HET ASINGAPARK OP DE SCHOP.
Beste Ulrumers,
Zoals jullie weten, zijn er plannen in Ulrum in het kader van het
Wierdeherstelplan.
Ulrum mag evenals Warffum en Godlinze meedoen met dit plan.
Ulrum is uitgekozen om dat er al veel gebeurt in ons dorp en omdat het op een
dubbele wierde ligt.
De bedoeling is om de wierden weer beter zichtbaar te maken, maar daarnaast
ook ruim aandacht te schenken aan de geschiedenis erom heen.
Één van de zaken die echt zal worden aangepakt is het Asingapark. Dit zal veel
Ulrumers en met name de omwonenden als muziek in de oren klinken, aangezien
het park de laatste jaren sterk is verloederd. Dit zal ook gevolgen hebben voor de
naast gelegen ijsbaan.
De overige twee plekken in het dorp die extra aandacht krijgen zijn: de
doorgaande route (Elensterweg – Noorderstraat – Leensterweg), dit is de oude
kwelderwal en het terrein waar Asingahof op stond.
In totaal wil men voor deze 3 plekken ca. € 100.000,-- besteden aan echte fysieke
ingrepen.

Voor het Asingapark willen we graag een werkgroep formeren, die mee wil
denken/praten over de aanpassingen, veranderingen, invulling, toekomst van het
park.
We denken aan een groep van een ongeveer 5 à 7 personen.

Het Wierdeherstelplan vindt plaats onder auspiciën van: Landschapsbeheer
Groningen.
Hun tijdschema voor dit jaar ziet op dit moment als volgt uit:
1) Januari -februari:
Werkgroepenoverleg Asingapark en Doorgaande
Route.
Hierin inventarisatie van ideeën.
2) maart:
Dorpsbijeenkomst presentatie
onderzoeksresultaten en
ideeën uitwerken.
3) maart – juli:
Uitwerking plannen door Landschapsbeheer
Groningen
of externe partij.
4) juli:
Plan van aanpak en uitwerkingen klaar, voorleggen aan
het Waddenfonds. Zij zullen de plannen subsidiëren en
zullen dus ook de uiteindelijke beslissingen moeten
nemen.
Wanneer de daadwerkelijke ingrepen plaats zullen vinden is op dit moment
nog niet te zeggen. Waarschijnlijk zal dit vanaf de herfst van 2016 plaats
gaan vinden.

Voor de Doorgaande Route bestaat nog een werkgroep, maar voor het Asingapark zijn we
dus op zoek naar een aantal mensen, die mee willen denken en praten over de toekomst van
dit park. Het mogen ook meer dan 7 personen zijn. Voor deze werkgroep richten wij ons in eerste instantie op
de omwonenden van het park, de ijsbaanvereniging, de school, DBU en organisaties die hierin
wellicht ook belangen hebben.

Spreekt dit u/jou aan, meld je dan snel aan bij:
Roelof Noorda
Snakkeburen 17
9971 CR ULRUM
0595-402626
w.j.noorda@kpnplanet.nl

