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 toezegde voor diverse ingrijpende plannen in Ulrum. Wij willen middels dit
maandelijks verslag zowel u, als inwoners van ons dorp, maar ook de overheid bijpraten over de
stand van zaken. Niet alleen van de werkgroepsactiviteiten die in het Actieprogramma WLE staan
vermeld doen wij verslag, maar ook van de andere werkgroepen en activiteiten.
Januari.
In deze maand, waarin er normaal geen
Ollerommer komt, kreeg u allemaal een extra
editie in de bus, met ruim 30 pagina’s divers
nieuws en feiten over Project 2034 en alles wat
daar mee te maken heeft. Diverse positieve
reacties op dit extra nummer hebben wij in
ontvangst mogen nemen. Het was dus een
schot in de roos. Nu even de actuele stand van
zaken zo aan het eind van januari.
Nieuw rapport.
Net tegen het einde van januari is er een nieuw
rapport inzake Project 2034 verschenen, onder
de naam van: Structuurplan. Dit 54 pagina’s
tellend rapport is een vervolg op/vervanger van
het uit 2010 daterend rapport. Het nieuwe
rapport is mede tot stand gekomen door de
medewerking van: de werkgroepen en de DL
van Project 2034, en St. Ulrum 2034.Postuum
brengen wij dank aan Peter Modderman, die
veel voorbereidend werk hiervoor heeft gedaan,
maar ook Hans van der Heide dient genoemd te
worden, die het karwei in de afgelopen maanden
heeft afgemaakt.
Bijzonder in dit nieuwe rapport is ook de visie
van de jeugd, die mede door de inspanningen
van de jeugd- en jongerenwerker Tije Barkema
gestalte heeft gekregen. Met medewerking van
de jeugd, als klankbordgroep op afstand, wordt
de jeugd betrokken bij de plannen voor het dorp.
Het nieuwe rapport zal binnenkort ook als basis
gaan dienen voor de volledig vernieuwde
website:
www.project2034.nl
Kerkstraat 12
Inmiddels is dit pand volop in gebruik als
vergaderruimte. Bouwkundig adviseur Roel
Kloosterman en architect Jano van Gils
(Houwerzijl) hebben inmiddels tekeningen
gemaakt voor de verbouw van het pand.
Binnenkort zullen alle plaatselijke klus-,
installatiebedrijven worden uitgenodigd om te
kijken of zij ook mee willen werken aan de
verbouw. Getracht wordt om het ook een leer-

werkproject te laten worden, en wellicht dat ook
de technische school hierbij betrokken zal
worden. Daarnaast zal ook een deel van de
werkzaamheden door vrijwilligers moeten
worden gedaan.
Eind van het jaar moet het pand klaar zijn. St.
Ulrum 2034 is er namelijk in geslaagd een
belangrijke huurder voor een deel ( ca. 90 m2)
van dit pand binnen te halen, die er eind dit jaar
in wil.
Binnenkort kunnen we meer details over deze
huurder geven.
DörpZörg
In januari is de tweede “droomsessie” van deze
werkgroep geweest, even succesvol als de
eerste.
Aan de hand van de uitkomsten van deze beide
sessies wordt er een beleidsvisie voor de
toekomst gemaakt. Inmiddels zal deze
werkgroep al voorzichtig banden aan gaan
knopen met de professionele zorg. Dat er door
de dorpelingen wordt meegedacht met deze
werkgroep, blijkt uit de aangedragen suggesties:
een boodschappenbus, een hospice.
Doorgaande Route/Kunst.
De voorbereidingen voor het plaatsen van
toegangsbeelden bij de invalswegen gaan
onverminderd door. De opmerkingen vanuit het
dorp (het juiste beeld bij de juiste invalsweg)
zullen uiteraard meegenomen worden.
De plannen voor het opwaarderen van de
doorgaande route(Elensterweg – Noorderstraat
– Leensterweg) beginnen steeds meer vorm en
inhoud te krijgen. Dit voorjaar zijn daarvan de
eerste resultaten te zien. De verdere uitwerking
zal ook moeten passen in de ruimtelijke visie,
waaraan de komende maanden hard gewerkt
zal worden door: Peter van den Burg, Menne
van Dijk, Bart van der Grinten, Anita Valkema,
Tim Willems Kruize (Libau) en Petra de Braal
(“ons Zeeuws meisje”).
Spoorpark.
Een makelaar heeft inmiddels op verzoek van
Woningcorporatie Wierden en Borgen een

taxatie gemaakt van de gronden aan de
Spoorstraat. De prijs is dermate hoog (men is
uitgegaan van bouwgrond, terwijl dit volgens ons
niet reëel is) dat er nog stevig zal moeten
worden onderhandeld tussen gemeente en
W&B.
Er is inmiddels een signaal van de gemeente
ontvangen dat zij voor eind maart een begin
zullen maken met het achterstallig groot
onderhoud, waarbij men zich in eerste instantie
zal concentreren op de oostelijke ingang (achter
de Vlasserslaan).
Lotuspark.
Door de weersomstandigheden en de toestand
van het terrein kan er uiteraard op dit moment
niet op het terrein worden geklust. Met de
werkgroepleden is afgesproken dat het
buitenwerk in principe vanaf 01 maart a.s. weer
van start zal gaan. Intussen kan er wel binnen
iets worden gedaan. De ontbrekende
speeltoestellen liggen namelijk opgeslagen in 2
loodsen en kunnen worden geschuurd, geverfd
en gelakt. Punt van grote zorg blijft hoe er op
een heldere wijze met vrijwilligers kan worden
gecommuniceerd over de werkzaamheden,
zodat deze vrijwilligers op een goede manier
ingezet kunnen worden. Met het opzetten van
een eigen vacaturebank (zie onder) hopene we
een oplossing voor dit probleem te hebben
gevonden. En dit geldt niet alleen voor het
Lotuspark, maar ook voor de andere projecten
die op stapel staan (bijvoorbeeld Kerkstraat 12).
Kerkhistorisch Museum.
Deze werkgroep, die ook een plek zal krijgen in
het pand: Kerkstraat 12 is achter de schermen
druk bezig met het maken van een beleidsplan,
incl. begroting en het zoeken naar een
rechtsvorm.
Met deze werkgroep zal overlegd worden of het
in navolging van enkele dorpen ook voor Ulrum
zin heeft enkele dorpsgidsen aan te stellen, die
bezoekers en andere belangstellenden op een
goede en
(historisch) verantwoorde manier mee door het
dorp kunnen nemen.
Vacaturebank.
Project 2034 heeft inmiddels ook een eigen
vacaturebank, waarbij de besturen,
werkgroepen e.d. hun vacatures door kunnen
geven.
De vacatures zullen worden ingebracht in de
Vrijwilligersbank Groningen. Inmiddels hangen
er ook al enkele vacatures in één der
etalageramen van het infocentrum (pand Luth).

Deel&Ulrum.
De activiteiten hiervoor verlopen voorspoedig.
Petra de Braal heeft al diverse gesprekken met
inwoners van het dorp gehad, de eerst gasten,
die ons wellicht een ondersteunde rol kunnen
bieden, hebben al gelogeerd boven het
infocentrum. Er zullen nog diverse andere
gasten de komende maanden hun opwachting
maken. Als u deze Ollerommer leest is de
spectaculaire opening van het infocentrum (13
febr. jl) al weer achter de rug. De publicitaire
aandacht, die hier voorafgaand en achteraf aan
is besteed zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan.
Bij de toegangsdeur van het infocentrum vindt u
ook de openingstijden, en weet dan dat u daar
van harte welkom bent met al uw vragen,
opmerkingen etc. Voor de maand maart kunnen
wij u alvast meedelen dat Petra de Braal
aanwezig zal zijn van: 17 – 21 maart.
Sport.
We hadden gehoopt een vervolggesprek te
kunnen hebben over de concentratie van de
sport in Ulrum, met een duidelijke visie richting
de toekomst. St. tennishal Ulrum en
Voetbalvereniging VVSV’09 hebben echter
gepleit voor uitstel van het vervolggesprek,
omdat zij graag meer tijd wilden om zich goed
voor te bereiden en daarbij VVSV’09 ook nog
eens geplaagd wordt door interne perikelen,
waarover u al het e.e.a. in de pers hebt kunnen
lezen.
Asingahof.
Op verzoek van een aantal (11) bewoners van
Borgstee, heeft werkgroep Asingahof op 24
januari een gesprek met hen gehad over het
terrein van Asingahof, inclusief de voormalige
dierenweide.
Allereerst brachten de bewoners hun
ongenoegen naar voren over de troosteloze
aanblik van het terrein en waren zij van mening
dat dit hun woongenot niet ten goede komt.
( Ook de leegstand in de aanleunwoningen werd
door hen daarmee in verband gebracht.
Niet alleen de bewoners ergeren zich aan de
toestand van het terrein, maar ook vele andere
inwoners, incl. de werkgroep Asingahof. Daarna
werden er door de bewoners van Borgstee
diverse suggesties gedaan voor de herinrichting
van het terrein. De werkgroep zal al deze
suggesties meenemen in een gesprek met
ZHgN ( nog steeds eigenaar van het terrein), die
zo het er nu uitziet medio maart a.s. plaats zal

vinden. Uiteraard zullen wij u de uitkomst(en)
meedelen.
Wel werd er door de werkgroep gewaarschuwd
geen onomkeerbare ingrepen te laten
plaatsvinden, aangezien dit terrein ook nog
steeds in beeld is voor het Wierden- en
Terpenherstel, waarover op
z’n vroegst in oktober een besluit zal vallen.
Begraafplaatsen.
Deze keer geen apart verhaal van de
vrijwilligersclub in deze dorpskrant, maar via dit
verslag.
Alhoewel het uiteraard geen weer is om
daadwerkelijk te klussen, zitten de vrijwilligers
niet stil. Achter de schermen wordt bijvoorbeeld
nog steeds hard gewerkt aan een nieuw bestand
voor beide begraafplaatsen. Wat ook nog steeds
opvalt is de betrokkenheid van diverse mensen.
Zo mocht de vrijwilligers in de afgelopen maand
weer een bedrag van € 135,-- aan giften
bijschrijven van drie betrokken families.
Uiteraard hebben zij een bedankbrief
ontvangen. Van één van de vrijwilligers kwam
ook nog een ander idee naar voren: het in
navolging van enkele andere plaatsen
organiseren van een lichtjesavond op één der
begraafplaatsen. Het idee is dat familie op zo’n
avond in november of december (de 2de zondag
in december is Wereldlichtjesdag) op een door
stormlantaarns en/of brandende vuurkorven
verlichte begraafplaats en wellicht met muziek
op de achtergrond een windlichtje op het graf
van hun dierbaren kunnen plaatsen, om hen zo
nog eens extra te gedenken.
De vrijwilligersclub zal zich verder over dit idee
buigen, maar uw reacties./suggesties zijn

natuurlijk ook zoals gewoonlijk van harte
welkom.
De Schatkoamer van Ollerom.
Dit is de jongste werkgroep van Project 2034.
Deze werkgroep, die nu bestaat uit: Anita
Valkema en Bruna Steenbeek, stelt zich ten doel
alle papieren die betrekking hebben op Ulrum:
krantenknipsels,
archieven etc. voor Ulrum te bewaren. Deze
werkgroep, die veel raakvlakken zal hebben met
de werkgroep Kerkhistorisch Museum, zal zich
deze maand of de volgende maand presenteren
in d’Ollerommer.
Bestuur St. Ulrum 2034.
Het bestuur prijst zich gelukkig dat Alice Luth na
enige bedenktijd besloten heeft om de functie
van penningmeester van de stichting op zich te
nemen.
Bestuur, Stichting Ulrum 2034
Siebolt Buikema (voorz)
Johan Valkema (secr.)
Alice Luth (penn.)
Tenslotte.
Zoals u kunt lezen staat het dorp bol van de
activiteiten, waarbij wij (Project 2034/St. Ulrum
2034) veel hulp krijgen van externen: gemeente,
provincie etc. Maar ook u hulp is
onontbeerlijk!!!!!!
Dagelijkse Leiding (DL) van project 2034
Roelof Noorda (voorz. en woordvoerder)
Hans van der Heide (communicatie en PR)
Eiko Swijghuizen (vacatures en juridische
zaken)

Bouwt u/bouw jij ook mee aan de toekomst van Ulrum?

