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 gedurende 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. Iedereen die mee wil en kan doen blijft van harte
welkom. Een proces dat o.i. nog steeds berust op de drie credo’s: eigen inzet, eigen
creativiteit en zoveel mogelijk eigen middelen.
Algemeen

Gelukkig heeft het bestuur van St. Ulrum 2034 versterking gekregen, en wel in de persoon van: Bart van
der Grinten. De afgelopen maand hebben we enkele groepen van de provincie en een deel van de
gemeenteraad en het college op bezoek gehad. Ook hebben enkele leden van ons meegewerkt aan een
landelijke conferentie in Utrecht. Steeds weer is er dan de verbazing van de gasten dat er zoveel in
Ulrum gebeurt. Hierin zitten echter ook valkuilen voor ons: kunnen we het allemaal aan, hoe ervaren wij
de tijdsdruk, waar liggen de grenzen van de vrijwilligers, zijn we niet ongemerkt bezig een soort
minioverheid in het dorp te creëren, hoe kunnen en vooral hoe willen we leren we van negatieve
verhalen, hoe kunnen we de onderlinge betrokkenheid en het draagvlak in het dorp in stand houden en
uiteraard nog veel liever vergroten? Vragen, die we beslist niet uit de weg gaan.
Vragen, die we bespreken met onze eigen achterban, maar ook met vertegenwoordigers van de
gemeente en provincie. Het hele proces waarin we nu zitten is ook een leerproces, waar vooralsnog
geen leerboeken over zijn. Het proces is nieuw en is daarom voor ons, maar ook voor de overheid een
zoektocht. Een proces, waarvan wij allemaal willen leren en waar andere dorpen, buurten etc.
naderhand ook hun voordeel mee kunnen doen.
Dan nu maar over naar het nieuws van de werkgroepen/projecten, met allereerst hen, die onder het
Actieprogramma WLE (Werk, Leefbaarheid en Energie) van de provincie vallen.
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Deel&Ulrum
De aanvragen voor opplus- en duurzaamheidmaatregelen komen nog
steeds in hoog tempo binnen.
De eerste overeenkomsten met particuliere woningbezitters voor
maatregelen t.b.v. het opplussen en verduurzamen zijn inmiddels
getekend. Sterker nog de eerste werkzaamheden hiervoor zijn al
uitgevoerd, dan wel in volle gang. Uiteraard volgen wij dit hele
proces zeer kritisch: de aanvragen met de offertes, de uitvoering en
naderhand ook de oplevering. Een kritische noot, die van buiten
komt (niet van bedrijven) is, dat wij te protectionistisch bezig zijn,
door het werk in principe alleen uit te laten voeren door plaatselijke
bedrijven. Wij zijn echter van mening dat van dit nieuwe, unieke
proces, wat in principe ook maar een jaar lang loopt, zowel de
bewoners, maar ook de bedrijven in ons dorp optimaal moeten
kunnen profiteren. Ook diverse dorpsbewoners hebben ons gevraagd
om in dit proces hier expliciet aan te besteden.
Binnenkort zal ook Woningcorporatie Wierden en Borgen i.s.m. ons een informatieavond gaan houden,
waarin de huurders uitgebreid informatie zullen krijgen over hun plannen. Niet alleen het opplussen van
2 x 19 woningen staat op de planning, maar ook denkt deze organisatie zeer serieus na over een extra
kwaliteitslag in ons dorp.
Er is trouwens een grote zwarte bril gevonden in het Infocentrum, waarschijnlijk van een bezoeker,
die om informatie kwam. De eigenaar kan contact opnemen met: Roelof Noorda (402626).

Kerkstraat
Achter de schermen wordt heel hard gewerkt om dit project vlot te trekken. Er is inmiddels een
bouwvraag ingediend en ook is er een subsidieverzoek de deur uitgegaan naar o.m. het Waddenfonds.
Ook bij dit project is het de bedoeling dat alles in het werk zal worden gezet dat plaatselijke bedrijven
zoveel mogelijk het werk uit gaan voeren
Het is de bedoeling dat in eerste instantie de laagbouw (de schuur) wordt verbouwd, zodat de GGD
daarin kan trekken en ook de toiletfuncties, die gedeeld zullen worden met het Lotuspark, gerealiseerd
kunnen worden. Daarna is het woon- winkelgedeelte aan de beurt. In de begroting is ook een post
zelfwerkzaamheid opgenomen. Dat betekent dat er ook van u en van ons iets daadwerkelijk wordt
verwacht: opruimen, schuren, verven etc. Uw medewerking hierin dus ook onmisbaar.

DörpsZörg

WELZIJN - ZORG - WONEN

Inmiddels is er een principebesluit van deze werkgroep met welke formele zorgpartijen men verder
gaat werken. Daarnaast werkt men hard aan het creëren van een eigen rechtsvorm (stichting).
Tevens onderzoekt men de mogelijkheid of de huidige beheercommissie van het Ontmoetingspunt op
kan gaan in deze werkgroep en welke (o.a. financiële) consequenties dat heeft.
Begin deze maand zijn ook de resultaten bekend gemaakt van de dorpsenquête, die in juni is gehouden.
Wellicht dat ook hieruit nog weer aanmeldingen voor het opplussen/verduurzamen van particuliere
woningen naar voren komen.
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Doorgaande Route/Kunst
Inmiddels heeft Ability op verzoek van de gemeente en in overleg met de werkgroep de 17 plantenbakken in de
Noorderstraat voorzien van de nieuwe permanente beplanting. Achter de schermen wordt ook nog met de
gemeente overlegd over eventuele veiligheidsmaatregelen (o.a. 30 kmzone). Dit zal echter wat meer tijd in beslag
nemen dan dat we graag zouden zien. Wat betreft de kunst worden er nog steeds pogingen
ondernomen/gesprekken gevoerd om de ontbrekende gelden voor de vijf kunstwerken binnen te halen. Hopelijk
kunnen de eerste twee binnen afzienbare tijd alvast een plek krijgen.

Lotuspark
Hier is het wachten ook duidelijk op de geplande sanitaire voorzieningen in Kerkstraat 12, met daarbij een
beperkte koffie/theeschenkerij voor de gasten. Wist u trouwens dat de werkgroepleden zelf een tuigje hebben
ontwikkeld, waardoor kinderen met een beperking in de speeltoestellen kunnen? Een fikse kostenbesparing,
want kant en klare tuigjes zijn behoorlijk duur.

Spoorpark
Er zit nu toch duidelijk beweging in de onderhandelingen over de grondoverdracht aan de Spoorstraat.
De partijen (gemeente, woningcorporatie, provincie, project/st. Ulrum 2034) hebben echter
afgesproken niet eerder met de oplossing naar buiten te komen, voordat ook alle laatste details zijn
geregeld. Als u dit blad onder ogen krijgt is er wellicht al witte rook, maar daar zullen wij u dan uiteraard
de volgende maand uitvoerig over informeren.
Dit waren weer de projecten die wel profiteren van de provinciale subsidie. Uiteraard willen wij u ook
het nieuws
2vertellen van de projecten, die hier niet onder vallen.

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. In
september kreeg deze werkgroep een grote teleurstelling te verwerken,
toen het Waddenfonds meedeelde dat er essentiële onderdelen van het
plan dit jaar niet subsidiabel zijn.
In overleg met o.a. de gemeente zal worden bekeken hoe men nu
verder gaat. Wellicht kan er volgend jaar wel aanspraak worden
gemaakt op de subsidie van het Waddenfonds.
Toch willen wij ook nu dit project onder de aandacht blijven brengen
omdat wij als dorp willen laten zien dat wij hierin verbindingen willen
maken en houden met de andere dorpen.
De werkgroepleden: Bart van der Grinten en Hans van der Heide laten
zich door deze tegenslag niet zomaar uit het veld slaan, omdat de
plannen uit het project (o.a. herstel van het Trekpad van Leens naar
Ulrum) een belangrijk onderdeel kunnen vormen van het totaalplan
Vaarcircuit om de Noord.

Van Schouwerzijl tot Lauwersoog
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Kerkhistorisch Museum.
Deze werkgroep wordt ook steeds meer gastheer/gastvrouw voor groepen, die een bezoek brengen aan de Ned.
Hervormde Kerk. De werkgroep was ook te vinden onder de toren van deze kerk tijdens de historische dag (20
sept.) Hier kom men o.a. een herziene versie van De acte van Afscheiding of Wederkering Ulrum 1834 kopen.
Deze boekwerkjes vonden gretig aftrek.

Sport
Helaas blijft het voor ons angstvallig stil rondom dit thema. Wellicht wordt er toch achter de schermen volop
gewerkt aan een totaalplan, waarin alle sportverenigingen zich kunnen vinden.
In dit geval is dan misschien ook beter om een broedende kip niet te storen.

Terrein Asingahof (Wierden- en Terpenherstelplan)
Deze maand gaan de eerste activiteiten hiervoor van start. Dit zal voornamelijk bestaan uit publiciteit- en
promotieactiviteiten. Dit geldt zowel voor Ulrum, als voor Warffum en Godlnze en drie Friese dorpen die ook
meedoen met dit proefproject. Zoals afgesproken zullen wij onze uiterste best doen dat ook de ijsbaan en het
Asingapark meegenomen zullen worden in het project.

Asingapark/Jeugd
Geen officiële werkgroep (nog) van Project 2034.Uiteraard willen wij ook de jeugd betrekken bij de
ontwikkelingen in het dorp. Deze jeugd is voor ons een klankbordgroep op afstand, die op hun eigen
wijze en in hun eigen omgeving zich bezighouden met de ontwikkelingen in het dorp. Enkele studenten
van de Hogeschool van Hall Larenstein uit Velp zullen de komende 4 à 5 maanden proberen intensiever
contact te krijgen met de jeugd. Uiteraard zal hier ook de jeugd- en jongenwerker bij betrokken worden.
Uitgangspunt is om ook de jeugd hierbij te betrekken om na te denken over het Asingapark. Hoe kan het
park weer de allure terugkijken, die het verdient en waar we met elkaar weer trots op kunnen zijn. Hoe
is het park echt een onderdeel van het dorp en wordt het echt gebruikt.
De eerste conclusies van de studenten waren: het park is veel te gesloten, wellicht een apart deel voor
de jeugd. Misschien moet ook de jeugd van de aangrenzende school er een project krijgen.

Schatkoamer van Ollerom
Nog steeds zijn de dames aan het verzamelen, maar vooral ook aan het digitaliseren. Onvoorstelbaar wat voor
gegevens er soms boven water komen.

Begraafplaatsen Ulrum
In de Ollerommer treft u hun eigen vaste column
weer aan, met uitgebreid nieuws.
Hier in het kort even de hoogtepunten hiervan.
Vorige maand is de laatste hand (verfwerk) gelegd
aan het opgeknapte lijkenhuisje aan de Leensterweg.
Het was weer een goed voorbeeld hoe
burgerparticipatie en overheidparticipatie hand in
hand kunnen gaan.
Het herinneringsmoment op zaterdag, 08 nov. gaat
door. Het programma hiervoor treft u aan in de vaste column van deze vrijwilligers.
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Tenslotte
Wist u dat het sokkenproject van Elize Rietberg: Brei je blauw voor
boodschappen nog steeds loopt als een trein? Diny Meinardi krijgt
nog regelmatig van heinde en verre bestellingen voor de Ultieme
Ulrumer Sok. Tijdens het bezoek van de gemeenteraad en het
college zijn er ook nog weer vier paar sokken verkocht.
Waarschijnlijk komen ze ook in het Infocentrum (Noorderstraat 1115) te liggen, zodat er nog meer reclame voor kan worden
gemaakt. Deze maand is ook Marije Sietsma (culinair journalist)
enkel dagen te gast geweest in Ulrum. Zij is op zoek naar de
Ultieme Ulrum Smaak en typische Ulrumer Recepten. Wellicht dat
hier een boekwerkje over gemaakt wordt. U leest het goed het leeft en bruist als nooit tevoren in
Ulrum; en zou u daar niet deel van uit willen maken?
We kunnen jou/u heel goed gebruiken. Of je nu oud of jong bent, voor iedereen, die Ulrum een warm
hart toedraagt is er van alles te doen. Jullie hersens en handen hebben wij dringend nodig !!!

Wij bouwen verder aan de toekomst van Ulrum

Bouw jij/bouwt u mee?
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