Jaarplan 2015
Prioriteiten

VDW

Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen

Gerealiseerd in 2014
Wagenborger Investerings Fonds (WIF)
Oprichting
Op 20 augustus 2014 is de akte voor de oprichting van het WIF gepasseerd bij de notaris.
Het bestuur telt 5 leden, waarvan minimaal 3 tevens lid dienen te zijn van het bestuur van Vereniging
Dorpsbelangen wagenborgen.
Overheveling Envillafonds naar WIF
De gemeente is bereid gevonden het totale bedrag van het Toeristenfonds Envilla, dat nog steeds
door de Gem. Delfzijl werd beheerd, over te maken naar de rekening van het WIF. Van dit geld is
reeds geïnvesteerd in (a) een perceel grond aan de Hibiscusstraat / Fam. Bronsweg en (b) een hek
rond de Begraafplats op het GB terrein. Het 3e project is het Proostmeer (c).

Versterking bestuur en organisatie
Versterking bestuur
Dankzij de benoeming van 2 nieuwe bestuursleden in de ALV van 2014 is het totaal aantal
bestuursleden op 5 gekomen. In de loop van 2014 is het bestuur versterkt met kandidaat-bestuurslid
Nico Oosterom, die in de ALV 2015 zal worden voorgedragen als nieuw bestuurslid.
Instelling dorpscomité
Versterking organisatie
Met de instelling van het zgn. Dorpscomité is een wens in vervulling gegaan. Doel is de communicatie
tussen Dorpsbelangen enerzijds en instellingen en ondernemingen in het dorp anderzijds te
verbeteren. De eerste vergadering vond plaats op 8 juli 2014 en er wordt 3x per jaar vergaderd.
Oprichting Ondernemersclub
Doordat de bestaande handelsvereniging Wagenborgen in feite een slapend bestaan leidt, is het plan
opgevat een nieuwe ondernemersclub op te richten. De eerste vergaderingen hebben
plaatsgevonden en er hebben zich inmiddels meer dan 25 leden aangemeld. Hierdoor krijgt ook de
Sinterklaasintocht weer een zekerder draagvlak.

De prioriteiten in 2015
Initiatiefgroep Zorg
Stand van zaken
In 2014 kwam het verontrustende bericht dat Menterne op 1 januari 2018 zou gaan sluiten en
misschien nog wel eerder als er niet direct actie werd ondernomen. Om deze reden werd de
Initiatiefgroep Zorg opgericht, bestaande uit dorpsbewoners en een afvaardiging van de Zonnehuis
Groep Noord. Tevens werd er een groep opgericht om te kijken hoe het na 2018 verder moet.
Na een aantal afzonderlijke bijeenkomsten werd besloten beide groepen samen te voegen omdat
uiteindelijk beide groepen bezig waren met de toekomst van Wagenborgen. Eén keer per drie weken
wordt vergaderd om te onderzoeken we hoe we de zorg voor Wagenborgen kunnen organiseren en
betaalbaar kunnen houden.
Inmiddels is door de Zonnehuis Groep een coördinator voor vrijwilligers aangesteld. Deze heeft
tot taak zowel voor Menterne als voor het dorp vrijwilligers te werven die waar nodig bereid zijn
bewoners van Wagenborgen te helpen bij allerhande werkzaamheden.
Actie in 2015
De afgelopen tijd zijn door de Initiatiefgroep diverse oriënterende bezoeken afgelegd bij reeds
bestaande projecten in de provincie. Doel is zo uiteindelijk de voor Wagenborgen meest ideale
organisatievorm te ontwikkelen. Het streven is er op gericht dat deze organisatie op zo kort
mogelijke termijn en hopelijk reeds in 2015 definitief gestalte gaat krijgen. Mede dankzij deze
inspanningen heeft de Zonnehuis Groep inmiddels toegezegd dat Menterne niet voor 2018 gaat
sluiten!

Toekomstplan Wonen en Leven in Wagenborgen
Stand van zaken
Er is een stuurgroep Toekomstplan Wagenborgen ingesteld waarin de Woningstichting;
Zonnehuisgroep Noord; Woonzorg Nederland en de Vereniging Dorpsbelangen en de Gemeente
Delfzijl in participeren. De stuurgroep wordt ondersteunt door het Onderzoeksbureau Ellis Bulder.
Het onderzoeksbureau is geselecteerd door de stuurgroep uit een drietal bureau’s
De stuurgroep heeft inmiddels drie focusgroepen ingesteld te weten:
- Wonen en Zorg
- Levensloopbestendig en duurzaam (ver)bouwen
- Vrijwilligers zorgnetwerk.
Eerder al is er door het Groninger Huis in 2014 een rapportage van de gesprekken met diverse
betrokkenen over de toekomst van Wagenborgen uitgebracht en de Vereniging
Dorpsbelangen Wagenborgen heeft een enquete gehouden in het dorp Beide stukken zullen
uiteraard ook in het toekomstplan worden meegenomen.

Actie in 2015
De vier initiatiefnemers willen samen een integraal plan ontwikkelen waarin wordt aangegeven hoe
Wagenborgen toekomstbestendig kan worden gemaakt.Op die manier verwachten we dat de
leefbaarheid van Wagenborgen een grote stimulans kan krijgen doordat de inwoners van ons dorp er
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
De planning om in juli het plan te kunnen presenteren

Proostmeer
Stand van zaken
Er is na veel onderzoek en overleg eindelijk een start gemaakt met het opknappen van het
Proostmeer. Op het moment van het schrijven van dit jaarplan is het meer drooggelegd en heeft men
inmiddels een 7 tal diepe gaten gegraven. Een wel was helaas nog niet aangeboord.

Actie in 2015
In de komende tijd zal het plan verder worden uitgevoerd, waarna de fa. Vertisol de komende jaren
jaarlijks onderhoud zal plegen

Solarpark
Stand van zaken
Door de VDW is het initiatief genomen om te kijken naar haalbaarheid van invulling van een deel van
het terrein van voormalig Groot-Bronswijk door zonnepanelen. In het afgelopen jaar is door VDW
steeds bevestigd, dat voordat er besluiten worden genomen door het Bestuur, het dorp vooraf
d.m.v. een voorlichtingsavond wordt geïnformeerd.
Actie in 2015
Er is recentelijk een gesprek geweest met Solar Nova, waarbij genoemd werd, dat het Solarpark
groter wordt, dan in het eerder concept. Het Bestuur zal nader worden geïnformeerd om welk
gebied het dan exact gaat. De beslissende partijen t.w. de Gemeente i.v.m. de bestemming en
Woonzorg als eigenaar zullen na een nog te houden voorlichtingsavond door het Bestuur van VDW
worden benaderd met een voorlopig standpunt.

Werkgroep Groot Bronswijkterrein
Stand van zaken
In de laatste maanden van 2014 is er op 2 zaterdagochtenden per maand op een gezellige manier
gewerkt aan het opknappen van het gebied rond de Dierenweide. Vooraf was er koffie en nadien
werd er steeds erwtensoep gegeten.
Acties in 2015
In 2015 wordt hieraan een vervolg gegeven. Het Loket Leefbaarheid heeft inmiddels
€ 10.000,overgemaakt, waarvoor materialen kunnen worden gekocht, om het Dierenverblijf weer helemaal up

to date te maken. Op de NLdoet dag 21 maart zullen de oude bouwmaterialen worden verwijderd,
waarna met het opknappen kan worden begonnen.

Steunstee
Stand van zaken
Op dit moment biedt Menterne van Zonnehuisgroep ons onderdak om te vergaderen en derden te
ontvangen. Van een echte Steunstee is echter geen sprake, daar het niet een inloopruimte is waar
iedereen even een kop koffie kan halen.
Actie in 2015
Het standpunt van het Bestuur is om “Voor ieder dorp een dak”, zoals het fenomeen “Steunstee”
tegenwoordig wordt genoemd, een plaats te bewerkstelligen waar dorpsbewoners naar toe kunnen
met uiteenlopende vragen. Het gaat niet alleen om een fysieke plek, maar we dienen dat ook in te
vullen met man/vrouwkracht, een computer en een telefoon, waarmee en van waaruit ook een op te
zetten vrijwilligersclub kan werken

Rottekiezenbeleid
Hibiscusstraat
Stand van zaken
In 2014 is dit perceel door het WIF gekocht, omdat het er zeer verwaarloosd was en zelfs enig gevaar
veroorzaakte door een plas. Nadien is het door Vertisol reeds provisorisch bewerkt, zodat het er al
veel beter uitziet;
Actie in 2015
In de loop van het jaar zal dit perceel netjes worden gehouden en in de toekomst zal het worden
voorzien van een laag aarde, welke uit het Proostmeer is gebaggerd
Rabobank
Stand van zaken
In 2014 zijn er enkele gesprekken geweest en veel mailverkeer met de Directie, maar dat heeft nog
niet het gewenst resultaat opgeleverd
Actie in 2015
We zullen de organisatie aan het jasje moeten blijven trekken.

Overige aandachtspunten
Sporthal
De afgelopen maanden zijn er gesprekken geweest tussen de Gemeente en een overname
kandidaat, t.w. de plaatselijke sportschoolhouder. VDW speelde daarin een bemiddelende rol. Het
Bestuur zou deze overname toejuichen, maar of het werkelijk kans van slagen heeft is op dit
moment erg onzeker.

Compensatie windmolens
De plannen voor de uitbreiding van het windmolenpark ten zuiden Delfzijl kunnen in Wagenborgen
op weinig enthousiasme rekenen. De kans dat de bouw van deze ca 200 meter hoge gevaartes zal
kunnen worden verhinderd moet minimaal worden geacht. De enige hoop is gevestigd op een
fatsoenlijke financiële compensatie, die het realiseren en in stand houden van voorzieningen in het
dorp mogelijk maken.
Gemeentelijke herindeling
De gemeentelijke herindeling per 1-1-2018 lijkt een voldongen feit. Het bestuur van VDW zal op deze
ontwikkelingen tijdig dienen te anticiperen.
Samenwerking basisscholen / vorming Brede School
De besturen van de beide basisscholen in Wagenborgen streven op termijn naar een vorm van
samenwerking. Voor VDW ligt hier momenteel geen taak.
Activiteiten in 2015
- Herdenking Canadezen
- Koningsdag / Bloemetjesmarkt 27 april 2015
- Dodenherdenking 4 mei
- Bevrijdingsdag 5 mei
- Intocht Sinterklaas. Doordat de HV waarschijnlijk een opvolger krijgt in de vorm van een
OndernemersClub krijgt dit wellicht ook weer een structureel karakter
- Kerstbomenactie

(Nog) niet gerealiseerd
Meerjarenbeleidsplan
Een speerpunt in het Jaarplan 2014, maar op de achtergrond geraakt door de onstuimige
ontwikkelingen in dat jaar. Het bestuur blijft evenwel streven naar het ontwikkelen van een
beleidsvisie op langere termijn.
Commissie Spooktochten
Door de desbetreffende commissie is destijds zelf de wens te kennen gegeven zich aan te willen
sluiten bij VDW. Inmiddels heeft men aangegeven toch zelfstandig verder te willen.
Instelling Redactiecommissie
Een redactiecommissie blijft een belangrijke wens van het bestuur. Het probleem is echter het
vinden van een aantal vrijwilligers die permanent de externe communicatie via het dorpsblad,
dewebsite en de overige media onderhouden.
Samenwerki ng met Ondersteuningsgroep (OSG)
In de loop van 2014 hebben verschillende leden van de OSG vanwege persoonlijke redenen
afgehaakt, waardoor de bezetting momenteel minimaal is. Het bestuur streeft nu naar een soort

“pool” van vrijwilligers, die ieder op grond van hun persoonlijke kennis en ervaring het bestuur
gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren.
Toeristische ontwikkelingen
Wagenborgen heeft in principe belangrijke recreatieve- en toeristische potenties. Te denken valt
onder meer aan het ontwikkelen van fiets- en wandelroutes.
Behoud Burg.van Kampensportpark
In 2014 in het Jaarplan genoemd omdat gevreesd wordt dat op termijn deze voor Wagenborgen zo
belangrijke voorziening zal verdwijnen. Als het voortbestaan van het complex werkelijk wordt
bedreigd, zal het bestuur van VDW niet lijdzaam kunnen toezien.

