Even weer bijpraten over de ontwikkelingen in Ulrum, april 2015.

Stand van zaken inzake het Actieprogramma WLE, waarin de provincie financiële 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. Wij blijven in dit proces zeggen dat het welslagen ervan berust
op de inzet van zoveel mogelijk Ulrumers. Immers de inzet van Ulrum is de basis waarop
dit project rust. Een proces dat o.i. ook nog steeds rust op de drie belangrijkste credo’s:
met eigen mensen, met eigen middelen en met eigen energie (citaat Peter Modderman).
Algemeen
Het belangrijkste nieuws komt deze keer van het bestuurlijk front. Op het gezamenlijk overleg van 11
maart zijn een aantal afspraken gemaakt. Binnen St. Ulrum 2034 is de Raad van Toezicht verdwenen en
zal het bestuur zich in principe alleen nog bezighouden met het daadwerkelijk besturen van de stichting,
waarbij zij zich met name bezighoudt met het bewaken van de financiën en de onroerende goederen.
Het nieuwe bestuur bestaat uit: Paulien Schreuder, Bart van der Grinten, Renne Vogel en (voorlopig)
Eiko Swijghuizen. De laatste is afgevaardigde van het bestuur van DBU, die een permanente zetel zal
hebben in het bestuur.
De DL (Dagelijkse Leiding) bestaat nu uit: Hans van der Heide, Marianne van der Velden, Johan
Valkema en Roelof Noorda.
De DL van Project Ulrum 2034 zal zich bezig houden met het aansturen van het hele proces rondom
Project Ulrum 2034, het zonodige ondersteunen van de diverse werkgroepen, het onderhouden van de
diverse contacten (o.a. gemeente, provincie, woningcorporatie). Ook is het beheer van het totale WLEwerkbudget haar taak. Voorts is zij verantwoordelijk voor het ontvangen van gasten etc. Ook onderhoudt
zij de contacten met het bestuur van St. Ulrum 2034 en het bestuur van DBU. Een deel van haar taken
zal zij binnenkort ook weer proberen neer te leggen op de plaats waar zij horen: de werkgroepen, dit
indachtig onze filosofie: eigen inzet, eigen creativiteit. Binnen de DL is ook een taakverdeling gemaakt.
Aanspreekpunt/notulist: Roelof Noorda (reserve voor beiden: Hans van der Heide), publiciteitszaken:
Hans van der Heide, contactpersoon voor besturen etc.: Marianne van der Velden, diverse regelklussen:
Johan Valkema.
Afgesproken is verder dat voor de diverse werkgroepen de volgende contact personen zijn:
Johan Valkema:
Lotuspark en Kerkstraat.
Hans van der Heide:
Doorgaande Routen/Kunst, Waterloop/Toeristische Ontwikkeling
en DörpsZörg.
Marianne van der Velden: Kerkhistorisch Museum en Schatkoamer van Ollerom.
Roelof Noorda:
Spoorpark, Wierdenherstelplan, Begraafplaatsen, Deel&Ulrum.
Gezien de taken van de DL is er besloten voorlopig geen nieuwe werkgroepen actief te ondersteunen.

Nieuws van de werkgroepen die wel direct profiteren van de subsidie uit het Actieprogramma WLE
(Werk, Leefbaarheid en Energie) van de provincie Groningen.
Deel&Ulrum
De aanvragen voor het verduurzamen en opplussen gaan gewoon nog door. Het totale investeringsbedrag is al ruim € 900.000,-- Dit betekent dus ook al ruim: € 360.000,-- aan toegezegde subsidies. Wat
opvalt is dat ca. 90% van de aanvragen over verduurzamen gaat en slechts 10% over opplussen.
Daarom willen we vanaf nu meer het accent gaan leggen op het laatste. Hierin willen we samen op gaan
trekken met Woningbouwcorporatie Wierden en Borgen. Het is ook daarom dat er op 15 april een
gezamenlijke avond over dit thema was belegd in het Ontmoetingscentrum. Nadrukkelijk wordt er
nagedacht hoe we deze regeling in Ulrum wellicht kunnen verlengen en mogelijk uit kunnen rollen naar
onze omgeving. Vorige maand hebben wij meegedeeld dat in september er een tweede aanvraagronde
komt. Dit is uiteraard onder voorbehoud dat de subsidiepot dan nog niet leeg is. Het GroenLab waarover
wij u de vorige maand al informeerden is er in korte tijd in geslaagd om ruim € 13.000,-- aan subsidies
binnen te halen. De activiteiten kunnen en zullen nu ook daadwerkelijk binnenkort opgestart worden,
waarbij niet alleen de buurt: Akkerstraat/de Capel in beeld is, maar ook het Spoorpark en het
Asingapark. Bij de laatste twee wordt er nadrukkelijk aansluiting gezocht naar de plannen, die daar al
voor zijn. Om alvast te noteren: woensdagmiddag 23 sept. a.s., plantdag Fruitgaard de Capel.
Kerkstraat
Van de provincie
was ten tijde van
het klaarmaken
van d’Ollerommer
nog geen bericht
ontvangen over
eventuele
verschuiving van
posten binnen het
toegezegde
subsidiebedrag.
Hierdoor kan er,
alhoewel iedereen
in de starblokken
staat, ook nog
geen begin worden
gemaakt met de
sloop en verbouw
van het eerste
deel. Ook de
Tijdelijk onderkomen centrum jeugd en gezin in leegstaande OBS
benodigde
Akkerwinde.
vergunningen zijn
door niet
toereikende
informatie en ambtelijke vertragingen nog steeds niet binnen. De GGD (Jeugd&Gezin), die een plek zal
krijgen in de nieuwbouw, voelt zich thuis in haar tijdelijk onderkomen (de voormalige o.b.s. De
Akkerwinde). Een gebouw wat de laatste tijd helaas regelmatig het doelwit is van vernielingen. Op 09
april zijn alle betrokkenen rondom de Kerkstraat (bedrijven, bouwcommissie, beheercommissie etc.)
uitvoerig geïnformeerd over de stand van zaken.

WELZIJN - ZORG - WONEN

Is er wel behoefte aan het Ontmoetingspunt?
Het aantal bezoekers stijgt alleen maar.
Sinds de oprichting in 2008 kwamen er ieder jaar meer.
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Totaal aantal bezoekers : 514
Totaal aantal bezoekers : 910
Totaal aantal bezoekers : 1271
Totaal aantal bezoekers : 1636
Totaal aantal bezoekers : 1662
Totaal aantal bezoekers : 2320

2014 Totaal aantal bezoekers : 2993

DörpsZörg.
Op 25 maart jl. organiseerde deze
inmiddels stichting geworden werkgroep
een dorpsbrede informatieavond over de
veranderingen in de zorg. Wethouder
Mariëtte Visser verzorgde aan de hand
van een powerpointpresentatie een
overzicht van alle veranderingen.
Daarnaast vertelde Sjoukje Venema nog
iets over het opplussen van
huurwoningen (Wierden en Borgen) en
konden de dorpsbewoners ook verder
kennis maken met Maaike Compagne. Zij
is niet alleen wijkverpleegkundige bij TSN Thuiszorg, maar ook bij
de gemeente. Daarnaast is zij de nieuwe
onafhankelijke zorgcoördinator voor

Ulrum.
Lotuspark
Op zaterdag, 21 maart waren zo’n 25 vrijwilligers (vooral buurtgenoten) in touw om het park een
voorjaarsbeurt te geven: snoeien, opruimen van de rommel, straat herstellen en speeltoestellen
schoonmaken. Door het weer kon er helaas niet worden geverfd, iets wat dus nog moet gebeuren.
Ook werd er een schutting geplaatst, zodat men niet meer bij de achterzijde van Kerkstraat 12 kan.
Het park is in principe weer klaar voor een nieuw speelseizoen. Waar echt behoefte aan is zijn de
toiletvoorzieningen, maar ook deze zitten in de verbouwplannen van Kerkstraat 12.
Doorgaande Route/Kunst
Dachten wij alles goed geregeld te hebben
voor de eerste twee kunstwerken, blijken er
toch nog (ambtelijke) haken en ogen te zijn:
wijziging bestemmingsplan,
bouwvergunning en verzekering.
Dat Harm van der Meulen en Margriet
Barends eind maart even moedeloos waren,
is na zo’n lange periode echt begrijpelijk.
Maar samen met hen gaan wij ook proberen
deze plooien glad te strijken.
De kunstwerken bij de toegangswegen,
waar al zo lang (sinds 2009) over is
gesproken, moeten en zullen er komen.

Spoorpark
Ook laatste hobbels kunnen soms vrij taai zijn. We hebben het hierbij over de asfaltpaden, die naast en
achter de voormalige huizenblokken liepen. We gaan het nog maar een keer uitleggen.
De paden Noord – Zuid, dus direct naast Expoor zijn van Wierden en Borgen. De paden Oost – West
(achter de huizenblokken) zijn van de gemeente. We hebben Wierden en Borgen gevraagd om de grond
schoon (dus geen asfaltpaden) op te leveren. De gemeentelijke paden zijn niet direct belemmerend,
maar moeten wel worden opgeruimd. De werkgroep heeft mede t.b.v. de herinrichting ook een
subsidieaanvraag gedaan bij de Dialoogtafel (NAM). Als deze subsidie wordt toegekend wil de
werkgroep dit o.m. besteden aan: aanschaf van nieuwe bomen, het aanleggen van een nieuw
padenstructuur, aanleg spoordijkje, aanschaf heesters en het realiseren van een zitmonument, waarin
het oude tegeltableau zal worden verwerkt. In het geheel is een groot deel eigen arbeid mee begroot.
Uiteraard zijn er ook werkgroepen, die niet direct profiteren van de provinciale subsidie.
Waterloop/Toeristische Ontwikkeling
Ook deze valt niet onder het Actieprogramma WLE van de provincie. In principe is het project (heel
belangrijk inzake het toerisme) in delen opgeknipt om de uitvoering met andere financiële middelen (o.a.
Waddenfonds) te kunnen realiseren. Toch willen wij ook nu het project onder de aandacht blijven
brengen, omdat wij als dorp willen laten zien dat wij hierin verbindingen willen maken en houden met de
andere dorpen, en ook omdat delen uit het project (o.a. herstel trekpad van Leens naar Ulrum) een
belangrijk onderdeel kunnen vormen van het totaalplan; Vaarcircuit om de Noord. Dit totale project kan
en moet ook aansluiten bij de plannen voor het Wierdenherstelplan.
Kerkhistorisch Museum
Deze inmiddels stichting geworden werkgroep werkt achter de
schermen hard aan een goed beleidsplan met dito begroting, die
een goede basis kunnen en moeten vormen om meer financiële
middelen aan te kunnen trekken. Ook deze stichting is
inmiddels betrokken bij het Wierdenherstelplan.
Wierdenherstelplan
Inmiddels zijn er op diverse plekken in Ulrum proefboringen
gedaan, waar ook enkele dorpsbewoners bij betrokken waren.
De boringen, die soms tot 4 meter diep gingen, hebben al
diverse informatie opgeleverd. Ook op het gebied van de
daadwerkelijke geschiedenis worden er vorderingen gemaakt.
Van diverse zijden wordt materiaal aangeleverd over de
geschiedenis van het dorp. Gaande weg wordt steeds duidelijker dat dit project steeds meer
verbindingen heeft en krijgt met andere projecten in het dorp.
Asingapark
Alhoewel dit niet een project is, wat onder Project
Ulrum 2034 valt, willen we het toch weer benoemen.
Helaas bereiken ons nog steeds berichten over
vandalisme in dit park. Dit blijkt dus heel moeilijk
uitroeibaar te zijn. Het park is, evenals de
aanpalende ijsbaan, nog steeds nadrukkelijk in beeld
om direct betrokken te worden bij het
Wierdenherstelplan. Ook is een deel (bij de school)
van het park in beeld voor schoolmoestuinen
(onderdeel van GroenLab). Inmiddels zijn de eerste
positieve gesprekken hierover gevoerd met de
schoolleiding.

Werk: Hans van der Heide

Begraafplaatsen Ulrum
De eerste schoffelbeurten op de beide begraafplaatsen zijn weer achter de rug. Ook werden op twee
middagen door 4 vrijwilligers alle grafmonumenten ingespoten om de rijkelijk aanwezige groene aanslag
te verwijderen.
Met de gemeente is afgesproken, dat er een foto-overzicht komt van alle slechte grafmonumenten, die
scheef zakken en/of uit elkaar vallen. De gemeente wil dan proberen de eventuele nabestaanden op te
sporen en hen hiervan op de hoogte te stellen. De vrijwilligers overwegen om ook een subsidieverzoek
in te dienen bij de Dialoogtafel (NAM). Wat zij hiermee gaan doen, is nog even een verrassing.
Schatkoamer van Ollerom
Het verzamelen en digitaliseren van gegevens gaat nog steeds door. Ook deze werkgroep kan door de
diverse foto’s van en verhalen over het dorp, een belangrijke steunpilaar zijn voor het Wierdenherstelplan.
Wat kunt u/kun jij?
Zoals in dit verhaal te lezen is bruist het van activiteiten in het dorp, en dat zal de komende tijd alleen
nog maar meer worden. Ook uw/jouw handen en hersens kunnen daarbij een positieve rol spelen.
Ga eens na wat u/jij in dit hele proces zou kunnen en willen doen.

Samen met u/jou willen wij verder bouwen aan de toekomst van Ulrum.

Bouwt u/bouw jij met ons mee?

