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Voorwoord
Voor u ligt het Jaarplan 2017. Voorafgegaan door een overzicht van het voorgaande jaar
vindt u hierin onze plannen voor het lopende verenigingsjaar. Zoals altijd ambitieus. De
realiteit gebiedt ons echter weer het nodige voorbehoud te maken. Te vaak werden in het
verleden onze plannen ingehaald door onverwachte ontwikkelingen, die weer geheel
andere keuzes vereisten.
Desondanks: we gaan er voor!
Het bestuur.


1. Terugblik op 2016
Sluiting Menterne
We overdrijven niet als we stellen dat 2016 een heftig jaar is geweest. Allereerst was
er de sluiting van de Menterne, een regelrecht drama voor alle bewoners en
omwonenden en een verlies voor Wagenborgen. Een lichtpuntje is dat het is gelukt
om ten behoeve van de bewoners van onder meer de aanleunwoningen de
“Meerzorg” open te houden.

Sluiting CBS De Blinke
Reeds in 2015 werd de CBS De Blinke gesloten en vonden desbetreffende leerlingen
onderdak in tijdelijke barakken bij OBS De Waarborg. De kwaliteit van deze
huisvesting mag allesbehalve ideaal worden genoemd.
Proostmeer
Het leek er op dat de zwemfunctie eindelijk weer hersteld was in 2016, ondanks dat
het water nog niet op peil was. De Jeugd genoot, doch de pret duurde niet lang want
al snel werd zwemmersjeuk geconstateerd. Helaas bleek nu een parasiet, die door

slakken werd overgebracht, de oorzaak. De universiteit van Wageningen onderzoekt
nog of wellicht de eikenrups de boosdoener kan zijn. Ook kon de ijsvereniging nog
geen beroep doen op de directe verbinding met het Proostmeer i.v.m. een nog te
lage waterstand, zodat de oude pomp nogmaals zijn dienst moest bewijzen.
Toekomstplan
Ondanks veel aandrang door VDW is er helaas nog maar weinig bekend geworden
omtrent het Toekomstplan voor Wagenborgen. Wel is er veel overleg geweest en zijn
er stappen gezet. Het is echter een moeilijk proces, mede omdat er meerdere
partijen bij betrokken zijn, die niet allemaal even voortvarend stappen willen of
kunnen zetten. Wat in ieder geval wel is gerealiseerd, is de aankoop door
Woonstichting Groninger Huis van Woonzorg Nederland van het voormalige
Hoofdgebouw op het Groot-Bronswijkterrein.
Windmolenparken
De voorgenomen aanleg van windmolenparken in de onmiddellijke nabijheid van
Wagenborgen neemt steeds duidelijker vormen aan. Er staan 2 projecten op stapel
t.w.: Geefsweer en Delfzijl-Zuid. In 2016 zijn er diverse informatie-avonden
gereoganiseerd. Daarbij viel het op dat zelfs tijdens de bijeenkomsten in ons dorp de
inwoners van Wagenborgen zwaar in de minderheid waren t.o.v. de inwoners van
Meedhuizen. Ondanks het feit dat wij in Wagenborgen in de bevoorrechte positie
verkeren dat alle dorpelingen kunnen worden geinformeerd via het huis-aanhuisblad Op de Hoogte lukt het kennelijk maar niet de bewoners te mobiliseren.
T.R.O.S. (Toeristisch Recreatieve Ontwikkelings Schets)
De recreatieve en toeristische kwaliteiten van Wagenborgen worden nogal eens
onderschat. Het Proostmeer, de omringende bosschages, de camping Klein Finland,
het Hondshalstermeer, diverse aantrekkelijke horecavoorzieningen en niet te
vergeten het uitgebreide fietspadennetwerk zijn daar goede voorbeelden van. Om
die reden is in 2016 een aanzet gegeven tot het opstellen van een plan om de
bestaande mogelijkheden beter te benutten. De eerste daad is geweest het voorstel
aan de gemeente om een fietspad aan te leggen vanaf de Meerweg, langs de
Kraaijersmaar naar de Wilderhofsterweg. Bijkomend voordeel is dat schoolkinderen
richting Appingedam/Delfzijl dan niet meer over de gevaarlijke Westerlaan hoeven te
fietsen.
Het voorstel is bij de gemeente in eerste instantie positief ontvangen maar
definitieve beslissingen zijn nog niet genomen.

Was het dan allemaal kommer en kwel? Zeker niet! Er waren gelukkig ook
verheugende ontwikkelingen te melden.
Steunstee
Wat bijvoorbeeld te denken van de voormalige Rabobank. Uiteindelijk gelukte het
Dorpsbelangen met de Rabodirectie tot een accoord te komen en kon met behulp
van de gelden van het WIF het gebouw worden gekocht. Dankzij tal van subsidies,
niet in de laatste plaats van de gemeente, kwam de realisatie van een steunstee
steeds dichterbij en kon worden begonnen met de verbouwing. Het in het najaar van
2015 mede op initiatief van VDW opgerichte Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen
(VNW) wordt gehuisvest in de Steunstee.
Commissies en werkgroepen, activiteiten
Onder de vlag van VDW zijn diverse werkgroepen en commissies actief, t.w.:
>
Kinderspeelweek Wagenborgen (KSW)
Organiseerde weer met veel succes de Kinderspeelweek van 25 t/m 29 juli.
Vele kinderen amuseerden zich kostelijk met allerlei leuke spelletjes en
speurtochten, met als hoogtepunt een knalfeest met de brandweer.
>
Commissie Speulbult
Na een grondige opknapbeurt van de speeltuin tussen2013 t/m 2015 ligt de
nadruk thans vooral op toezicht en onderhoud. De speeltuin voorziet nog
steeds in een grote behoefte.
>
Fiets4Daagse
Van 20 t/m 23 juni werd wederom de traditionele Fiets4Daagse
georganiseerd. Ruim 50 deelnemers trotseerden met succes de vaak barre
weersomstandigheden.
>
Werkgroep Park Groot-Bronswijk
Met dank aan de werkgroep heeft het dierenverblijf een opvallende
metamorfose ondergaan. Het totaal vervallen gebouw en de omringende
weide is omgetoverd in een comfortabel en veilig onderkomen.
>
Werkgroep Begraafplaats Groot-Bronswijk
In alle stilte en rust werkt deze werkgroep gestaag door aan het onderhoud
van deze gedenkwaardige plek. Ook de belangstelling neemt gestaag toe. Op
7 juli werd de begraafplaats bezocht door een 40-tal mensen onder
begeleiding van de organisatie “Tour des Cimetieres”.
Daarnaast bestaat er nog een 2-tal min of meer informele groepen die incidenteel
bijeenkomt, t.w.:
>
de Ondernemersclub Wagenborgen
>
het Dorpscomité.
Wagenborger Investerings Fonds (W.I.F.)
Het WIF is in feite een zelfstandige stichting. Het bestuur wordt conform de statuten
echter in meerderheid gevormd door zittende bestuursleden van VDW en voert in
principe het beleid van onze vereniging uit.
Het fonds beheert de gelden van het v.m. Toeristenfonds Envilla en faciliteert
financieel de uitvoering van de plannen van VDW. Voorbeelden daarvan zijn de

uitvoering van het project Proostmeer, de aankoop van de kavel Hibiscusstraat in
2015 en de realisatie van de Steunhörn.
Dorpsbudgetten
Een 4-tal aanvragen is door de gemeente toewezen via het Budget
Bewonersinitiatieven. Mede hierdoor konden alle aanvragen uit het Dorpsbudget
worden gehonoreerd.
De Communicatie
Conform de afspraak in de Algemene Ledenvergadering op 30 maart 2016 is in de
loop van 2016 enkele malen het zgn. “Kwartaalbericht” verschenen in Op de Hoogte.
Helaas is het nog niet gelukt de website van de vereniging een flinke upgrade te
geven.
2. De Prioriteiten in 2017
Proostmeer.
In het vroege voorjaar van 2017 zullen preventief slakken worden afgevangen,
teneinde te voorkomen dat ze zich eind april gaan vermenigvuldigen. Deze slakken
zijn n.l. de dragers van de parasiet die de zwemmersjeuk kan veroorzaken.
Verder gaan wij er vanuit dat het waterpeil weer verder zal toenemen tot het
normale niveau, waardoor ook de waterkwaliteit zal toenemen. Kortom, we hopen
en vertrouwen er op dat we de komende zomer weer onbezorgd kunnen recreëren
bij onze vertrouwde plas.
Niet alleen het Proostmeer zelf, maar ook het strand en de aangrenzende terreinen
moeten weer in representatieve staat worden teruggebracht. De sportattributen van
de voormalige Sport Ontmoetings Plek (SOP) worden herplaatst en de speeltuin moet
worden ingericht. Deels met de oude attributen, deels met nieuw aan te leggen en
aan te schaffen voorzieningen.
Toekomstplan
De verwachting is dat in 2017 veel meer duidelijk wordt t.a.v. de invulling van het
totale Groot-Bronswijk terrein. Het oostelijk deel wordt overgenomen door
SolarNova ten behoeve van de realisering van een Solarpark.
Met betrekking tot het westelijk deel wordt momenteel onderhandeld tussen
Woonzorg Nederland als verkopende partij en Woonstichting Groninger Huis en
Gemeente. Wij hebben op dit proces geen enkele invloed. Desondanks hopen wij
vurig dat er dit voorjaar nu eindelijk eens wat meer duidelijkheid komt inzake de
geplande woningen in de nabijheid van de door Woonstichting Groninger Huis
aangekochte villa en van de Brede school.
De Steunhörn
Op 2 februari van dit jaar is in de voormalige Rabobank de “Steunhörn” feestelijk
geopend. Het gebouw biedt onderdak aan het Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen
(VNW) en biedt verder plaats aan tal van activiteiten, zoals (bestuurs-) vergaderingen,
de Boekenkluis en spreekuren van o.a. gemeente. Teneinde de “Steunhörn” werkelijk

tot het gewenste steunpunt te laten uitgroeien zal nog het nodige moeten worden
gedaan aan de uitbreiding van mogelijk incidentele en structurele activiteiten.
Windmolenparken
De afgelopen jaren is sterk de indruk ontstaan dat de belangstelling van de inwoners
van Wagenborgen voor de ontwikkelingen rond de Windpark Geefsweer en DelfzijlZuid op zijn minst matig kan worden genoemd. Het leeft niet echt! Toch gaat het
om projecten die een grote impact zullen hebben op het woon- en leefklimaat in ons
dorp. Dorpsbelangen participeert reeds in de Klankborggroep Geefsweer maar
daarnaast verdient het aanbeveling te zoeken naar wegen om de Wagenborgers
meer te interesseren en zo nodig te mobiliseren.
T.R.O.S. (Toeristisch Recreatieve Ontwikkelings Schets)
De 2 belangrijkste aktiepunten voor 2017 zijn:
>
het promoten van het Proostmeer en bijbehorende voorzieningen
>
het (zo mogelijk-) verder uitwerken van de plannen m.b.t. het Fietspad
Meerweg – Wilderhofsterweg

Fietspadennetwerk rond Wagenborgen
Wagenborger Investerings Fonds (W.I.F.)
Het WIF is opgericht om met behulp van de gelden uit het Toeristenfonds Envilla
investeringen te kunnen doen die de woon- en leefbaarheid in het dorp verbeteren.
Het fonds is niet bedoeld om b.v. exploitatietekorten aan te vullen. Ter aanvulling op
de investeringen dienen alle mogelijke subsidiebronnen worden aangeboord, mede
om te voorkomen dat de “pot” binnen enkele jaren leeg is.

Voor de aankoop van de kavel Hibiscusstraat heeft zich in principe een
belangstellende gemeld.
Overige aandachtspunten en activiteiten
>
Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid in het dorp laat zeer te wensen over. De 30-km zone
werkt totaal niet. Bij de gemeente zal worden aangedrongen op het spoedig
opstellen van een verbeterplan.
>

Snel internet
Internetverbindingen in Wagenborgen zijn zeer traag. Niet alleen huishoudens
ondervinden hier hinder van, vooral ondernemers zijn de dupe. Dit is des te
teleurstellender omdat er reeds een glasvezelkabel ligt tot in het centrum
van het dorp. Als zich de mogelijkheid voordoet deze zo langzamerhand
onacceptabele situatie te verbeteren, dient deze met beide handen te worden
aangegrepen.

>

Toekomst Sporthal Weerland
De bezetting van de plaatselijke sporthal is dermate laag dat gevreesd moet
worden dat deze op een zeker moment door de gemeente wordt gesloten. Er
is in principe een ondernemer bereid deze accommodatie over te nemen, mits
tegen acceptabele voorwaarden en prijs. Het bestuur van VDW stelt al het
mogelijke in het werk om het voortbestaan van de sporthal veilig te stellen
door als intermediair op te treden.

>

Bestuurlijk Overleg
Het periodieke overleg tussen het bestuur van VDW en verantwoordelijke
wethouders van de gemeente is een nuttig instrument om bepaalde
processen op gang te brengen en te houden. Verbeterpunt is o.i. de
regelmatige voortgangsrapportage van gemeente naar VDW en omgekeerd.

>

Dorpsbudgetten
De gemeentelijke bezuinigingen op het wijk- en dorpsbudget konden in 2016
deels worden opgevangen door het verkrijgen van subsidies in het kader van
de regeling “Bewonersinitiatieven”. Ook in 2017 is door de gemeente weer
een budget beschikbaar gesteld op grond van de regeling
“Bewonersinitiatieven”, terwijl dat van 2016 nog niet volledig is
opgesoupeerd. Het bestuur van VDW op op de hoogte van deze stand van
zaken en kan hieromtrent desgewenst adviseren.

>

Commissies en werkgroepen
De onder VDW opererende commissies en werkgroepen doen uiterst
belangrijk werk en vormen mede de ruggegraat van VDW. Goede
communicatie en het zonodig tijdig signaleren van mogelijke problemen zijn in
dit verband essentieel!
Het bestuur van de Jeugdsoos “Hardbeat” heeft onlangs opgehouden te
bestaan. Het bestuur van VDW heeft om die reden het gebouw van de

voormalige jeugdsoos voorlopig onder haar hoede genomen. Een werkgroep
zal gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze jeugdvoorziening
voor het dorp te behouden. Leidraad hierbij zal moeten zijn; een
ontmoetingsplek voor jeugd tot 18 jaar, dus geen verkoop van alcohol.
>

Activiteiten
In verband met de opening van de Steunhörn aan het begin van dit jaar is de
gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst komen te vervallen. Op Koningsdag
houden we weer de bekende Bloemetjesmarkt tijdens de Kindermarkt van de
Commissie speulbult. Op 4 mei organiseren we vanzelfsprekend de
traditionele Herdenking van de Gevallenen. In december staat de bekende
Kerstbomenactie weer op het programma.

>

De communicatie.
Het is de bedoeling dat ook dit jaar weer een aantal keren het
“Kwartaalbericht” verschijnt. Verder is het zaak dat nu eindelijk de website
grondig wordt aangepakt en geactualiseerd.

Wagenborgen, 29 maart 2017.

