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Evenals vorig jaar ontvangt u bij onze nieuwjaarskaart de tweede en laatste Nieuwsbrief van

dit jaar. Hierin kunt u de nieuwste ontwikkelingen lezen, evenals een overzicht van het

jaar

1998. Ook via deze weg wensen wij u nogmaals een goed 1999 toe. We hopen dat u uw
steun ook in 1999 \ryeer aan onze stichting zult
toezeggen.

Het bestuur

speciaal voor een rondleiding naar Weiwerd komen blijkt iedere keer weer dat men onder de
indruk is van zoveel mooie plekjes op de wierde.
Daarnaast is iedereen onder de indruk van de nog
aanw ezige

radiaire stmctuur.

Folder

In augustus is de folder met daarin een beschrijving van de wandelroute uitgekomen. In de plaatselijke media is hier veel aandacht aan besteed,
zoveel zelfs dat de VVV in Detfzijl binnen de
korste keren door haar voorraad folders heen was.

Terugblik 1998
Sloop

Verbazing in januari als blijkt dat Groningen Seaports, het havenschap, een sloopaanvraag voor de
woning naast het Verenigingsgebouw heeft ingediend bij de gemeente Delfzijl. De stichting heeft
een bezwaarschrift tegen de sloop van de woning
naar de gemeente gestuurd op grond van een in
mei 1996 aangenomen motie. In die motie heeft de
gemeenteraad het college van B en W verzocht om
bij het havenschap aan te dringen voorlopig af te
zien van het slopen van panden in Weiwerd, in
ieder geval zolang er geen nieuw bestemmingsplan
is. Het betreffende huis staat nog steeds overeind.

Lezing
In maart stond de jaarlijkse lezing weer op het
programma. De heer Wobbes, secretaris van de
Stichting Oude Groninger Kerken, heeft een boei-

ende dialezing gegeven over begraaþlaatsen in
Groningen en dan specifiek over de gebruiken en
de gebruikte materialen.
Een eoed bedoelde rondleiding
Eind mei berichtte het N.v.h.N. over een rondleiding met de waarschuwende kop 'Een goed bedoelde rondleiding met bijna noodlottige gevolgen'. De rondleiding voerde onder meer langs een
vervallen boerderij. Nagenoeg ter plekke werd
besloten om in verband met instortingsgevaar de
zaak Ie slopen. Het concept-raadsvoorstel is tijdens een B en W-vergadering aangehouden, omdat
zij eerst de te ontwikkelen visie voor Weiwerd wil
afwachten. In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de stichting een voorstel bij de gemeente heeft ingediend om een deel van de voor-

gevel van deze boerderij, als onderdeel van de
radiaire structuur, te behouden.
Daarnaast zijn er evenals vorig jaar rondleidhgen
georganiseerd voor iedereen die geinteresseerd is
in Weiwerd. Uit de reacties van de mensen die

Bedrijfjes-aan-huis
In september kwam de stichting weer in de aandacht door te pleiten voor 'Bedrijfjes-aan-huis'.
Op deze manier kan de bebouwing een nuttige
functie krijgen, waarbij behoud van de woningen
gewaarborgd kan worden.

Krakers
En dan de maand oktober. Weiwerd wordt in
inwonertal in een keer verdubbeld. Een groep van
ongeveer twintig jongeren kraakt een tweetal huizen. Het hoofddoel van de groep is een plek om te
wonen. Uiteindelijk blijven er vijf personen langdurig wonen.

Menninga

Verder is oktober de maand dat het doek voor
wethouder Menninga valt. De aanleiding voor het
vertrek van wethouder Menninga heeft volop de
aandacht van de media gehad, dus daarover in
deze Nieuwsbrief geen beschrijving. Aan het lot
van Menninga heeft wethouder Doornbos - beiden
PvdA - ook zijn functie verbonden. Dit resulteerde

in het vertrekken van twee collegeleden. In de

Eemsbode van 26 augustus jl. gaf Menninga aan
niet eerder dan in oktober met een voorstel naar

de gemeenteraad te kunnen komen. In de contacten met Menninga is wel gebleken dat hij in principe een warm pleitbezorger Ìyas voor de door ons
voorgestelde plannen met de wierde. Het vertrek

van hem als wethouder doet ons niet wanhopen,
maar het is nu wel weer afivachten hoe het ingezette traject door een eventueel nieuwe wethou-

der wordt opgepakt.

Eerste aanplant
Eind oktober is gestart met het aanbrengen van de
eerste beplanting. Langs het noordelijk deel van
Wierderond zijn tijdens een vrijwiligerswerkdag
twintig knotwilgen geplant.

Vooruitblik 1999
Vanuit de hier voor geschetste situatie hopen wij
dat een voorstel voor het 'Totaalplan Weiwerd' nu
in het voorjaar van 1999 in de gemeenteraad aan
de orde komt. Ons initiatief loopt nu drie jaar, dus
de politiek heeft lang genoeg op onze voorstellen
kunnen reageren en anticiperen.
Een van de kernpunten \vaar wij ons in 1999 op
willen richten is het herstel van een deel van de
klinkerpaden en groene lanen, enerzijds omdat de
wandelroute beter bewandelbaar wordt en ander-

onder andere aan de orde de methode en waarde
van dergelijke onderzoeken, alsmede de ervaringen hiermee. De lezing, in het Verenigingsgebouw
te Weiwerd, begint om 20.00 uur en de toegang is
gratis. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur. Noteer
de datum alvast in uw agenda.

Rondleidingen 1999
In

1999 staan opnieuw regelmatig rondleidingen
op de agenda. Iedere rondleiding wordt in de krant
aangekondigd.

zijds om meer wandelmogelijkÌeden te creëeren.
Verder staat het aanplanten van hagen op de agenda. Hiervoor is de medewerking van de gemeente
vereist.

Vr ij w illig er sw erkda gen
Het komende voorjaar zullen wederom vrijwilligerswerkdagen op het programma staan. Hiermee
gaan we ons vierde werkseizoen in. Vanaf de start
heeft de stichting steun van een enthousiaste groep
mensen die in samenstelling nauwelijks is gewij-

zigd. De irzel van hen is noodzakelijk om de
instandhouding van de structuur in Weiwerd een
duurzaam karakter te geven. De afgelopen drie
jaar zijn de werkdagen hoofdzakelijk gebruikt
voor het wegwerken van achterstallig onderhoud.
Zoals u weet zijn hagen gesnoeid, paden onderhouden en nieuwe paden aan de structuur toegevoegd door simpelweg het verwijderen van beplanting en zoden. Tot nu toe zijn alle paden
waarvan de indruk bestond dat ze er moesten
liggen, maar aan het oog onttrokken waren, weer
aangetroffen. Opvallend detail is wel dat de paden
relatief gaaf tevoorschijn komen. Daarnaast is in
oktober gestart met het aanbrengen van beplan-

ting; reeds bij de terugblik genoemd.
Zaterdag 23 jantari en 27 februari staat er weer
een werkdag op het programma. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom. Heeft u belangstelling voor een
werkdag, bel dan gerust met een van de bestuursleden. Wij vertellen u dan wat er die dag gaat
gebeuren en welk gereedschap u moet meenemen.

Lezing 25 februari
Op donderdag 25 lebruari 1999 zal de heer H.
Groenendijk - provinciaal archeoloog van de provincie Groningen en voorheen werkzaam bij de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) - een lezing geven over archeologisch
onderzoek in de provincie Groningen. Hierin komt

Betaling donateurs
Dankzij uw steun hebben we dit jaar weer veel
voor een bijzonder wierdendorp kunnen betekenen. Om dit te kunnen blijven continueren,
hopen wij dat u ons ook in 1999 wederom steunt.
De minimumbijdrage is f 20,00. Elk jaar blijkt
gelukkig dat er donateurs zijn die ons een warm
hart toedragen. Natuurlijk kunt u zelf het beste
bepalen wat de bescherming en het behoud van
Weiwerd u waard is.

U kunt uw bijdrage overmaken op ba¡krekeningnummer 89.73.86.396 ten name van Stichting
Behoud Weiwerd, Schaappad 1, 9936 HT V/eiwerd. Bij mededelingen dient u te vermelden: "betaling donateurschap 1999 + uw naam, adres en
'woonplaats". Evenals vorige jaren stellen wij het
op prijs dat als u uw donateurschap niet wilt voortzetfen, dit even schriftelijk aan ons doorgeeft.

Nieuw postadres
Vanaf 1 november 1998 is het postadres gewijzigd. Vanaf 1 november kunt u geen gebruik meer
maken van ons postbusadres. Het nieuwe postadres, reeds in de vorige Nieuwsbrief aarigegeven,
is door verhuizing van de secretaris reeds weer
gewijzigd. Het juiste en nieuwe postadres is:
Stichting Behoud Weiwerd, Zigzagoven 24, 9934
NC Delfzijl.

TelefoonnuÍrmers bestuursleden:
In de loop van 1998 zijn de telefoonnummers van
twee bestuursleden gewijzigd. Hierbij hun nieuwe
telefoonnummers:

Derk Huizinga tel. (050) 5798268
Köller tel. (0596) 61097I

Koen

en onveranderd bleven:

Klaas Paapst
Jaap

tel.

(0596) 618725

Braam tel. (0592) 373635

