Gedeputeerde en wethouder kwamen klussen en ondertekenden een convenant
Vrijdag 14 maart waren gedeputeerde Marianne Besselink en wethouder Herwil van Gelder aan
het klussen bij het in aanbouw zijnde Lotuspark. Naast hen waren ook Dinie Rotman (beleids medewerker van Wierden & Borgen) en een tiental ambtenaren die acte de présence gaven.
Daarnaast hebben de partijen in het centrum van het dorp de gemaakte afspraken met Project
Ulrum 2034 middels het ondertekenen van een convenant vastgelegd.
Dat Ulrumers niet lijdzaam wachten wat er op hen afkomt is inmiddels breed bekend.
Diverse gemeenten en instellingen bezoeken Ulrum om kennis te maken met hoe het dorp zelf
het initiatief neemt. Zelf doen staat hierin centraal. Deze werkwijze heeft er in geresulteerd dat
de gemeente, Wierden en Borgen en de provincie het Project Ulrum 2034 ondersteunen. In het
kader van Werk, Leefbaarheid en Energie (WLE) is Ulrum een financiële impuls toegezegd van
1,5 miljoen.
Alle partijen erkennen het vernieuwende karakter van het Project Ulrum 2034, de ambities en
uitdagingen waarvoor Ulrum staat. Het vereist een transitie in denken over de kracht en de
vitaliteit van de (dorps)samenleving en de veranderende kijk op de rollen en verantwoordelijk heden van zowel inwoners, overheden en maatschappelijke organisaties. Met het ondertekenen van het convenant is vastgelegd welke rollen en posities de ondertekende partijen
hebben in dit proces. In het convenant staat ondermeer te lezen dat Ulrum zelf aan zet is.
Zij voert de leiding over de gewenste veranderingen in het kader van project Ulrum 2034.
De gemeente
Voor de Gemeente De Marne geldt dat zij in de eerste plaats een faciliterende en regisserende
rol ten opzichte van Project Ulrum 2034 hebben. Dat ontslaat de gemeente niet van haar wetgevende taak
Provincie Groningen
De rol van de provincie wordt steeds kleiner. Per 2020 zal de provincie geen regie meer voeren
over het onderdeel ‘Leefbaarheid’: de provincie bereidt de inwoners daarop voor door impulsen
te geven aan vernieuwde vormen van burgerschap.
Met de Woningbouwstichting Wierden & Borgen is afgesproken om binnen het deelproject
‘Deel&Ulrum’ ten minste 2 x 19 woningen ‘op te plussen’. Deze aanpassingen worden (waar
mogelijk) met lokale bedrijven gerealiseerd. Verder zal er onderzoek plaatsvinden naar de
mogelijkheden en wensen omtrent het opplussen van woningen in de koop- en huursector.
Ondertekening
De ondertekening vond plaats in het centrum van het dorp bij “Tante Bep”. (hoek Noorderstraat – Marktstraat. Namens Ulrum is Roelof Noorda gemachtigd het convenant te tekenen.
De voorzitter van Dorpsbelangen Ulrum Eiko Swijghuizen trad tijdens deze ceremonie op als
“gastnotaris”.
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