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1. Inleiding
Op het gevaar af eentonig te worden: het nieuwe verenigingsjaar wordt gekenmerkt door een
groot aantal ambitieuze plannen en activiteiten. Zonder andere voornemens te kort te willen
doen liggen onze prioriteiten in 2018 bij de volgende projecten:
Het Toekomstplan voor Wagenborgen
De exploitatie en verdere invulling van de Steunhörn
De ontwikkeling van het Proostmeer

2. Toekomstplan
Op 6 maart j.l. heeft in Ons Centrum een uitgebreide informatiebijeenkomst plaatsgevonden
over de ontwikkeling van het Groot Bronswijkterrein. De avond is een vervolg op een eerdere
bijeenkomst op 15 mei 2017 en werd wederom georganiseerd door de Gemeente Delfzijl,
Woonstichting Groninger Huis en de vereniging Dorpsbelangen. Samen zijn deze partijen
verantwoordelijk voor de uitvoering van het Toekomstplan voor Wagenborgen. Twee zaken
zijn daarbij aan de orde:
de invulling van het Park Groot Bronswijk
de verdere uitwerking van het Toekomstplan – 2e fase;
2.1. Invulling Park Groot Bronswijk
Bij de ontwikkeling en invulling van het Park Groot Bronswijk zijn de volgende vier
thema’s actueel.
Wonen en zorg: de zgn. eerstelijnszorg, 24-uurszorg en levensloopbestendig
wonen.
Duurzaamheid: o.a. solarpark, aanleg glasvezel en levensloopgeschiktheid.
Recreatie en toerisme: behoud Engels landschapspark, dierenweide, museum
en routes.
Onderwijs: kindcentrum, sport en beweging.
Rond deze onderwerpen worden 4 zgn. Themagroepen opgericht. Inwoners van
Wagenborgen worden opgeroepen hun stem in deze groepen te laten horen.
2.2. Plannen Woonstichting Groninger Huis
Bovengenoemde instelling heeft de leegstaande villa aangekocht met de bedoeling in
en aan dit gebouw een aantal zgn. 24-uurs zorgappartementen te ontwikkelen. Ook is
Groninger Huis bezig om in samenwerking met de huisarts een huisartsenpraktijk te
ontwikkelen. De exacte plaats van deze voorziening moet nog nader worden
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vastgesteld. Bovendien is de kans aanwezig dat deze organisatie op het terrein enkele
“Tiny Houses” gaat bouwen. Deze plannen verkeren echter nog in een pril stadium.
Het Kindcentrum
De gemeente is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de bouw van het nieuwe
Kindcentrum. Het getoonde ontwerp is ronduit uniek te noemen en past naadloos in
de prachtige omgeving. De bedoeling is dat het gebouw in september 2019 in gebruik
wordt genomen. Voordat omstreeks september van dit jaar met de bouw kan worden
begonnen moeten eerst nog diverse procedures worden doorlopen. Overleg met
direct omwonenden heeft er inmiddels toe geleid dat het gebouw wat verder van
de bestaande woningen wordt gerealiseerd.
Uitwerking Toekomstplan – 2e fase
Bij de start van het schrijven van het Toekomstplan voor Wagenborgen waren
oorspronkelijk 5 partijen betrokken. Door de sluiting van de Menterne en de verkoop
van het Groot Bronswijk Park haakten de Zonnehuisgroep-Noord en Woonzorg
Nederland af. De 3 resterende partijen, t.w. Gemeente, Woonstichting Groninger Huis
en Dorpsbelangen Wagenborgen zullen onder begeleiding van Onderzoeksbureau Elles
Bulder in de loop van 2018 de 2e fase van het ambitieuze plan verder uitwerken.

De Steunhörn
Op 2 februari 2017 vond de officiële opening van de Steunhörn plaats. Sindsdien is er heel
veel gebeurd. De Boekenkluis ging van start en blijkt in een geweldige behoefte te voorzien.
Niet alleen voor boekenwormen maar vooral ook voor mensen die behoefte hebben aan wat
gezelligheid en een kopje koffie. Het gebouw biedt verder onderdak aan de dorpsondersteuner van het Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen (VNW). Andere activiteiten in
het gebouw zijn o.a.:
tal van vergaderingen van de besturen van VDW, VNW en diverse werkgroepen en
commissies
het 3-wekelijkse spreekuur van de gemeentelijke gebiedsregisseur
het 3-wekelijkse breicafé

4.

Proostmeer
4.1.

4.2.

Waterkwaliteit
In het najaar van 2014 is een begin gemaakt met het verbeteren van de waterkwaliteit
van het Proostmeer. De bedoeling was met name de bestrijding van de zgn. blauwalg.
De eerste resultaten in 2016 en 2017 hebben laten zien dat deze activiteiten succesvol
zijn geweest. Wel traden in 2017 verschijnselen op van de zgn. zwemmersjeuk, maar
door het tijdig afvangen van slakken is ook dit probleem beheersbaar gebleken.
Speelmogelijkheden en andere voorzieningen
Nu het weer verantwoord is te zwemmen in het meer, is tijd voor het opstarten van de
volgende fase: het weer aantrekkelijk maken van het gebied door de aanleg van
attractieve voorzieningen en speelmogelijkheden.
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In overleg met het Beleveniscollectief worden momenteel zeer aantrekkelijke plannen
ontwikkeld die fasegewijs kunnen worden uitgevoerd. Daartoe zal een optimaal
gebruik moeten worden gemaakt van allerlei gemeentelijke, provinciale en andere
subsidiemogelijkheden.
Nagedacht wordt over de vraag of ook de ruimte van de jeugdsoos op de een of
andere manier bij de activiteiten van het Proostmeer kan worden betrokken.
Toegankelijkheid en bereikbaarheid
Het onderhoud van de in zeer slechte conditie verkerende voetpaden op het terrein
rond het meer is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de gemeente. In
overleg met de gemeente zal worden bekeken op welke wijze de toegankelijkheid op
korte termijn kan worden verbeterd.
Een andere belangrijk aspect van de “toegankelijkheid” is overigens ook het
aanbrengen van een duidelijke bewegwijzering.

Andere aandachtspunten in 2018 zijn de volgende onderwerpen:
5.

Bestuur en organisatie
5.1. Samenstelling, taakverdeling e.d.
Het is belangrijk dat de taken in het bestuur evenwichtig zijn verdeeld. Daarmee moet
wordt enerzijds worden voorkomen dat bepaalde functies worden overbelast en
anderzijds dat sommige onderwerpen worden onderbelicht. Op dit onderdeel valt
zeker nog winst te behalen. Gelet op de grote hoeveelheid taken en werkzaamheden
zou uitbreiding van het bestuur geen overbodige luxe zijn.
5.2. Commissies en werkgroepen
De commissies en werkgroepen die ressorteren onder de Vereniging Dorpsbelangen
Wagenborgen opereren in het algemeen met een grote mate van zelfstandigheid.
Het gaat hierbij om de volgende groepen:
+
Werkgroep Groot Bronswijk (o.a. dierenweide)
Deze groep heeft de dierenweide op het Park Groot Bronswijk en de
bijbehorende gebouwen geheel opgeknapt en is thans belast met onderhoud
en beheer.
+
Werkgroep Begraafplaats Groot Bronswijk
Heeft enige jaren terug deze begraafplaats grondig gerenoveerd en houdt zich
thans bezig met beheer en onderhoud.
+
Speeltuincommissie Speulbult
Deze kleine maar actieve groep heeft de speeltuin aan de Zuidbulten weer
volledig opgeknapt en vooral veilig gemaakt en is thans belast met het
onderhoud. Ook organiseert deze club jaarlijks de zgn. “Koningsmarkt”.
+
Kinderspeelweek
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Deze groep organiseert ieder jaar de Kinderspeelweek bij het Proostmeer. De
groep functioneert geheel zelfstandig maar ressorteert wel onder VDW en is
hieraan ook jaarlijks financiële verantwoording verschuldigd
+
Commissie Fiets-4-Daagse
Deze commissie, de naam zegt het al, organiseert ieder jaar de fiets-4-daagse
en valt formeel ook onder VDW.
+
Culturele Commissie
Organiseert onder meer foto- en andere exposities in de Steunhörn
+
Ondernemerscontact
Is onder meer verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse intocht van
Sinterklaas in Wagenborgen
Externe organisaties
+
WIF (Wagenborger Investerings Fonds)
Formeel is het WIF een externe organisatie die is opgericht om het zgn.
Toeristenfonds op een verantwoorde manier te beheren en te besteden.
Feitelijk voert het WIF het beleid uit van VDW. Het bestuur van het Fonds
wordt in meerderheid gevormd door bestuursleden van VDW en legt daarom in
de jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen van deze vereniging rekening en
verantwoording af.
+
Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen (VNW)
De Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen heeft weliswaar mede aan de wieg
gestaan van het VNW, maar verder is dit een volledig zelfstandige organisatie
die onder meer is belast met de organisatie van het vrijwilligerswerk in het
dorp.
Communicatie
Externe communicatie
Hieronder vallen onder meer:
de persberichten over actuele zaken;
de zogenaamde “kwartaalberichten”.
Gewerkt wordt aan een gewijzigde opzet van deze vorm van
communicatie, zoals andere frequentie, andere naam etc.
Interne communicatie
Te denken valt hierbij aan het onderhouden van contacten met:
leden en donateurs
de verschillende commissies en werkgroepen.
Het ligt in het voornemen om op korte termijn een avond te organiseren waarvoor alle
deelnemers aan deze groepen worden uitgenodigd.
Website
De website staat ten dienste van zowel leden en donateurs als voor externe personen
en organisaties. Het ligt al geruime tijd in het voornemen om de website van VDW flink
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te verbeteren en te verfraaien. De beschikbare tijd en de benodigde financiën
vormen daarbij nog wel flinke obstakels.
6.

Activiteiten
Dorpsbelangen Wagenborgen organiseert jaarlijks een beperkt aantal specifieke
activiteiten, t.w.:
de Dodenherdenking 4 mei bij het monument voor de gevallenen tijdens de 2e
wereldoorlog
de bloemetjesmarkt, tijdens de door de Commissie Speulbult georganiseerde
Koningsdag
de intocht van Sinterklaas
de Kerstbomenactie

7.

Bestuurlijk overleg
Met een frequentie van ongeveer 1x per kwartaal vindt overleg plaats met wethouders van
de gemeente en ambtelijke ondersteuners. De agendapunten verschillen per keer.
Momenteel zijn de volgende onderwerpen actueel:
o.a. Verkeersveiligheid (o.a. Westerlaan/Fam.Bronsweg en Klokkenborg
Snel internet
Overdracht algemene begraafplaats

8.

TROS Wagenborgen (Toeristisch Recreatief Ontwikkelings Plan Wagenborgen)
8.1. Fietspad Meerweg
De onveilige verkeerssituatie voor fietsers op de verbinding Fam.Bronsweg /
Westerlaan en de wens tot uitbreiding van de mogelijkheden van recreatief- en
toeristisch fietsverkeer rond Wagenborgen hebben het plan doen ontstaan om te
komen tot een fietsverbinding vanaf de Meerweg, langs de Kraijersmaar en de
Wilderhofsterweg in de richting van Meedhuizen. Ook de bereikbaarheid van het
Proostmeer zou hierdoor aanzienlijk kunnen worden verbeterd. De plannen verkeren
nog in het beginstadium maar zullen in de loop van 2018 verder worden uitgewerkt en
op hun haalbaarheid worden onderzocht.
8.2. Fietspad N.Z. Hondshalstermeer)
Een nieuw fietspad langs de noodzijde van het Hondshalstermeer, vanaf Camping klein
Finland tot het zgn. betonpad zou eveneens een zeer aantrekkelijke uitbreiding van het
recreatie- en toeristische fietsnetwerk rond wagenborgen kunnen zijn. Bovendien kan
deze verbinding wellicht perfect aansluiten bij de verdere ontwikkeling van het Park
Groot Bronswijk.

9.

Overige onderwerpen
9.1. Dorpsbudgetten
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Door de gemeente worden jaarlijks de zgn. wijk- en dorpsbudgetten beschikbaar
gesteld. Bovenop een basisbedrag van € 4000,-- per dorps wordt een bedrag van €
2,00 per inwoner verstrekt. Aanvragen die voor 1 juli van het desbetreffende jaar
worden ontvangen worden door het bestuur van VDW beoordeeld de binnengekomen
aanvragen aan de hand van de gemeentelijke voorwaarden. Afhankelijk het het
beschikbare totale budget worden deze aanvragen geheel of gedeeltelijk toegekend.
Aanvragen die na 1 juli worden ontvangen komen uitsluitend voor eventuele
toekenning in aanmerking als nog voldoende budget beschikbaar is.
Windmolenparken
Het bestuur van VDW participeert in de zgn. Klankbordgroep Geefsweer. Hieraan
nemen deel de provincie Groningen en de verschillende belangengroepen uit de
omliggende dorpen. Verder neemt VDW ook deel aan het overleg betreffende de
uitbreiding van het Windpark Delfzijl-Zuid. In beide gevallen tracht het bestuur van
VDW op te komen voor de belangen van haar inwoners.
Doorstart Jeugdsoos
Een eerste poging in het afgelopen jaar om de Jeugdsoos nieuw leven in te blazen is
mislukt. Het idee van een doorstart is echter nog niet geheel van tafel.
Expositie v.m. Stichting Groot-Bronswijk
In het dorp leeft bij een aantal mensen de behoefte om d.m.v. een permanente
expositie de herinneringen aan de voormalige Psychiatrische Inrichting groot
Bronswijk levend te houden. Over de eventuele mogelijkheden hiertoe wordt
serieus nagedacht.
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