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Aan alle vrijwilligers en
donateurs
Aan het eind van dit jaar willen we u nogmaals via deze Nieuwsbrief informeren over de
stand van zaken rond het wel en wee van de
Stichting Behoud Weiwerd. In het eerste jaar
van ons bestaan is er yeel gebeurd. De eerste

ontwikkelingen heeft u kunnen lezen in
nr.l. In de tweede en laatste
Nieuwsbrief van dit jaar leest u de ontwikkelingen in 1996. Daarnaast vragen we u in
deze Nieuwsbrief ons volgend jaar opnieuw te
steunen in de vorm van donaties en of hulp bij
Nieuwsbrief

het snoeien van heggen, het bloot leggen van
klinkerpaden en het knotten van bomen. Veel
eeuwenoude paden - sommige werden bedekt met
een gemiddelde laag grond van vijftien centimeter
-zijn daardoor weer zichtbaar geworden, waardoor wandelaars er weer gebruik van kunnen
maken.
Op de eerste werkdag is er met veertien vrijwilligers hard gewerkt. Daama is er gemiddeld iedere

maand een werkdag Seorganisgs¡dl. Door de
actieve inzet is een groot deel van de noordelijke
helft van de wierde opgeknapt. Dat de betrokkenheid voor Weiwerd nog steeds bij de mensen
leeft, blijkt wel uit de trouwe opkomst van onze

vrijwilligers; zelfs bij slecht weer komen ze nog.
Zonder hun hulp kunnen wij niet, evenals de
steun van onze donateurs.

de vrijwilligerswerkdagen.

Besteding donaties
U

heeft ons dit jaar met uw bijdrage enorm
gesteund. Zonder uw steun hadden wij vele dingen niet kunnen verwezenlijken.

Door uw financiële steun was het mogelijk het in
maart gereedgekomen rapport over 'Weiwerd te

laten drukken. Dit rapport, waarin Weiwerd
wordt aangeduid als belangrijk cultuurhistorisch
monument dat dient te worden behouden en
hersteld op grond van de bestaande situatie, is bij
vele instanties aangeboden. Door de vervaardi-

ging van dit rapport hebben wij iets tastbaars,
waarmee wij sterker staan in de onderhandelingen
met verschillende belanghebbende partijen.
Daarnaast hebben wij de vele briefwisselingen
met overheden en instanties en de daaraan verbonden kosten uit de inkomsten kunnen bekostigen.

Voor 1997 hopen we uw bijdrage te investeren in
dingen die tastbaar zijn, zoals bijvoorbeeld informatieborden en beplanting, in Weiwerd.

Vrij willigerswerkdagen
Naast de bestuursactiviteiten en het lobbyen bij
allerlei instanties, zijn er dit jaar in Weiwerd ook
herstelwerkzaamheden aan verwaarloosde structuurelementen uitgevoerd. Sinds het voorjaar is
een groep actieve vrijwilligers bezig geweest met

Ansichtkaart
In augustus is een ansichtkaart van Weiwerd
uitgegeven. De door Nynke Valk vervaardigde
kaart is een kunstuiting van hoe zij Weiwerd ziet
en beleeft. De kaart kunt u via een van de bestuursleden verkrij gen.

Rol van de gemeente
Het rapport v¿ìn onze stichting is door de
gemeente positief ontvangen.

B&W en de politieke partijen hebben hun waardering uitgesproken
over het rapport.
In mei heeft de gemeenteraad van Delfzijl daarom

met algemene stemmen een motie aangenomen
waarin het Havenschap wordt ve¡zocht om te
stoppen met slopen van panden in Weiwerd zolang het nieuwe bestemmingsplan voor Weiwerd
niet gereed is. Het bestemmingsplan moet in het
voorjaar van 1997 klaar zijn. Wij hopen dat de
gemeente

plan de

bij het uitwerken van het

bestenrmings-

wil

en de moed heeft om de belangrijke
cultuurhistorische waarden van Weiwerd onder
ogen te zien en na 25 jaar afbraak een positieve
invulling aan Weiwerd te geven. Nog een mogelijke steun in de rug is de informatie waarover de

stichting beschikt. Van de provincie beschikken

wij over informatie, die duidelijk maakt dat er in
Weiwerd met inachtneming van de geldende
milieunormen wel kan worden gewoond.

Toekenning subsidie

Betaling 1997

Dit jaar zijn subsidie-aanvragen ingediend bij vier
fondsen. Eén daarvan, het ANWB/Zimmerman-

Zoals u ziet kan de Stichting niet zonder uw hulp.
Natuurlijk hopen wij dat u uw steun voor 1997
weer aan ons toezegt. De minimumbiidrage hebben wij op f20.- vastgesteld. Een hogere bijdrage
is altijd welkom. Des te hoger de bijdrage, des te
meer wij kunnen doen om Weiwerd te behouden.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening-

Fonds heeft orze aanvraag gehonoreerd. De
overige fondsen willen eerst het besluit van de
gemeente it:zake het bestemmingsplan Weiwerd
afwachten.

Het ANWB/Zimmerman Fonds stelt f 2500,00
beschikbaar voor de vervaardiging val een informatiebord. Dit bord zal in 1997 een plaats
krijgen op de wierde van Weiwerd.

Bestuur
Het bestuur heeft dit jaar een wijziging onder
gaan. In oktober is Jaap Braam tot het bestuur
toegetreden. Hij neemt de plaats in van Henk de
Boer, die zijn bestuurslidmaatschap heeft opgezegd. De samenstelling van het huidige bestuur
ziet u op de afgebeelde foto op deze pagina.

nummer 89.73.86.396 (VSB Bank te Delfzijl),
t.n.v. Stichting Behoud Weiwerd (incl. adres).
Let op: indien u via de giro overboekt, dan moet
u de bijdrage overmaken via sirorekenins 2459
van de VSB Bank. In dit geval moet u

delingen vermelden:

t.n.v.

bij

mede-

bankrek.nr.
89.73.86.396, Stichting Behoud Weiwerd, Postbus 257, Delfzijl.

u, donateurs en vrijwilligers, een voorspoedig 1997 te tryensen. Wij hopen u volgend
jaar wederom als donateur en of vrijwilliger te
Rest ons

mogen begroeten.

Het bestuur vqn de Stichting Weiwerd gp een von de herstelde eeuwenoude wondelpoden. V.l.n.r. Kloos Poopst {penningmeester), Derk Huizingã lvoorzitþr), Joop Broom (bestuurslid) en Koen Köller lsècretoris).

