Even weer bijpraten over de ontwikkelingen in Ulrum

Stand van zaken inzake het Actieprogramma WLE, waarin de provincie een bedrag van 1, 5
miljoen euro steun heeft toegezegd voor diverse ingrijpende plannen in Ulrum. Wij willen
middels dit maandelijks verslag zowel u als inwoners van het dorp, maar ook de overheid
bijpraten over de stand van zaken. Deze keer doen wij allereerst verslag van de projecten, die
binnen het Actieprogramma WLE vallen en daarna van de overige projecten.
Deel& Ulrum
Inmiddels is het Infocentrum nu ook het
vergadercentrum geworden, nu we op
zaterdag, 22 maart de spullen hebben
verhuisd van Kerkstraat 12 naar de
Noorderstraat. Een verslag van deze dag vindt
u elders in dit blad. Het Infocentrum is nu ook
op vaste tijden open: Maandagsmiddags en
donderdagsmiddags van: 14.00 uur – 16.00
uur, alsmede op afspraak.
Ziet u het stoepbord buiten staan, dan is het
Infocentrum open en kunt u binnen stappen
met al uw vragen opmerkingen etc. Met
diverse deskundigen o.a.: Wageningen
Universiteit, Hanzehogeschool, Roeg&Roem
(kennisplatform uit Groningen) wordt een
programma opgezet met name t.b.v. het
wonen in dit dorp. Er wordt ingezet op drie
pijlers: herbestemming van panden,
ruilverkaveling en opplussen van
woningen. Alle werkzaamheden die hierbij
komen kijken willen wij zoveel mogelijk
onderbrengen bij lokale bedrijven.
Keukentafelgesprekken
Een groot deel van deze bedrijven is begin
deze maand bij elkaar geweest om hier met
elkaar over te praten. Vanaf deze maand zal er
ook een team door het dorp gaan om van
iedere woning een infrarood foto te maken, om
te bepalen welke maatregelen er eventueel
voor een woning zouden moeten worden

genomen. De bedoeling is om dit straat voor
straat te gaan doen en dan de bewoners uit te
nodigen om ’s avonds in het Infocentrum de
resultaten te bespreken en wellicht ook al een
op maat gericht advies mee te geven. Deze
maand zijn ook de “keukentafelgesprekken”
door werkgroep DörpsZörg opgestart en ook
daarin zal het onderdeel wonen een
belangrijke plaats hebben. Samen met o.a.
Woningbouwcorporatie Wierden en Borgen zal
er dan een verdere stappenplan ontwikkeld
worden. Welke woningen hebben welke
aanpak nodig en hoe kunnen we dat in
gezamenlijkheid oplossen. Wat wordt er van
ons verwacht en wat wordt er van u verwacht.
Het wordt dus geen algemene aanpak, maar
individuele aanpak.
Er zal dus ook wat dit betreft de komende tijd
veel beweging in Ulrum zijn. Het is dus niet zo,
zoals het fabeltje rondgaat, dat wij allerlei
panden op gaan kopen. Met elkaar willen we
proberen het woonconform in Ulrum te
verbeteren en het dorp daardoor een betere
uitstraling te geven.
Wij gaan er voor. Doet u ook mee?
Regelmatig logeren er gasten in het dorp.
Benieuwd hoe zij het hier ervaren hebben, hoe
zij tegen het dorp aankijken. Voor hun
verhalen, belevenissen kijk eens op:
www.deelnulrum.nl
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DörpsZörg.
Inmiddels heeft deze werkgroep n.a.v. hun droomsessies een duidelijke toekomstvisie
opgezet.
Dit is o.a. vertaald in een mooie brochure, die de vrijwilligers van deze werkgroep deze maand
huis aan huis zullen bezorgen en de bewoners zullen vragen om mee te werken aan een
keukentafelgesprek. In deze gesprekken zal geïnventariseerd worden wat de wensen van de
bewoners zijn op het gebied van: wonnen, welzijn en zorg. Hier zit dus al weer een heel
duidelijk verband met Deel&Ulrum. In de brochure staan ook een aantal vragen vermeld,
waarover de vrijwilliger graag met u in gesprek wil gaan. Op die manier kan er een juist beeld
worden gemaakt hoe bijvoorbeeld het al oude “noaberschap” gekoppeld kan worden aan
professionele zorg. M.a.w. hoe kunnen we met elkaar er voor zorgen dat inwoners in het dorp
op een prettige manier hier (kunnen) blijven wonen en welke mogelijke aanpassingen
daarvoor nodig zijn. Ook dit is maatwerk en zal per individu worden bekeken.
Het lijkt ons goed om nu ook even een
misverstand uit de wereld te helpen. De laatste
weken is een groep van 5 personen bezig om
te kijken of een hospice voor Ulrum en
omgeving een haalbare kaart is. Hierbij zijn er
contacten met andere professionele
hulpverleners. Dit initiatief valt vooralsnog niet
onder DörpsZörg, maar zou eventueel daar in
de toekomst wel een onderdeel van kunnen
worden.

Doorgaande Route/Kunst.
Eind van deze maand/begin volgende maand
zullen er in de Noorderstraat een 17 tal
bloembakken worden geplaatst. Deze bakken
zullen “hufterproof”zijn. De gemeente zal
zorgen voor de inhoud (grond en beplanting).
Op die manier zal deze versteende straat er
straks al een stuk vriendelijker uit gaan zien.
Mede door de ziekte van Harm van der Meulen
gaat het beeldenproject bij de toegangswegen
iets langer duren. Hij houdt zich namelijk bezig
met de vergunningen en het aantrekken van
subsidies. Want ook deze werkgroep krijgt een
deel van de provinciale subsidie, maar moet

het ontbrekende deel zelf op een andere
manier binnen zien te halen.

Spoorpark.
Ook nu kunnen wij nog geen positief nieuws
melden over de mogelijke grondoverdracht. Dit
schijnt dus een kwestie een zeer lange adem
te zijn. Wat ook tegenvalt is de beloofde actie
van de gemeente om o.a. duidelijke zichtlijnen
aan te brengen in de groenstrook achter de
Spoorstraat, zodat het dorp vanaf de N361
weer beter zichtbaar wordt.
Maar ook hier zullen stappen in moeten
worden genomen, omdat ook dit project
onderdeel uitmaakt van de subsidieregeling
van de provincie.
Van Showband DOS is een verzoek ontvangen
om een deel van het Spoorpark te mogen
gebruiken als oefenterrein. Dit verzoek zal
zorgvuldig door ons worden besproken, omdat
dit ook de nodige gevolgen voor de omgeving
heeft.

Lotuspark.

Zoals al meegedeeld hebben
provinciale/gemeentelijke bestuurders en
ambtenaren zich hier op 14 maart jl van hun
beste kant laten zien. Maar ook op zaterdag
22 maart werd in dit park door velen (jong en
oud) gewerkt. Zie ook het verslag elders in dit
blad. Er is die dag veel werk verricht, wat ook
geen overbodige luxe was, aangezien de
werkgroep er nog steeds van uitgaat om het
park op 25 april a.s. open te stellen. Een deel
van het werk (de bestrating) is uitbesteed.
Maar er moet daarnaast nog veel gebeuren.
Eind maart is er nog weer dorpsbreed een

verzoek om hulp gedaan. Ook nu doet de
werkgroep alsnog weer een beroep op u. Hebt
u een middag, morgen een paar uurtjes over,
kom dan helpen in het Lotuspark. Ook voor
hen die denken dat ze twee linkerhanden
hebben is er genoeg te doen: schuren, verven,
lakken etc. Er wordt vrijwel iedere dag gewerkt
van ’s morgens 10.00 uur tot ’s avonds als het
donker wordt en op de zaterdagen van 09.00
uur tot 17.00 uur.
Informatie nodig? Bel Wim Pruim: 0623049387

Kerkstraat 12.

Dit pand is op zaterdag, 22 maart jl dus voor een groot deel leeggehaald. Dankzij de bereidwillige
medewerking van fam. Luth (waarvoor onze hartelijke dank) konden de spullen een plekje krijgen in hun
winkelpand aan de Noorderstraat. De tekeningen voor de verbouw zijn inmiddels klaar en liggen bij de
gemeente ter goedkeuring. Aan de hand van de tekeningen zijn ook de omwonenden op de hoogte
gesteld en gedurende het gehele verbouwproces zal ook contact met hen zijn om eventuele overlast
tijdens de verbouwactiviteiten tot een minimum te beperken. Inmiddels zijn er o.m. gesprekken geweest
met twee lokale bouwbedrijven en een installatiebureau. Want het is nogmaals de bedoeling alle
werkzaamheden zoveel mogelijk uit te laten voeren door de diverse bedrijven binnen ons dorp. De
bouwcommissie is nog wel bezig een onafhankelijke projectleider aan te trekken, die alle activiteiten op
een professionele manier zal gaan begeleiden en aansturen.
De onderstaande werkgroepen vallen niet onder het Actieprogramma WLE, maar zoals vorige maand
beloofd willen we toch ook van hen de stand van zaken doorgeven.

Terrein Asingahof
Donderdag, 27 maart heeft Zonnehuisgroep Noord in samenwerking met Versitol aan de omwonenden
van het terrein een plan gepresenteerd voor de voorlopige herinrichting van het terrein. Voorlopig, want
het terrein is ook nog steeds in beeld voor een gecombineerd proefproject van: Wierden- en
Terpenherstel, alsmede Watercoalitie. Elders in dit blad vindt meer informatie over deze voorlopige
herinrichtingsplannen. Om alvast even een tipje van de sluier op te lichten: de historische steen krijgt
een prominente plek terug in het plan en op de muur van de aanleunWoningen komt een demontabele muurschildering, die refereert aan de borg Asinga. De voorlopige
herinrichtingsplannen zijn zowel door de omwonenden, als door de werkgroepleden positief ontvangen.
De verwachting is dat de werkzaamheden in de loop van deze maand zullen worden opgestart.
Kerkhistorisch Museum.
Deze werkgroep heeft nu duidelijk uitgesproken dat zij niet in het pand kerkstraat 12 zullen komen. Zij
zouden dan gevestigd worden op de bovenverdieping, wat voor hen niet aantrekkelijk is.
Inmiddels hebben zij vergaande contacten met de SOGK (St. Oude Groninger Kerken) voor vestiging
van het museum in gebouw Irene, waarbij dan ook activiteiten in de aangrenzende kerk plaats kunnen
vinden.
Sport.
Wij prijzen ons gelukkig dat er weer beweging in de sport. Begin deze maand zijn vertegenwoordigers
van diverse sportverenigingen bij elkaar geweest om een gezamenlijke werkgroep samen te stellen,
alsmede een gezamenlijke koers voor de toekomst.
Volgende maand kan hierover hopelijk meer duidelijk worden gegeven.
Begraafplaatsen Ulrum.
We praten liever niet meer over historische begraafplaatsen, want in principe is elke begraafplaats of
kerkhof historisch, want een ieder die hier begraven is, is op zich al een stuk historie.
Zoals u van deze groep vrijwilligers eigenlijk elke maand gewend bent, hebben zij ook nu weer een apart
verslag in deze dorpskrant.
Er is, zo kunt u lezen volop beweging gaande in het dorp om de leefbaarheid te behouden, dan wel te
vergroten en het dorp klaar te maken voor de toekomst. Een dorp, waarin het ondanks dat er
voorzieningen weg zijn, prettig wonen en leven is.
Wij (Project Ulrum 2034/St. Ulrum 2034) gaan ervoor. Maar wij kunnen niet zonder uw hulp.
Ook u hebben wij dus zondermeer nodig. Want een groot deel van de plannen, die onder het
Actieprogramma WLE vallen, moeten oktober 2015 gerealiseerd zijn, dan wel dat de diverse projecten
op een goede manier in de steigers staan.

Wij bouwen aan de toekomst van Ulrum. Bouwt u mee?

Identiteit van Ulrum

