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Op de overgang naar weer een nieuw jaar,
bent u zo langzamerhand gewend de
Nieuwsbrief van ons te ontvangen met
daarin de ontwikkelingen rond het
voortbestaan van Weiwerd.
Omdat wij willen blijven vernieuwen, is voor
een betere leesbaarheid het lettertype
aangepast. Dit motto zetten we ook graag
voort in de activiteiten die wij uitvoeren.
Deelname aan de landelijke natuunrerkdag
dit jaar was hiervan een voorbeeld. Hiermee
hebben wij toch weer aandacht kunnen
schenken aan Weiwerd.
Verder leest u over de voortgang naar een
nieuw bestemmingsplan, die steeds
dichterbij komt. Ook de kerkhofkwestie is

nog niet ten einde. En verder een
vooruitblik op de werkzaamheden en
aandachtspunten in 2004.
Wij wensen u een goed 2004!
Het bestuur

Speerpunten 2004
ln het komende jaar waarin het bestemmingsplan naar venruachting definitief zal worden
vastgesteld, moeten we kijken hoe we de
verdere mogelijkheden voor Weiwerd kunnen
(laten) uitwerken.
Wordt de grond uitgegeven? En komt er
belangstelling voor kleinschalige bedrijfsvestiging? Zijn fondsen bereid om geld te geven?
Wil en kan de gemeente Delfzijl samen met
Groningen Seaports deze plannen en projecten oppakken? Als bestuur zijn wij benieuwd
hoe een en ander zich zal ontwikkelen in 2004.
Waar mogelijk zullen wij proberen bepaalde
zaken in gang te zetten, maar anderen moeten
de handschoen dan verder oppakken om van
Weiwerd iets te maken en het zo op de kaart te
houden. Het is en blijft voor ons per slot van
rekening ook maar vrijwilligerswerk.
Het vrijwilligerswerk willen wij een impuls
geven door meer samen te werken met andere
(vrijwilligers) instanties die ook aan natuuronderhoud werken.
Ook gaan we door met de aanplant van hagen.
Hiervoor zullen sommige plekken geschikt
moeten worden gemaakt door verwrjderen van
puin en zand in ruil voor geschikte grond.
Verder moeten langs de klinkerpaden diverse
afrasteringen rond dierenweides verplaatst

worden om ruimte te maken voor aanplant. Dit
wordt in gezamenlijkheid met vrijwilligers en de
betreffende gebruikers van deze stukken land
uitgevoerd. Deze kwestie is bekend bijde
gemeente.

Kerkhofproject
Wij kunnen u melden dat het complete
geldbedrag van ruim 2500 euro, dat wij een
paar jaar geleden in het kader van een
prijsvraag van Landschapsbeheer Nederland
hebben gewonnen, eindelijk is opgesoupeerd.
ln de dagen voorafgaand aan de Landelijke
Natuuruerkdag heeft Landschapsbeheer
Groningen twee uit de kluiten gegroeide
bomen voor de voormalige boerderij van
Lesman gesnoeid. Voor het resterende bedrag
is plantmateriaal (meidoorn) aangekocht voor
de aanplant van hagen. Het grootste deel
hiervan is zaterdag 1 november geplant.

Terugblik op Landelijke
Natuurwerkdag
Op zaterdag 1 november was Weiwerd een
van de locaties tijdens de Landelijke Natuurwerkdag. Deze dag werd dit jaar voor de derde
keer georganiseerd. ln totaal deden zes locaties mee in de provincie Groningen.
Voor Weiwerd was het de eerste keer dat op
deze locatie werkzaamheden werden uitgevoerd. Tijdens deze dag konden deelnemers
kennismaken met werken aan het onderhoud
van natuur en landschap.
Op het programma stonden snoei- en herstelwerkzaamheden op het kerkhof, knotten van
wilgen en aanplant van hagen.
Belangrijkste redenen voor de deelnemers om
mee te doen waren: samenwerken, lekker
zweten, ontmoeten van nieuwe mensen,
gezelligheid, iets leren van het werk en de
natuur.
Aan de dag hebben 19 mensen meegewerkt,
waarvan 11 mannen en 8 vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 48 jaar. Voor achttien
mensen was het de eerste keer dat ze aan de
Natuurwerkdag meededen. Verheugend was
het feit dat 13 mensen voor de eerste keer
kennismaakten met het werk in Weiwerd. Zij
kwamen mede door de variatie in de aangeboden werkzaamheden. Ons streven was om
de mensen kennis te laten maken met
landschapswerk en ze enthousiast te maken.

initiatief van de gemeente Delfzijl en de
Rabobank Bedum-Delfzijl. De prijswinnaar
wordt op 7 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente bekend gemaakt.
Het thema voor 2003 is het thema 'Samen
Werkt'. Hier voelen wij ons door aangesproken, want door samenwerking met diverse
organisaties kunnen wijalvanaf 1996 onze
doelen bereiken, waarbijwij vooral succes
hebben bereikt door de geweldige inzet van u
als donateur en vrijwilliger.

Daarnaast hoopten we extra werkzaamheden
uit te kunnen voeren, iets wat normaal niet lukt
met onze vaste groep vrijwilligers. En natuurlijk
was ons doel enkele vrijwilligers aan deze dag
over te houden.
Alle doelen zijn bereikt. We hebben alleen
maar enthousiaste reacties gehoord. Dit kwam
ook tot uiting uit de door de deelnemers
ingevulde evaluatieformulieren. Daaruit komt
een waarderingscijfer van bijna een I uit de
bus.

Er is veel werk verzet. Er zijn ongeveer 25
grote en kleine knotwilgen geknot, er is 30
meter haag aangeplant en er is beplanting
rond het kerkhof gesnoeid. En vier deelnemers
hebben zich als nieuwe vrijwilliger aangemeld.
|n2004 staat de Natuuruverkdag op zaterdag 6
november weer geprogrammeerd. Gezien het
succes van dit jaar doet Weiwerd dan ook
weer mee als locatie.
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Voor 2004 hebben wij voor de vrijwilligersdagen op zaterdag een jaarplanning gemaakt.
Dit is gedaan mede op verzoek van enkele
nieuwe vrijwilligers. Verder heeft dit dan het
voordeel dat wij deze data in de jaarplanning
van diverse organisaties kunnen laten
opnemen. Zo hopen wij meer mensen kennis
te kunnen laten maken met onze werkdagen,
waardoor de bekendheid van ons initiatief ook
een breder draagvlak krijgt. Noteer de
volgende werkdagen alvast in uw agenda:
6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni, 4 september en
6 november.

Overdracht kerkhof?!
Het verzoek tot'overdracht kerkhof is nu al
een paar keer achter elkaar een terugkerend
onderwerp in onze nieuwsbrief. Ook nu weer.
Tot op dit moment hebben wij nog niets
gehoord van de gemeente over ons verzoek
om het kerkhof in eigendom onder te brengen
bij een andere instantie. Wij hopen dat dit punt
nu zo snel mogelijk op de agenda komt voor
een vergadering van het Algemeen Bestuur
van Groningen Seaports.
ln een gesprek met wethouder Schad is deze
zaak nogmaals aan de orde gekomen, vooral
omdat er nu al meer dan een jaar lang stilte
heerst rond het verzoek. Daar komt verder nog
bij om de hoek kijken dat een kerkhof of
begraafplaats in Nederland onder de verantwoordelijkheid van een gemeente valt. Het is
daarom raar dat Groningen Seaports in
Weiwerd de eigenaar is. Het feit dat Seaports
al heeft aangegeven geen geld te willen steken
in herstelwerkzaamheden zegt in dat kader al
genoeg. Wij vragen de gemeente om haar
verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen
dat een instantie met meer gevoelvoor historie
het beheer en eigendom kan overnemen.
Het door ons opgestelde projectplan voor
herstel van het kerkhof en directe omgeving
ligt al drie jaar klaar. Een deel van die werkzaamheden hebben wij als stichting met
'gewonnen geld' uit een prijsvraag al ingezet.

Samenwerking
Vrijwilligerscentrale Delfzijl
ln december zijn wij een samenwerking aangegaan met de Vrijwilligerscentrale Delfzijl. Zij
waren al geruime tijd op zoek naar zogenaamde'groenklussen'voor mensen die bij hen
staan ingeschreven. Door deze samenwerking
wordt voor deze mensen de mogelijkheid
gecreëerd om werkzaamheden in Weiwerd uit
te voeren.

Betaling donatie 2004
Ook in 2004 kunnen wij uw steun bij onze
werkzaamheden weer goed gebruiken. De
minimumbijdrage is 10 euro.
Donaties kunt u overmaken op
Bankrekeninonum mer 89.73.86.396

t.n.v. Stichting Behoud Weiwerd, Schaappad
9936 HT Weiwerd
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Vragen?
Heeft u vragen over de ontwikkelingen in
Weiwerd, ideeën om zaken nog beter op te
pakken of iets geheel anders? 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.

Lokale Gompliment
De stichting Behoud Weiwerd doet mee met
het Loka\e Compliment EIk vrijwiIIigersproject
dat wordt uitgevoerd komt hiervoor in aanmerking. Het Lokale Compliment is een
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