Even weer bijpraten over de ontwikkelingen in Ulrum (nov. 2016).

Stand van zaken inzake het Actieprogramma WLE, waarin de provincie financiële steun
heeft toegezegd voor diverse ingrijpende plannen in Ulrum. Wij willen middels dit 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 die inzet is de basis waarop dit project rust. Een
proces dat o.i. nog steeds rust op de drie belangrijkste credo’s: met eigen mensen, met
eigen energie en zoveel mogelijk met eigen middelen (citaat: Peter Modderman).
Symposium uitgesteld
Een maand voor het geplande symposium (25-11-2016) heeft de DL van Project Ulrum 2034
weloverwogen moeten besluiten om het dit symposium voorlopig uit te stellen. Reden: de organisatie en
presentatie van het symposium blijken op een aantal punten nog verdere uitwerking nodig te hebben.
Naast het feit dat er nog allerlei interessante ontwikkelingen gaande zijn die we ook graag mee willen
nemen. Als we waren doorgegaan op de ingeslagen weg hadden wij onze gasten niet een compleet
verhaal kunnen presenteren. Voor de DL geldt zeker dat uitstel beslist nog geen afstel is.
Ons plan is nu om dit evenement - t.g.v. het afsluiten van het WLE-traject – nu eind januari/begin
februari te houden. Voor de organisatie zal nu ook een deskundige van de provincie ons terzijde staan.
Zodra de nieuwe datum bekend is, zullen we u uiteraard daarvan op de hoogte brengen.
Algemeen

EINDRAPPORTAGE ACTIEPROGRAMMA
WERK, ENERGIE EN LEEFBAARHEID
Zelf doen, vertrouwen, kansen benutten

2034

De eindrapportage van de provincie over de stand van zaken in Ulrum (tekst en foto’s) verscheen begin
van deze maand. In dit eindverslag staat niet alleen het verhaal van Ulrum (ca. 9 pagina’s), maar ook de
verhalen van Winschoten en Delfzijl. Ook deze twee plaatsen deden mee in het WLE-traject. Ook een
bezoek van een delegatie van Provinciale Staten op 16-11-2016 is onderdeel van deze eindrapportage.
De financiële afwerking, incl. accountantsverklaring, zal waarschijnlijk in december z’n beslag krijgen.
Achter de schermen wordt ook nog steeds gewerkt aan de borging van de plannen
(financieel/organisatorisch) voor de toekomst. Hoe gaan we straks verder. De meest voor de hand
liggende optie is dat de DL van Project Ulrum 2034 een nog nauwere samenwerking aangaat met het
bestuur van DBU. De DL is immers nu al onderdeel van DBU. Een dergelijke samenwerking vereist
natuurlijk goede afspraken etc.

Enquête
In oktober zette Hiska Ubels, promovendus aan de RUG en
tijdelijk verbonden aan de DL, in Ulrum een enquête uit over
Project Ulrum 2034. In totaal 280 bruikbare exemplaren kwamen
terug. Voorwaar een prachtige score. Alhoewel de uitslag pas in
februari/maart zal zijn, vielen haar toch een aantal zaken op in de
gesprekken, die zij met dorpsbewoners had. Alhoewel er wel
diversen waren die positief waren, was er ook een grote groep,
die nauwelijks op de hoogte is van het project, of het niet interesseert. Een tendens die wij al langer
bespeuren. Dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken, dat beseffen we maar al te goed.
Zoveel mensen, zoveel meningen. Dat mensen niet weten waar het over gaat verbaast ons meer. Iedere
maand publiceren wij uitgebreid over de stand van zaken in deze dorpskrant. Heeft het dan te maken
met het selectief lezen en/of informatie opslaan? We moeten er misschien hard aan werken om ook die
mensen nog meer in de gelegenheid stellen hun ideeën naar voren te brengen. Maar meer als daar
steeds om vragen kunnen we toch ook niet. Waarom horen we zelden die tegengeluiden. Misschien dat
de uitkomst van deze enquête ons hier antwoord op geeft.
Openingstijden Infocentrum
In ieder geval zal het Infocentrum t/m eind van deze maand zoveel mogelijk op de gebruikelijke tijden
open zijn: maandag- en donderdagmiddag: 14.00 uur -16.00 uur.
Wellicht dat vanaf december de openingstijden beperkter zullen zijn. Uiteraard zullen wij daarvan een
mededeling op de deur hangen. Let er ook op of het klapbord buiten staat. In dat geval is het
Infocentrum zeker open. Buiten de openingstijden kunt u uiteraard ook nog steeds contact opnemen
met: Roelof Noorda 402626 (w.j.noorda@kpnplanet.nl)
Ook deze maand is er niet zoveel over de diverse werkgroepen te melden. Toch willen we er ook nu een
paar uitlichten.
Deel&Ulrum
Ook deze maand willen wij de particuliere huiseigenaren aansporen om hun woning op te gaan plussen
(levensloopbestendig maken). Nog steeds is hier geld (ca. € 50.000,--) voor. De “spelregels” hiervoor
zijn nog steeds ongewijzigd: 40% subsidie met een maximum van: € 25.000,00 U moet eigenaar zijn van
het pand, er in wonen en de WOZ-waarde mag maximaal: € 200.000,-- zijn. Vorige maand berichtten wij
u over Werk&Ulrum. Het kleurrijk boekwerkje: Typisch Ulrum ( 27 pagina’s met foto’s en verhalen van
diverse panden in het dorp, tips en adviezen) is gratis af te halen in het Infocentrum. Er zijn nog ca. 250
exemplaren.
Nieuwbouw Noorderstraat.
De nieuwbouwplannen voor de Noorderstraat (nrs. 35 en 37) zijn kortgeleden gepresenteerd op de
jaarvergadering van DBU. De vele aanwezige dorpsbewoners hadden lovende reacties op deze
plannen. Ook hebben de plannen uitgebreid in de vorige Ollerommer gestaan. Sinds begin deze maand
staan er ook informatiepanelen hierover in het Infocentrum.
Loop gerust eens binnen bij het Infocentrum om in alle rust deze plannen voor het eerst of
opnieuw te bekijken.
Kerkstraat 12 / Ontmoetingsruimte
Roel Kloosterman heeft inmiddels in samenwerking met architect Annet Ritsema een eerste voorlopige
schets gemaakt van het nieuwe gebouw en aan de hand daarvan is ook een bestek gemaakt. Nu is het
zaak om z.s.m. mogelijk met bedrijven om tafel te gaan, zodat zij offertes uit kunnen brengen. Inmiddels
is er al een eerste positief gesprek geweest met de beide bouwbedrijven uit het dorp (Davids en Tuma).
De offertes zijn ook nodig voor het aanvragen van andere subsidies.
Er wordt dus op diverse fronten hard gewerkt om dit project stappen verder te brengen. Maar al deze
zaken kost gewoon veel tijd: tekeningen maken, aanvragen verzorgen etc. En dit is nog maar de eerste
fase, om heel gericht en goed onderbouwd subsidieaanvragen te kunnen doen. Zodra alle relevante
gegevens bekend zijn zullen we natuurlijk voor het dorp de plannen presenteren. Uiteindelijk moet het
Ontmoetingspunt een dorpscentrum zijn waarin diverse voorzieningen onderdak hebben. Op deze
manier behouden we onze voorzieningen in Ulrum en hebben we zelfs de mogelijkheid deze nog uit te
breiden.

Meedenken en meepraten en/of straks als vrijwilliger de handen uit de mouwen steken: neem contact op
met Hans van der Heide (0595) 401717, hansvdh@planet.nl of Johan Valkema (0595) 401241,
johanvalkema@hotmail.com

WELZIJN - ZORG - WONEN

Elders in deze Ollerommer kunt u een verslag lezen over de DörpsZörg activiteiten.
Spoorpark
Begin van deze maand zijn de geplande 11 bomen op het terrein geplant Ook zijn er nog weer een groot
aantal bollen gepoot. Inmiddels zijn er ook weer een paar nieuwe schelpenpaadjes aangelegd. De
bedoeling is dat er ook nog een klein spoordijkje en enkele bankjes komen. Dit is allemaal nog te
realiseren uit het budget, waarover deze actieve werkgroep beschikt en de nog steeds
zelfwerkzaamheid van deze vrijwilligers.
Wierdenherstelplan
De bijeenkomst op 15 oktober jl. was niet bedoeld om de uiteindelijke
planvorming te presenteren, maar voor het informeren en
enthousiasmeren van de diverse toeristische ondernemers. De
definitieve keuzes, tijdspad enz. wordt pas aan het eind van het jaar
bekend. Voor het vergroenen van met name de straten in de Oude
Kern hebben zich inmiddels 11 particuliere huiseigenaren
aangemeld. De expositie in de hal van het Infocentrum is begin deze
maand weer weggehaald.
De expositie met resultaten van opgravingen en grondboringen is al
met al geen groot succes geweest.
Begraafplaatsen Ulrum
Velen hebben de nieuwe herinneringsplek op de begraafplaats aan de Leensterweg al gezien. De
activiteiten voor een passende gedenksteen zijn in volle gang. De officiële ingebruikname zal
waarschijnlijk volgend voorjaar zijn. Alhoewel in oktober heeft een familielid van één van de vrijwilligers
er al rustig zijn koffie gedronken toen hij met schoonmaakwerkzaamheden bezig was.
De giften zijn ook de afgelopen mand niet opgedroogd. Nu kwam er een gift binnen van: € 25,-Hierdoor is het bedrag dat op onze nieuwe bankrekening binnenkwam gestegen naar: € 357,50
Alle gevers/geefsters nogmaals hartelijk dank.
Tenslotte
Ook al is het WLE-traject nu definitief gestopt, wij stoppen voorlopig nog niet. Met de provincie is
afgesproken dat een aantal projecten met daaraan vastgekoppelde bedragen onder strikte voorwaarden
meegenomen mogen worden. Deze projecten zijn nog niet af, maar zullen pas over een langere tijd
afgerond kunnen worden. Er staan echt nog mooie dingen te gebeuren, waarbij wij uw hulp zondermeer
kunnen gebruiken. Dit verhoogt ook weer het draagvlak binnen het dorp. Geïnteresseerd? Loop eens
binnen bij het Infocentrum, iedere maandag- en donderdagmiddag geopend van: 14.00 uur – 16.00 uur.
Of neem anders even contact op met: Roelof Noorda 402626 (w.j.noorda@kpnplanet.nl), Hans van der
Heide 401717 (hansvdh@planet.nl), Marianne van der Velden 491707 (m.v.d.velden8@kpnplanet.nl) of
Johan Valkema 401241 (johanvalkema@hotmail.com).

Samen verder bouwen aan de toekomst van Ulrum.
Bouwt u met ons mee?

