Even weer bijpraten over de ontwikkelingen in Ulrum.

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. We 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. nog steeds berust op de drie belangrijkste credo’s:
eigen inzet, eigen creativiteit en zoveel mogelijk eigen middelen (citaat Peter
Modderman).
Een zak met geld?
Mede naar aanleiding van de discussie rond de Spar,
bleek menigeen toch niet goed of onvolledig op de hoogte
te zijn van de voorwaarden rondom de provinciale
subsidie. Het is niet zo dat de provincie hier een zak met
geld heeft gedropt, met de mededeling: zoek het verder
maar uit en iedereen die het wil kan een greep in die zak
doen. Deze provinciale subsidie is vastgesteld op basis
van een aantal projecten, die begin 2013 al een
beleidsplan hadden, incl. een financieel plaatje. De
subsidie is aan deze projecten gekoppeld. In principe
hangt er aan elke euro een label, waarvoor het bestemd is.
Periodiek dienen wij ook verantwoording af te leggen aan de provincie over de bestede gelden, terwijl er
aan het eind van de periode (oktober 2015) een eindafrekening moet worden overlegd, met daarbij een
accountantsverklaring. Er kan dus niet zomaar even iets opzij worden gezet om een winkel in de benen
te houden. De provincie heeft verder als voorwaarde gesteld dat het geld niet bedoeld is om betaalde
banen te behouden, dan wel ze te creëren. En stel dat wij een bepaalde winkel wel financieel zouden
ondersteunen, welke winkel/onderneming staat er dan de volgende week c.q. de volgende maand op de
stoep met een verzoek om steun? Bedenk hierbij wel dat het natuurlijk fantastisch is dat er mensen zich
inspannen om de Spar te behouden, maar wat in essentie het belangrijkste is, is dat simpel gezegd
gewoon meer Ulrumers de Spar winkel moeten bezoeken.
Marcel Vogelzang heeft eerder aangegeven dat met een paar euro meer besteden per Ulrumer hij al
spekkoper is. Kortom de eerste verantwoordelijkheid om onze winkel te behouden ligt bij de Ulrumers en
geen ander.
Eerst maar weer het nieuws van de werkgroepen, die wel direct profiteren van het Actieprogramma
WLE (Werk, Leefbaarheid en Energie) van provincie Groningen.
Deel&Ulrum

Inmiddels hebben ca. 60 particuliere eigenaren een
subsidieverzoek ingediend voor het opplussen en/of
verduurzamen van hun woning; en de aanvragen
komen nog steeds binnen. De aanvragen
vertegenwoordigen een totale investering van ruim €
500.000,-- en een subsidiebedrag van ruim:
€ 200.000,-- De plaatselijke bedrijven zijn inmiddels
ook al volop bezig met het uitvoeren van hun
werkzaamheden. De eerste werkzaamheden zijn
inmiddels ook afgerond en daarmee zijn ook de eerste
subsidies uitbetaald. Alle huurders van Wierden en
Borgen hebben van deze organisatie inmiddels een
brief ontvangen, dat het geplande onderhoud even
wordt uitgesteld, zodat het meegenomen kan worden
met het opplusproject, waar zij zich met bezig gaan
houden.
Zodoende voorkom je dat werkzaamheden onnodig,
dan wel twee keer moeten worden uitgevoerd en dat
huurders nodeloos overlast ondervinden. In eerste
instantie zullen er 3 verschillende types woning klaar
worden gemaakt, zodat deze als modelwoning kunnen
dienen.
Begin volgend jaar zal er een informatieavond belegd
w orden met diverse andere partners ( o.a. gemeente,
provincie en lokale bedrijven). Wellicht dat het concept
wat wij nu in Ulrum hanteren verder uitgerold kan
worden, in eerste instantie gemeentebreed. Alle deelnemende particulieren en ook de lokale
ondernemers maken middels een pamflet voor hun ramen kenbaar , dat zij meedoen/meewerken aan dit
project. Bij de huidige regeling gaat er maar weinig geld verloren.
Op ons verzoek zal de rekenkamer van de provincie de regeling ook nog eens goed doorlichten.
Kerkstraat
Inmiddels is de sloop- en
bouwvergunning in behandeling bij
de gemeente. Verwacht wordt dat
deze eind december af zal komen.
Hierna zullen dan eerst de
omwonenden goed geïnformeerd
worden, waarna de
werkzaamheden eindelijk van start
kunnen gaan.
Ook deze werkzaamheden zullen
door plaatselijke ondernemingen
worden uitgevoerd. Nog even voor
de duidelijkheid. De eerste fase is
de sloop van de bestaande schuur
en herbouw van deze ruimte. Fase
twee is de verbouw van de winkel- en woonruimte. Wel is in de begroting heel duidelijk rekening
gehouden met de inzet van vrijwilligers. Dus ook u kunt uw aandeel in dit werk leveren. Voor dit project
zal een coördinator de vrijwilligers steeds persoonlijk gaan benaderen. Kortom: uw inzet (wat het ook
is) kunnen we in dit project niet missen!!!!!
En wat zullen we naderhand tevreden en trots zijn als we dan kunnen zeggen: dit hebben we
met elkaar gedaan.
De GGD (jeugd&gezin) zal zolang de nieuwbouw nog niet klaar is definitief haar tijdelijke intrek nemen in
het leegstaande schoolgebouw (obs “De Akkerwinde”). Alle betrokkenen zullen hiervan persoonlijk op de
hoogte worden gesteld.

WELZIJN - ZORG - WONEN

In navolging van werkgroep Kerkhistorisch Museum zal ook werkgroep DörpsZörg binnenkort een eigen
rechtsvorm hebben: Stichting. Op 18 december is er weer een gesprek geweest met de formele
zorgpartijen om een al lang gekoesterde wens nog eens te bespreken: het formeren van één zorgteam
voor het dorp. Om de inwoners van het dorp nog beter te informeren zal er begin januari een
informatieavond gehouden worden over alle zaken in de zorg die niet zullen veranderen per 01 januari
2015. Niemand zal zonder een gesprek vooraf worden geconfronteerd met een wijziging in
zorgverlening. Bestaande indicaties lopen door tot het termijn waarvoor deze is vastgelegd. In ieder
geval tot 1 januari 2016. De komende tijd zal iedereen die daarvoor in aanmerking komt worden bezocht.
En natuurlijk gaat er iets veranderen voor sommige mensen. Er zal een groter beroep worden gedaan op
wat mensen zelf nog kunnen. Daar op zich is natuurlijk niets mis mee. Er zullen zeker zaken zijn
waarvoor de aanvrager direct zelf iets niet kan. De DörpsZörg is er ook voor bedoeld om een aantal van
die zaken samen met u op te lossen. Langer zelfstandig kunnen wonen vraagt soms wat steun en die wil
DörpsZörg u graag bieden. Hoe we dat allemaal vorm gaan geven hebben we inmiddels een aantal
keren uitgelegd. Maar begin januari zullen we dat in een infoavond nogmaals doen. Vertegenwoordigers
van de gemeente en de zorgpartijen zullen hierbij ook van de partij zijn.
U kent inmiddels ons Ontmoetingspunt, die sinds 2008 succesvol werk doet. Het bezoekersaantal is
sindsdien gestegen van 168 bezoekers per jaar naar ruim 2300 bezoekers in 2013. Er worden allerlei
dingen georganiseerd voor jong en oud. Diny Meinardi is de coördinator van het Ontmoetingspunt dat nu
nog aan de Borgstee zit. Nadat de verbouw van de Kerkstraat gereed is zal het Ontmoetingspunt daarin
een plaats krijgen. Diny Meinardi zal dan tevens de coördinator zijn met betrekking tot uw hulpvragen.
Onze directe contacten met de formele zorg moeten dan een garantie zijn dat u op de juiste manier
verder wordt geholpen als uw hulpvraag verder gaat dan de vrijwilligers van de DörpsZörg u kunnen
bieden. Uw zorg is ook onze zorg. Samen werken we aan een goede invulling van de veranderingen.
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Doorgaande Route/Kunst
Deze winter geen kunst in leegstaande etalages. Er is niet genoeg expositieruimte. Met de twee
kunstwerken bij de invalswegen komt het wel goed. Nu nog op zoek naar subsidiebronnen voor de
overige drie kunstwerken. De bloembakken in de Noorderstraat zijn inmiddels voorzien van bloembollen,
dus dat wordt daar een heel kleurig voorjaar. Het zal nog wel even duren voordat de gemeente beslist of
er ook nog verkeersmaatregelen (o.a. 30 km zone) komen op deze doorgaande route. Aangezien er
verder niets voor deze werkgroep overblijft, zal zij haar activiteiten voorlopig op een laag pitje zetten.
Lotuspark
In deze wintertijd zal het park, wat
nog steeds veel lof van de diverse
gasten krijgt, weinig tot geen
bezoek trekken. Mooi tijd dus om
het geheel beleidsmatig en
financieel nog eens goed op een rij
te zetten.
Zo moet ondermeer het restant van
enkele toegezegde subsidies nog
worden binnengehaald.
Spoorpark
Na alle kosten, voorwaarden etc.
nog eens op een rij te hebben
gezet, zal het BT (BesluitTeam)
de mogelijke overdracht van de gronden verder uitonderhandelen met Wierden en Borgen.

Het zou mooi zijn als dit deze maand nog zijn beslag zou krijgen, aangezien Wierden en Borgen met het
vrijgekomen geld iets moois elders in het dorp wil realiseren.
Uiteraard willen wij u ook het nieuws meedelen van de werkgroepen die niet profiteren van de
provinciale subsidie.
Waterloop/Toeristische Ontwikkeling
Ook deze valt niet onder het Actieprogramma WLE van de provincie. In
principe is dit project al in delen opgeknipt om de uitvoering met andere
financiële middelen (o.a. Waddenfonds) te kunnen realiseren. Toch
willen wij ook nu dit project onder de aandacht blijven brengen, omdat
wij als dorp willen laten zin dat wij hierin verbindingen willen maken en
houden met de andere dorpen, en ook omdat plannen uit het project
(o.a. herstel trekpad van Leens naar Ulrum) een belangrijk onderdeel
kunnen vormen van het totaalplan: Vaarcircuit om de Noord.
Kerkhistorisch Museum
Het gaat goed met de werkgroep Kerk Historisch Museum. Een paar
geleden is er een flinke stap gezet, toen de Stichting Kerk Historisch
Museum Ulrum is opgericht. Ook is men in gesprek met de kerkenraad
van de N.H. kerk over de overgang van de kerk van de Hervormde
gemeente naar het Kerk Historisch Museum. Enkele weken geleden is
er ook een samenkomst geweest met de vrijwilligersgroepen van
verschillende kerken die sinds kort zijn overgenomen door Stichting Oude Groninger Kerken in
Groningen. Daar bleek dat het S.O.G.K. op allerlei terrein veel ondersteuning geeft aan de
vrijwilligersgroepen, dus ook aan onze werkgroep. Dat geeft een behoorlijke steun in de rug en daar is
men dan ook heel blij mee. Zaterdag 29 november was er een kennismakingsbijeenkomst
georganiseerd met de leden van het Comité van Aanbeveling. Het was een inspirerende middag. Vooral
kwam aan de orde hoe we het museum zien en wat het doel is. Er werd gesproken over de inhoud van
de zgn. vaste presentatie en de lijn die er in de tijdelijke presentatie zou kunnen zitten, om uit te komen
bij de opzet van het KHM. De komende periode worden alle ideeën die er tot nu toe aan de orde zijn
geweest verder uitwerken. Dit zal dan weer verder worden besproken met het Comité van Aanbeveling.
Hiermee wordt gehoopt de inhoud voor een museumopzet verder vorm te kunnen geven. Daarnaast
wordt er ook nog hard gewerkt aan allerhande praktische zaken.
Terrein Asingahof/Wierdenherstelplan
Begin deze maand zijn hier de
eerste echte inhoudelijke
gesprekken over gevoerd.
Helaas kwam de informatie te
laat om het nog mee te nemen
in dit verslag. Wij gaan er nog
steeds van uit, dat ook het
Asingapark en de ijsbaan in het
verhaal worden meegenomen,
waarbij wat het Asingapark
betreft ook verbindingen zullen
worden gemaakt met de
plannen van een groep
studenten.
De oorspronkelijke werkgroep,
die zich hard heeft gemaakt
voor het behoud van Asingahof,
zal nu ophouden te bestaan. In plaats daarvan zal er een werkgroep Wierdenherstelplan geformeerd
worden, die zeer waarschijnlijk ook uit andere personen zal bestaan.

Asingapark/Jeugd
Vorige maand is een groep studenten (van Hall Larenstein uit Velp) actief geweest in Ulrum. Hun doel
was de jeugd bij de planvorming voor het dorp te betrekken, waarbij zij het Asingapark als een soort
vliegwiel hebben gebruikt. Met jongeren van diverse leeftijden (o.a. basisschool, jeugdsoos) hebben zij
gesprekken gevoerd en ook met de jeugd- en jongerenwerker: Tije Barkema. Helaas was een bepaalde
groep jeugd voor hen niet bereikbaar. Samen hebben ze gebrainstormd over het aanzien en de
toekomst van het park. Ook hadden de studenten, die zeer actief waren, op een avond een workshop
georganiseerd in Expoor, met daaraan vastgekoppeld een stamppotbuffet. Behalve een aantal
deskundigen hadden ook ca. 14 dorpsbewoners de uitnodiging aanvaard. Na een heerlijke stamppot te
hebben genuttigd, werd er volop gediscussieerd over: de mogelijkheden van het park, de toekomst van
het park en de verbinding van het park met het dorp. Vele suggesties kwamen die avond op tafel, van
heel simpele dingen tot meer ingrijpende zaken. De studenten gaan alle voorstellen verwerken in een
plan, dat zij over enige tijd aan ons zullen overhandigen. Een verslag van deze interessante avond vindt
u elders in dit blad. Ook bij dit onderwerp de opmerking, dat in de planvorming aansluiting zal worden
gezocht bij het Wierdenherstelplan (terrein voormalig Asingahof).
Schatkoamer van Ollerom
Hier valt geen nieuws van te vermelden. Hun werkzaamheden gaan achter de schermen gewoon door.
Begraafplaatsen Ulrum.
Het buitenwerk zit er eerst op. In maart/april volgend jaar zal er weer daadwerkelijk geklust worden.
Achter de schermen gaat het administratieve deel van het werk wel gewoon door. Traditioneel hebben
deze vrijwilligers op 12 december jl. hun jaar met een gezellige kerstborrel afgesloten.
Op deze bijeenkomst heeft Annie Huizenga (één der oprichtsters van deze vrijwilligersgroep) afscheid
genomen. Door fysieke ongemakken lukt het haar niet meer aan het kluswerk deel te nemen. Ook langs
deze weg willen wij haar hartelijk danken voor haar inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren.
Nog even dit
Onze filmers: Marco Wauters en Jaap in ’t Veld zijn deze maand nog weer een paar dagen hier aan het
filmen geweest in het dorp. Waarschijnlijk is het voor hen de laatste keer geweest. Vanaf begin 2015
gaan ze ca. 2 ½ maand volop bezig om uit de ca. 75 uur film die ze hebben een goede documentaire te
maken. Deze zal naar verwachting eind maart/begin april 2015 worden uitgezonden bij de EO. Wij gaan
ook even met “kerstreces”. Vanaf 21 december t/m 04 januari nemen we even een pauze. Ook het
Infocentrum zal gedurende deze periode gesloten zijn.

Wij wensen u allen hele goede feestdagen toe.
In 2015 bouwen wij verder aan de toekomst van Ulrum.

Bouwt u/bouw jij dan ook weer mee?

