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. Allereerst de algemene stand van zaken, daarna de projecten, die binnen het
Actieprogramma WLE vallen en daarna van de overige projecten.
Algemeen
De website
(www.project2034.nl) zal
de komende weken een
hele nieuwe inhoud
krijgen, waarbij het rapport
van februari als basis zal
dienen. Lijkt het u/jou
leuk om hieraan mee te
werken, neem dan even
contact op met: Hans van
der Heide (401717).
Onlangs is er ook een
zeer geavanceerd kopieerapparaat (op
leasebasis) aangeschaft. Deze staat in het
Infocentrum. De bedoeling is dat vanaf
september a.s. ook deze dorpskrant hierop
gekopieerd zal worden.
Daarnaast is het de bedoeling ook kopieerwerk
voor andere organisaties/instellingen op dit
apparaat te laten doen. Om te voorkomen dat
iedereen met het apparaat gaat werken en de
kans op storingen daardoor vrij groot is, zijn we
op zoek naar een 4-tal personen, die dit zouden
willen doen. Interesse: bel even Johan Valkema
(401241).
Op 11 juni is er weer een delegatie van BZK
(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op
bezoek geweest om zich op de hoogte te
stellen van alle ontwikkelingen. En zo volgt de
ene na de andere organisatie. Op verzoek van
de provincie nemen wij ook deel aan de Dag
van de Daadkracht op zaterdag, 21 juni. Op die
dag kunnen belangstellenden van andere

dorpen en organisaties komen buurten om te
kijken waar wij mee bezig zijn en zo ideeën
opdoen voor hun eigen plannen. Op die dag
zullen Kerkstraat 12, het Lotuspark en het
Infocentrum bemand zijn om vragen e.d. te
beantwoorden. ’s
Middags zal in het Infocentrum nog een
workshop Crowdfunding worden gegeven.
Uiteraard bent ook u, als inwoners van het dorp,
tussen 11.00uur en 16.00uur van harte welkom
op genoemde locaties. Met al deze activiteiten
naast onze gewone werkzaamheden en met de
naderende vakanties voor de deur, wordt de
druk wel erg groot voor de DL van Project Ulrum
2034 en St. Ulrum 2034.
De DL heeft al besloten om in de komende
maanden zich met name te richten op de
projecten die binnen het Actieprogramma WLE
vallen, en minder op de projecten die daar
buiten vallen. Gezien de werkdruk van met
name de DL willen wij ook nu een klemmende
oproep doen om versterking. Het mooiste zou
zijn indien zich 3 à 4 personen zich beschikbaar
stelden.
Interesse: neem even contact met Roelof
Noorda (402626) of: w.j.noorda@kpnplanet.nl
Om de werkdruk voor Project Ulrum 2034/St.
Ulrum 2034 enigszins te verminderen, willen wij
ook nogmaals alle werkgroepen oproepen
zoveel mogelijk zelf hun zaken te regelen:
aanvragen subsidies, aanvragen vergunningen,
exploitatieopzetten e.d. Uiteraard dient dit wel te
gebeuren binnen de gestelde kaders en met

medewerking van Project Ulrum 2034/St. Ulrum
2034.
Trouwens deze “autonomie” voor de
werkgroepen is steeds vanaf het begin de
filosofie geweest.
Nu eerst maar eens het nieuws over de
werkgroepen/projecten, die binnen het
Actieprogramma WLE vallen.

Het is, en dat zal ook de komende tijd nog zo
blijven, een komen en gaan van allerlei mensen
die ons willen helpen met het proces:
planologen, tekenaars, fotografen, studenten
etc. Allemaal met het doel om van dit
onderwerp een succes te maken. Inmiddels is er
een definitieve versie van de opplusregeling
voor particulieren klaar. Een beknopte versie
hiervan treft u elders aan in de Ollerommer.
Diverse particulieren hebben inmiddels ook al de
weg gevonden naar het Infocentrum om op hun
vragen een antwoord te krijgen. Een groot deel
van de plaatselijke ondernemers is ook bij elkaar
geweest om hun mogelijkheden qua uitvoering
hierin te bespreken. Met name de
eensgezindheid om het gezamenlijk te gaan
doen, was overduidelijk aanwezig.
Zij zullen ook als eerste in beeld komen als
Wierden&Borgen over enkele maanden gaat
starten met het opplussen van hun woningen.
Eventuele niet beschikbare expertise zal in goed
overleg van buiten worden gehaald, waarbij de
voorkeur geniet om in eerste instantie dan
binnen de gemeentegrenzen te kijken. In het
verlengde van het opplussen, zullen ook de
mogelijkheden en voorwaarden voor
energiemaatregelen binnenkort bekend worden
gemaakt. Ook dit werk willen wij in eerste
instantie zoveel mogelijk wegzetten bij de
plaatselijke ondernemers. Dit onderwerp is
mede in een stroomversnelling gekomen door
de verkoopactiviteiten van Pluimers Isolatie. Met
dit bedrijf is afgesproken dat zij haar
verkoopactiviteiten voor een periode van 3
maanden opschort, zodat wij dan een duidelijk
beeld hebben welke werkzaamheden er los
zullen komen. In dit vlak is het ook belangrijk dat
de resultaten van de keukentafelgesprekken die
nu bezig zijn dan bekend zullen zijn.
Voorts kunnen wij u nog meedelen dat de
studenten van Hanzehogeschool hun onderzoek

naar de voormalige Centrale Bakkerij hebben
afgerond. Op 4 juli a.s. zullen zij hun
bevindingen presenteren.

Nog even een

geheugensteuntje. Het Infocentrum is geopend
op: maandagmiddag en donderdagmiddag, beiden van: 14.00uur – 16.00uur en op
afspraak.
Kerkstraat 12
Inmiddels hebben de twee plaatselijk
bouwondernemingen tot twee keer toe een prijs
ingediend voor de verbouw van dit pand.
De eerste keer waren de prijzen van dien aard,
dat het niet in verhouding stond tot de waarde
van het pand. Uiteraard kunnen we ook nu geen
exacte cijfers gaan noemen. Om ook maar even
alle roddels, wildwestverhalen etc. de kop in te
drukken: ook wat dit pand betreft zullen alle
pogingen in het werk worden gezet om dit werk
uit te laten voeren door plaatselijke
ondernemers.
Wellicht dat de verbouw gefaseerd uit zal
worden gevoerd, aangezien er ook hiervoor nog
een deel aan subsidies moet worden
aangevraagd, en dit in eerste instantie een taak
is van de werkgroep(en). Waarschijnlijk zal eerst
de laagbouw (de schuur) worden aangepakt,
omdat een deel hiervan per 01 december a.s. is
verhuurd aan de GGD.

WELZIJN - ZORG - WONEN

Zoals u allen wellicht wel hebt gemerkt zijn er
diverse vrijwilligers het hele dorp door om met
zoveel mogelijk inwoners zgn.
keukentafelgesprekken te voeren, om een beeld
te krijgen wat de wensen zijn op het gebied van:
zorg, wonen en welzijn. Hier zijn ook weer
nauwe raakvlakken met Deel&Ulrum.

Ook is er inmiddels binnen deze werkgroep
gesproken over het leggen van contacten met
de formele zorg (wie, wanneer etc.) Op 19 juni
houdt deze werkgroep een bijeenkomst met als
titel: De toekomst van de zorg in Ulrum.
Middels een brede discussie met de aanwezigen
zullen de werkgroepleden hun plannen
presenteren voor de zorg in Ulrum.
Doorgaande Route/Kunst
Er is enige vertraging geweest in de levering van
de 17 bloembakken voor de Noorderstraat.
Deze bloembakken, die geleverd zullen worden
door Roegholt van oud-Ulrum: Gert Valkema,
zullen nu in week 25 of 26 afgeleverd en
geplaatst worden. Hierna zal de gemeente ze
voorzien van aarde en beplanting. Voor de 5
kunstwerken bij de toegangswegen, is een
bedrag aan subsidie beschikbaar uit het
Actieprogramma WLE. Dit is echter lang niet
toerijkend. De totale projectkosten zijn behoorlijk
gestegen door: sterke stijging van
materiaalkosten, verhoging van de BTW en
doordat er nog een 5e kunstwerk bij is gekomen.
Op 10 juni heeft Harm van der Meulen, met
assistentie van Hans van der Heide, een
presentatie gehouden voor een zevental
fondsen om het benodigde geld bij elkaar te
krijgen. Hoe dit is afgelopen hopen wij u de
volgende maand te vertellen. Het is dus heel
goed mogelijk dat niet alle 5 kunstwerken, die
allemaal een relatie hebben tot de geschiedenis
van Ulrum, tegelijk kunnen worden
geproduceerd/geplaatst. Dus kan het zijn dat er
eerst maar twee een plekje krijgen, waarvan
men dan hoopt dat daar ook een aanzuigende
werking van uit gaat.
Lotuspark
Het feestgedruis
van de opening is
achter de rug. Veel
kinderen (maar ook
ouderen) hebben
inmiddels de weg
naar dit speelpark
weten te vinden.
Nu is het tijd om de
financiële balans op
te maken, een
onderhoudsplan op
te zetten, alsmede
een goede
exploitatieopzet. Bij
het laatste zal VGD

(Vereniging Groninger Dorpen) de helpende
hand bieden
Spoorpark
In aansluiting op ons nieuws van de vorige
maand kunnen wij u meedelen, dat de
bewegingen inzake de grondoverdracht van
blijvende aard zijn geweest. Er ligt nu weer een
nieuwe variant op tafel om uit de al lang
slepende impasse te komen. Ook voor de
aankoop van deze grond staat een bepaald
bedrag vast in de WLE-subsidie. Dit is echter
niet toereikend om alle grond (ca. 5200m2) te
kopen. Wierden en Borgen komen nu met het
voorstel om ons een deel van de grond te
verkopen en ons onder voorwaarden het andere
deel in bruikleen te geven, zodat alles dan bij de
achterliggende groenstrook kan worden
getrokken, en de plannen die hiervoor
ontwikkeld zijn ook gestalte kunnen krijgen. Dit
voorstel wordt nu binnen het MT (Management
Team) van Wierden en Borgen besproken en
waarover binnenkort een besluit te wachten is.
Uiteraard dient het dan ook nog goedgekeurd te
worden door het bestuur en de raad van toezicht
van St. Ulrum 2034.
Dit waren de projecten, die wel profiteren van de
provinciale subsidie. Dan nu nog nieuws van de
projecten die niet in aanmerking komen voor
deze provinciale subsidie.
Vaarcircuit om de
Noord/Waterloop
Ook deze valt niet onder
het WLE programma.
Waarschijnlijk wordt dit
project in delen opgeknipt
en uitgevoerd met andere
financiële middelen (o.a.
Waddenfonds). Toch
willen wij het blijven
noemen om als dorp te
laten zien dat wij
verbindingen willen maken en houden met
andere dorpen.
Kerkhistorisch Museum.
Deze werkgroep heeft nu ook een
(voorlopige) beleidsplan met
begroting klaar. Men heeft zelfs
ook al een comité van aanbeveling.
Deze werkgroep, die haar vizier
heeft gericht op gebouw Irene, om
daar onderdak te krijgen, heeft een eigen stuk

kopij gemaakt voor deze dorpskrant, waarna wij
u uiteraard willen verwijzen.
Sport
We prijzen ons gelukkig dat ook daar
ontwikkelingen zijn te melden. In de afgelopen
periode hebben twee personen (Minko de Vries
en Jan Fokkens) de nodige wensen van de
diverse sportclubs geïnventariseerd. Op 17 juni
zullen zij de resultaten presenteren en zal
(hopelijk) ook de nieuwe werkgroep Sport
worden gepresenteerd.
Terrein Asingahof
De afgelopen tijd is Versitol druk doende
geweest om in opdracht van Zonnehuisgroep
Noord het terrein op te knappen. Door het natte
weer heeft ook dit project enige vertraging
opgelopen.
Zoals vorige maand al meegedeeld, zal dit
terrein ook een rol spelen in het Wierden- en
Terpenherstelplan van Landschapsbeheer
Groningen. Wij hebben ook nadrukkelijk
aangegeven dat o.i. ook het Asingapark en de
ijsbaan hier deel van uit moeten maken.
Aangezien de inhoud van de plannen van
Landschapsbeheer nog niet bekend zijn, zijn
acties om het Asingapark aan te pakken
voorlopig opgeschort.

beschikbaarheid van de gemeente, zodat het
lijkenhuisje kan worden opgeknapt.
Op het oude gedeelte aan de Leensterweg zijn
een tweetal grafmonumenten waar wij ons
zorgen over maken. Eén valt steeds verder uit
elkaar en de tweede zakt steeds verder aan één
kant weg.
Helaas heeft onze “archivaris” geen directe
familieleden op kunnen sporen. We hebben wel
de gemeente, als eigenaar van deze
begraafplaats, op de hoogte gesteld van deze
twee probleemgevallen. De bestanden van beide
begraafplaatsen worden nog steeds
uitgebreider. Keer op keer duiken er weer
nieuwe gegevens op. Dat dit opknapwerk nog
steeds lof oogst blijkt ook uit het feit dat de
plaatselijke begrafenisvereniging regelmatig
complimenten krijgt van uitvaartleiders.
In het verlengde hiervan heeft
uitvaartonderneming Monuta zelfs verzocht of zij
direct na de zomervakantie een gesprek met
Project Ulrum 2034 kan hebben, om te kijken of
ook deze organisatie van toegevoegde waarde
kan zijn voor de ontwikkelingen in het dorp.

Schatkoamer van
Ollerom
de verzamelplek van en voor Ulrum
Van deze enthousiaste werkgroep hebt u vorige
maand een verhaal kunnen lezen in onze
dorpskrant.
Wij willen van harte hun oproep onderschrijven.
Hebt u iets over Ulrum, neem contact op met
één van deze mensen. Gooi a.u.b. niet zomaar
iets weg. Wellicht is het voor deze mensen en
daardoor ook voor anderen van grote waarde.
Begraafplaatsen Ulrum
Ook deze maand geen aparte column van deze
vrijwilligers in onze dorpskrant. Er is gewoon te
weinig nieuws te melden. Nog steeds zijn deze
vrijwilligers in soms wisselende samenstelling op
de begraafplaats aan de Leensterweg bezig. Ze
zijn nog bezig om diverse stenen bij te verven
en ook de grijze hekpunten komen weer
opnieuw in de verf. Het wachten nu is nog
steeds op enkele droge dagen en de

Sparpilot
Alhoewel dit niet onder Project Ulrum 2034 valt,
willen we daar toch even aandacht aan
besteden.
Vorige maand hebt u al kunnen lezen dat de
plaatselijk Sparwinkel mee mag doen aan een
proef van Spar Holding en BZK. Dit om te
onderzoeken hoe Sparwinkels in bedreigde
gebieden (krimpgebieden) overeind kunnen
worden gehouden, en welke acties daar voor
nodig zijn. Op woensdagmorgen, 21
mei kwamen maar liefst 30 dorpsbewoners naar
het Infocentrum om daar verder over te praten.
Er werd die morgen o.l.v. van
vertegenwoordigers van: Spar Holding, BZK

(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties),
VGD (Vereniging Groninger Dorpen) en
gemeente de Marne volop gediscussieerd over
diverse mogelijkheden voor deze Sparwinkel.
Onderwerpen/suggesties die voorbijkwamen
waren: pinautomaat, uitgebreide koffiehoek,
streek- en biologische producten.
Alle gedane suggesties zullen de komende tijd
nader worden uitgewerkt om te kijken of dit
haalbaar is binnen ons dorp. Wordt dus nog
vervolgd.
Tenslotte
Ook nu hebben wij u weer deelgenoot mogen
maken van de vele bewegingen, activiteiten in
ons dorp. Een dorp, dat zich op deze wijze klaar
wil maken voor de toekomst en waar het voor
ons allen ook in de toekomst prettig wonen en

leven is. Nu de vakantieperiode voor de deur
staat, gaan ook de mensen van Project Ulrum
2034/St. Ulrum 2034 straks genieten van een
welverdiende vakantie.
Dit betekent dat sommige activiteiten de
komende tijd wellicht even op een wat lager pitje
komen.
Ook u allen wensen wij een hele goede
vakantietijd toe.
Ook nu ontkomen wij er niet aan om nogmaals
een klemmende oproep aan u te doen om zich
bij ons aan te sluiten. Uw hersenen en handen
hebben wij dringend nodig.
Praat mee, denk mee, werk mee. Er is nog
zoveel te doen!!!!!!!

