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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 ons dorp, maar ook de overheid bijpraten over de stand van
zaken. Deze keer doen wij u verslag van de belangstelling voor ons project en
de ontwikkelingen binnen de werkgroepen, die in het Actieprogramma WLE
staan vermeld.
Belangstelling
Ulrum wordt de laatste tijd overstelpt met
belangstelling. Tijdens de opening van het
Infocentrum op 13 febr. jl. was veel schrijvende
pers aanwezig. U hebt de verhalen uiteraard wel
gelezen. Op woensdagmorgen 26 febr. was
Radio Noord hier de hele morgen actief. De
volgende twee dagen waren hier twee
programmamakers van de VPRO te gast. Zij
hebben zich d.m.v. gesprekken met diverse
inwoners van het dorp een beeld gevormd van
het dorp, dit i.v.m. het maken van een eventuele
documentaire over het dorp , waar zoveel
gebeurt. Als hun plan door de omroeporganisatie wordt goedgekeurd en de
financiering rond is, zullen de opnames in
november of
december plaatsvinden.
Van de raadsfractie/bestuur van de PvdA werd
een zeer sympathieke brief ontvangen waarin
veel lovende woorden stonden over ons werk
Op zaterdagmiddag 08 maart was een grote
groep politici (lokaal, provinciaal en landelijk)
van Groen Links tijdens hun verkiezingstournee

door Groningen te gast in Ulrum om zich bij te
laten praten over Project 2034.
Op 14 maart waren wethouder van Gelder en
gedeputeerde Besselink te gast in Ulrum om
bijgepraat te worden. In hun kielzog namen zij
een aantal provinciale ambtenaren mee, die
samen met hen alvast in het kader van NL Doet
de handen uit de mouwen staken in het
Lotuspark. Diezelfde dag werd er op een ludieke
manier door alle partijen (gemeente, provincie,
bouwstichting, dbu, project 2034 en st. ulrum
2034) een convenant ondertekend, waarin alle
onderlinge afspraken in het kader van het
Actieprogramma WLE zijn vastgelegd. Op 20
maart is het (niet voor het eerst overigens) de
beurt aan een delegatie van BZK (Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties) om zich bij te laten
praten over wat zich allemaal in Ulrum afspeelt.
Op 22 maart a.s. zal er in het kader van NL Doet
ook geklust worden in: Kerkstraat 12. Spontaan
hebben zich hiervoor ook 5 dames uit
Amsterdam aangemeld.

Deel&Ulrum
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Op 13 febr. jl. is het tijdelijk Infocentrum
(Noorderstraat 11-15) onder grote belangstelling
geopend. Hier waren verrassend ook veel
inwoners van het dorp bij aanwezig. Naast Petra
de Braal, die 1 week per maand vanuit dit pand
zal werken, zullen er op vaste tijden ook
vertegenwoordigers van de woningcorporatie en
van de gemeente zijn. Deze maand zal er
bekend worden gemaakt wanneer het
Infocentrum open is, zodat u daar terecht kunt
met uw vragen, suggesties etc. Het Infocentrum
zal ook als vergaderplek voor: DBU, Project
2034 en St. Ulrum 2034 gaan dienen. Deels om
ook ons daar zichtbaar te maken, maar ook
omdat wij binnenkort uit ons vergaderpunt:
Kerkstraat 12 weg moeten i.v.m. de op handen
zijnde verbouwactiviteiten.
In het appartement boven het Infocentrum
logeren nu ook regelmatig gasten, waarvan wij
hopen dat zij vanuit hun professie een bijdrage
kunnen leveren aan het project. Het eerste
succes daarvan is al binnen. De universiteit van
Wageningen heeft aangegeven dat zij hierin wel
willen meedenken.
Studenten van de Hanzehogeschool Groningen
gaan de komende maanden onderzoek doen
naar het pand van de voormalige centrale
bakkerij.
Weten hoe het de logerende gasten is vergaan
in Ulrum? Kijk dan eens op: www.deelnulrum.nl
Hier staan ook alle andere nieuwsfeiten op.

werkgroep DörpsZörg heeft er weer een lid bij:
Coby Zijlstra.

Doorgaande Route/Kunst.
De voorbereidende werkzaamheden voor het
plaatsen van bloembakken e.d. in de
Noorderstraat gaan door. Dit geldt ook voor de
beelden voor de toegangswegen. Dankzij de
oplettendheid van enkele lezers is er op tijd een
fout hersteld voor het beeld aan de
Schapenweg.
De werkgroep heeft afscheid genomen van Joke
Kops. Haar plaats is ingenomen door Harm van
der Meulen, die zich o.m. bezig houdt met:
subsidies, vergunningen etc. Helaas is Harm
voorlopig even uitgeschakeld, doordat hij eind
februari een zeer ingrijpende hartoperatie moest
ondergaan. Ook vanaf deze plek wensen wij
hem van harte beterschap en veel sterkte toe.
Dit geldt uiteraard ook voor zijn partner: Margriet
Barends.

Spoorpark.
Helaas is er nog geen nader positief nieuws te
melden over eventuele grondoverdracht. Het
blijft wel een groot aandachtspunt voor ons en
als wij de partijen weer eens treffen, is dat toch
steeds één van de gespreksonderwerpen. De
gemeente heeft inmiddels al wel veel
opruimwerkzaamheden uitgevoerd bij de
oostelijke ingang (achter de Vlasserslaan). Een
deel van het pad is daar ook weer voorzien van
een nieuwe laag schelpen.

Lotuspark.
WELZIJN - ZORG -

DörpsZörg.
Deze werkgroep heeft inmiddels twee
droomsessies gehad, van waaruit een concept
toekomstvisie is gemaakt. Aan de hand daarvan
zullen er ook contacten worden gezocht met de
formele zorg. Binnenkort zal er ook een begin
worden gemaakt met de
“keukentafelgesprekken”, waarin mensen thuis
aan kunnen geven wat hun specifieke wensen
op het gebied van zorg en wonen zijn.
Wellicht dat de beheerscommissie, die nu de
zaken rond het Ontmoetingspunt regelt, volledig
gaat samenwerken met deze werkgroep, zodat
er in principe één commissie ontstaat, die dan
wel een rechtspersoonlijkheid moet zijn. De

Als u dit leest zijn de eerste werkzaamheden op
het park waarschijnlijk weer uitgevoerd. Hopelijk
hebben wethouder Herwil van Gelder en
gedeputeerde Marianne Besselink alsmede de
groep provinciale ambtenaren daar op 14 maart
jl. het goede voorbeeld gegeven, dit in het kader
van NL Doet. En u weet: goed voorbeeld doet
goed volgen.

Wierden- en Terpenlandschap.
Het voormalige terrein van Asingahof is nog
steeds in beeld voor dit proefproject, waarover
begin oktober a.s. een beslissing zal vallen.
Sinds kort is het terrein ook nog in beeld voor
een ander proefproject: Watercoalitie. Dit heeft
als doel het leefbaar maken van water en
natuur. Beide proefprojecten zouden heel goed
samen kunnen gaan op dit terrein. Met ZHgN is
overigens afgesproken dat zij binnenkort het
achtergebleven terrein netjes gaan maken: gras
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inzaaien, paden herstellen etc. Zij zullen
hiervoor zelf een plan van aanpak presenteren
aan de omwonenden.
In afwachting van het wel of niet door gaan van
de beide proefprojecten zullen er vooralsnog
geen grote ingrepen plaatsvinden.

Kerkstraat 12.

daadwerkelijk van start gaan. Dit is ook nodig
omdat het pand eind dit jaar klaar moet zijn,
want dan wil de organisatie die een deel heeft
gehuurd er ook daadwerkelijk intrekken. Vorige
maand hebben wij u beloofd u meer
duidelijkheid over deze huurder te geven. Wel
nu, de GGD heeft ca. 90m2 gehuurd om er
Jeugd&Gezin in onder te brengen, die nu nog
gehuisvest is in een deel van het
gezondheidscentrum.
Nu de verbouw aanstaande is, is het een reden
temeer om het pand als vergaderlocatie
voorlopig te

De bouw- en beheerscommissie hiervoor
draaien op volle toeren. De verbouwtekeningen
voor het pand zijn klaar en er is inmiddels al een
gesprek geweest met twee
aannemers/klusbedrijven uit het dorp. Het zal
ook niet lang meer duren of de verbouw zal
verlaten, en die activiteiten onder te brengen in het Infocentrum, waar we nog meer zichtbaar voor de
dorpelingen zullen zijn. Kerkstraat 12 is ook aangemeld als object in het kader van NL Doet (22 maart).
Op geheel spontane wijze zullen hier dus ook 5 dames uit Amsterdam hun medewerking aan verlenen.
Volgende maand hopen wij u ook weer verslag te doen van de stand van zaken binnen de overige
werkgroepen: Kerkhistorisch Museum, Sport, Begraafplaatsen en de Schatkoamer van Ollerom.
Er staat dus heel wat te gebeuren. Er zijn nog veel helpende hersenen en handen nodig.
Steekt u/steek jij samen met ons de handen uit de mouwen voor toekomstbestendig Ulrum?

