dit het
snoeiwerk voor de vrijwilligers vergemakkelijkt.
Als u ook een keer wilt meedoen dan kunt u
zich aanmelden via de bestuursleden. Voor de
eerstvolgende werkdag nemen wij dan contact
met u op.

Ommetjesprijsvraag
Vorig jaar heeft Folkert de Graaf van de
Vrijwilligerscentrale Delfzijl meegedaan met de
Ommetjesprijsvraag van Landschapsbeheer
Groningen. Het gaat hierbij om oude
‘verdwenen’ ommetjes in kaart te brengen,
evenals het creëren van nieuwe wandelingen.
Hij verbond in zijn plan Weiwerd en Heveskes
via een wandeling waarin vooral de focus ligt
op de bijzondere combinatie van erfgoed en
industriële ontwikkeling. De inzending is niet in
de prijzen gevallen. Echter, in de zomer van
2008 heeft de provincie Groningen besloten
om alle initiatiefnemers van de 25 ‘ommetjes’
in de provincie te belonen met een bedrag van
10.000 euro. De initiatiefnemer van het
ommetje is met de gebiedsregisseur van de
gemeente Delfzijl op pad geweest om te kijken
naar de mogelijkheden. De gemeente
overweegt om mee te doen in de realisatie van
het ommetje. In 2009 gaan wij als stichting dit
punt oppakken in overleg met gemeente,
Groningen Seaports en eventueel andere
belangstellenden. Wij zijn zeer tevreden met
de inzet en vindingrijkheid van Folkert.

Natuurwerkdag ging niet door
Na de succesvolle Natuurwerkdag in 2007 met
werkzaamheden op en rond het kerkhof,
hebben wij kort voorafgaand aan de achtste
Landelijke Natuurwerkdag van zaterdag 1
november 2008 moeten besluiten om de
deelname in te trekken. De reden hiervan was
het ontbreken van een geschikte opvangruimte
en sanitaire voorzieningen. De stichting zou
voor de zesde keer aan de Landelijke
Natuurwerkdag deelnemen.
In 2009 zullen wij weer van de partij zijn. De
gemeente heeft al aangegeven voor sanitaire
voorzieningen te zullen zorgen. Daarnaast zal
er nog een onderkomen nodig zijn. Aangezien
er niet alleen tijdens de Natuurwerkdag
werkzaamheden worden uitgevoerd, maar ook
op andere momenten, zien wij het liefst dat er
een permanente locatie in de vorm van een
keet komt. Wij zullen hiervoor in overleg treden
met de gemeente Delfzijl en terreinbeheerder
Groningen Seaports.
De Landelijke Natuurwerkdag wordt in 2009
gehouden op zaterdag 7 november. Via de
website www.natuurwerkdag.nl kunt u na de
zomervakantie lezen wat we die dag in
Weiwerd gaan doen.

Betaling bijdrage 2009
Ook in 2009 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.

Vrijwilligersdagen 2009

Vragen?

In 2009 gaan we weer door met de
vrijwilligers-werkdagen. Het is de bedoeling om
vier tot zes keer aan de slag te gaan. De vaste
groep vrijwilligers wordt per keer hierover
ingelicht.
Daarnaast is er vanuit middelbare scholen
belangstelling getoond om zogenaamde

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