Even weer bijpraten over de ontwikkelingen in Ulrum, september 2015.

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. Wij
blijven in 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. Een proces dat o.i. ook
nog steeds rust op de drie belangrijkste credo’s: met eigen mensen, met eigen middelen en met
eigen energie (citaat Peter Modderman).
Algemeen
Ook de mensen van Project/Stichting Ulrum 2034 hebben hun vakanties er weer op zitten en zijn weer
volop aan de slag. Door de vakanties stonden de activiteiten op een wat lager pitje. Eerst maar even een
misverstand uit de wereld helpen: Project Ulrum 2034 is geen zelfstandige organisatie, maar is nog
steeds onderdeel van DBU. Dat niet alles stilstond in de afgelopen maanden hebt u de vorige keer al
kunnen lezen. Op 7 juli is de eerste modelwoning (Akkerstraat) van Wierden en Borgen geopend. Op 3
juli bracht de nieuwe gedeputeerde Eelco Eikenaar een kennismakingsbezoek aan ons dorp. Op 21
augustus was hij hier weer te gast, nu samen met wethouder (Groningen): Roeland van der Schaaf. Bij
dit laatste bezoek lag de nadruk vooral op de activiteiten van Deel&Ulrum: opplussen, verduurzamen,
ruilverkaveling en functieverandering. Eind augustus stond er weer een groot artikel in het Dagblad van
het Noorden over Ulrum. Aan belangstelling en publiciteit dus geen gebrek.
Die publiciteit zal er ook zijn bij twee belangrijke momenten: de overdracht van de grond aan de
Spoorstraat en de plaatsing van de eerste 2 kunstwerken bij de toegangswegen.
Waar we ook erg blij mee zijn is dat het nieuwe bestuur van St. Ulrum 2034 nu volledig
handelingsbevoegd is, zodat er nu ook transacties kunnen worden afgerond, o.a. de overdacht van de
grond aan de Spoorstraat.
Nieuws van de werkgroepen die wel direct profiteren van de subsidie uit het Actieprogramma WLE
(Werk, Leefbaarheid en Energie) van de provincie Groningen.
Waarom deze projecten wel en anderen niet? We leggen het nogmaals uit. Bij de verdeling van de
subsidiegelden kwamen in aanmerking projecten, waarvoor al een goed plan met bijbehorende
begroting aanwezig was. Ook een voorwaarde was dat het geld niet besteed mocht worden aan het
creëren of in stand houden van betaalde functies. Ook het ondersteunen van andere activiteiten,
bijvoorbeeld het opknappen van een bestaande speeltuin is niet aan de orde.
Deel&Ulrum
Er zijn nu aanvragen binnen voor in totaal 1,1 miljoen euro. 95% van deze omzet is bestemd voor de
lokale ondernemingen, die hier dus volop van profiteren. Deze ondernemingen zullen ook als eerste
worden benaderd voor de werkzaamheden van het opplussen van de huurwoningen en bij de
verbouwactiviteiten van Kerkstraat 12. Zoals bekend hebben wij de subsidie voor het verduurzamen van
particulieren woningen per 1 september stopgezet. Het resterende bedrag zal echt worden aangewend
voor het opplussen van particuliere woningen. Wist u trouwens dat er op Snakkeburen 5 jonge gezinnen
bezig zijn met opplusmaatregelen? Verheugend was het feit dat het bestuur van St. Ulrum 2034 heeft
ingestemd met een verlenging van de werkzaamheden van Petra de Braal. Dit betekent dat zij hier nog
een jaar langer werkzaam blijft. Wel zal dit op een andere manier gebeuren.

Vanaf september zal zij hier één week per twee maanden aanwezig
zijn, en zal zij zich met name op een aantal specifieke taken richten,
o.m.: opplussen, functieverandering en ruilverkaveling.
Wij hadden u ook graag alvast iets willen vertellen over een
voorbeeld van ruilverkaveling en een voorbeeld van
functieverandering. Echter deze plannen zijn nog in een pril stadium.
Door nu al namen/straten te noemen zouden we deze processen
wellicht nu verstoren.

Sinds medio augustus is er in de hal van het Infocentrum een
minitentoonstelling: Huis Van Morgen
Hier ziet u allerlei slimme technologisch aanpassingen, die met name
oudere mensen en mensen met een beperking in hun huis kunnen
gebruiken, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
Uiteraard kunt u deze minitentoonstelling bezoeken en wel tijdens de
openingsuren van het Infocentrum: iedere maandag- en
donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
Ook het GroenLab, dat onder Deel&Ulrum valt, is nog steeds volop
bezig, zoals u ook in d’Ollerommer van juli hebt kunnen lezen:
verplaatsing van de manege, school -tuinieren met c.b.s. H. de
Cockschool en op woensdagmiddag, 23 september a.s. bomen
planten voor een fruitgaard aan de Capel.

Kerkstraat 12
Hier valt niet zoveel nieuws over te melden. Er is afscheid genomen van architect Nienhuis. In zijn plaats
is nu Annet Ritsema (bureau Ritsema en ook betrokken bij het opplussen van de huurwoningen)
gekomen, die zich nu in de materie verdiept. Verwacht wordt dat de eerste verbouwactiviteiten nu toch
echt voor het eind van jaar plaats gaan vinden. Een goed voorstel is al wel om de functies om te gaan
ruilen: het ontmoetingspunt in de laagbouw (schuur) en de GGD in het woongedeelte. Ook deze
werkzaamheden zullen in principe uitgevoerd worden door de locale bedrijven i.s.m. met vrijwilligers.
Hebt u/heb jij zin om daar ook uw/jouw handen eens uit de mouwen te steken, meld je dan aan bij:
Johan Valkema (0595) 401241 of: johanvalkema@hotmail.com

WELZIJN - ZORG - WONEN

De Ontwikkelingen binnen DörpsZörg gaan gestaag door. Als we alle plannen in concept gereed hebben
zullen we hierover met onze vrijwilligers communiceren en het dorp nogmaals vragen wat hun expliciete
wensen en verwachtingen zijn. Het Ontmoetingspunt met haar uitgebreide agenda loopt als een trein.
Ook de mensen die wat steun nodig hebben melden zich. Onze vrijwilligers staan klaar. De echte
ontwikkelingen en uitbreiding van de taken hangt mede af van het gereedkomen van de Kerkstraat
waarover u elders kunt lezen. Binnenkort zullen de Ulrumers een brief in huis krijgen met info over de
DörpsZörg en een verzoek om donateur te worden. We kunnen van alles organiseren en er zijn
subsidiemogelijkheden maar daarnaast is een bijdrage van de Ulrumers essentieel om het allemaal
werkelijk te realiseren. Daarnaast wordt het draagvlak hiermee ook geholpen.

Lotuspark
Alhoewel dit park zich nog steeds mag verheugen in belangstelling van kinderen om er te spelen, trekt
het park ook nog steeds vandalen aan. Begin van de zomer werd de waterpomp (aangesloten op een
wel) vernield. Gelukkig is de pomp weer hersteld, maar toch weer een onkostenpost.
Onkosten, die ook al zijn de daders bekend, niet op hen verhaald kunnen worden evenmin als op een
verzekering. Wat voor kick geeft het de daders om dit soort vernielingen aan te richten?
Helaas zijn er nog steeds geen hekken en borden met “spelregels” geplaatst. Oorzaak: pas eind
augustus kwamen de offertes voor het hekwerk bij de DL en het bestuur op tafel. Op z’n vroegst kunnen
deze hekken – ca. 1.80 mtr. hoog - er nu eind september komen te staan. Door het plaatsen van borden
met spelregels, heeft justitie iets meer mogelijkheden om eventuele daders te straffen. Er is zelfs al over
gesproken om camera’s te plaatsen. Dit is ons echter nog vele stappen te ver. de kosten voor herstel en
hekwerk e.d bedragen bijna 10.000 euro. Dat geld had ook voor iets leuks gebruikt kunnen worden. Bent
u getuige van vernielingen, laat het ons weten zodat de daders aangepakt kunnen worden. Dit zinloze
vernielen moet onmiddellijk stoppen. Ouders hebben in deze ook een belangrijke rol. Het zou heel mooi
zijn als deze werkgroep nog verdere versterking zou krijgen, bij voorkeur uit diverse delen van het dorp,
zodat het draagvlak daarmee ook groeit. Belangstelling? Neem contact op met Wim Pruim , 0595402046 (wimpruim@ziggo.nl) of Johan Valkema 0595-401241
(johanvalkema@hotmail.com). Er is ook de suggestie aan de werkgroep gedaan om zich aan te melden
voor Burendag (Oranjefonds) op 26 september. Hierbij zou dan het park weer netjes kunnen worden
gemaakt en wellicht alvast winterklaar. Het Oranjefonds stelt voor dit soort activiteiten 450 euro
beschikbaar, toch weer mooi meegenomen.
Spoorpark
Daar het nieuwe bestuur
van St. Ulrum 2034 nog niet
officieel handelingsbevoegd
was, is de overdacht van de
gronden nog niet afgewerkt.
Nu het bestuur wel bevoegd
is, zal e.e.a. in de tweede
helft van deze maand
plaatsvinden. Dit zal
gepaard gaan met de
nodige publiciteit. Hierna
kan er begonnen worden
met de herinrichting.
Hiervoor is o.m. een
zitmonument (ontwerp:
Roel Kloosterman) gepland
met daarin het tegeltableau,
wat in het laatst gesloopte
huis zat.
Hiervoor was een subsidieaanvraag ingediend bij de Dialoogtafel(NAM). Hierop is positief gereageerd
met een toezegging van: € 5.000,-- Uiteraard is dit een zeer verheugende mededeling. Aangezien er een
hoger bedrag was aangevraagd, zullen de herinrichtingsplannen hier en daar bijgesteld moeten worden.
Ook deze werkgroep heeft zich aangemeld voor Burendag op 26 september a.s. Aan de deelname is
een subsidiebedrag verbonden van: 450 euro. Dit geld zal worden besteed om het terrein royaal te
voorzien van bloembollen.
Uw hulp om al deze bollen te poten, kan best worden gebruikt. Zin om mee te werken? Neem even
contact op met: Robbie Koopmans, 0595-402060 of: robbie.koopmans@planet.nl

Doorgaande Route/Kunst
De beide eerste kunstwerken zijn inmiddels klaar. Sinds deze vanaf de feestweek voor de tuinloods van
Bakker staan, hebben ze al veel positieve reacties ontlokt. Half september zullen de beide plekken
klaargemaakt worden: uitgraven en beton storten. Het beton moet vervolgens een maand uitharden,
waarna de kunstwerken half oktober officieel geplaatst zullen worden. Ook dit zal met de nodige

publiciteit gaan. Zoals bekend zal één worden geplaatst aan de Schapenweg (vlakbij de provinciale weg)
en de andere op de Trekweg (vlakbij de brug).
Uiteraard zijn er ook nog de
werkgroepen, die niet direct
profiteren van de provinciale
subsidie.
Waterloop/Toeristische
Ontwikkeling
Ook deze valt niet onder het
Actieprogramma WLE van
de provincie. In principe is
het project (heel belangrijk
inzake het toerisme) in
delen opgeknipt om de
uitvoering met andere
financiële middelen (o.a.
Waddenfonds) te kunnen
realiseren. Toch willen wij
ook nu het 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, en ook omdat delen uit het project (o.a. herstel trekpad van Leens naar Ulrum) belangrijke
onderdelen kunnen blijven vormen van het totaalplan: Vaarcircuit om de Noord. Dit totale project kan en
moet ook aansluiten bij de plannen voor het Wierdeherstelplan.
Kerkhistorisch Museum
Achter de schermen werkt deze inmiddels stichting geworden werkgroep verder aan haar plannen, met
daarbij uiteraard een goed sluitende begroting.
Helaas zijn er de laatste tijd nog al wat negatieve reacties t.a.v. het onderhoud van het terrein rondom de
Hervormde Kerk. Hier zal naar veler mening toch meer aandacht aan moeten worden besteed,
aangezien deze kerk toch nog steeds één van de visitekaartjes van het dorp is.
Schatkoamer van Ollerom
Zij timmeren behoorlijk aan de weg, zowel in activiteiten, als in publiciteit. Deze werkgroep is nog steeds
erg blij met hun ruimte in de voormalige o.b.s. De Akkerwinde. Nog steeds krijgen zij diverse spullen
aangeleverd. Voor het eind van het jaar hopen zij een deel van alle papieren, foto’s etc. gedigitaliseerd
te hebben. Uw documenten, verhalen, foto’s o.i.d. zijn nog steeds van harte welkom.
Sinds half augustus kunt u zelf ook een kijkje op hun werkplek nemen. Iedere donderdagmiddag van
13.30 uur tot 16.00 uur bent u daar (Haarweg) van harte welkom, hetzij om spullen te brengen, een
praatje te maken enz.
Ook zij kunnen voor dit tijdrovende werk: uitzoeken, catalogiseren, digitaliseren best nog wat hulp
gebruiken. Voelt u/voel jij daarvoor, neem dan even contact op met: Anita Valkema (0595) 402641 of:
anko-antita@home.nl
Begraafplaatsen Ulrum
Begin van de zomer hebben de vrijwilligers hun kluswerk voor dit jaar weer beëindigt. Alle
grafmonumenten zien er weer netjes uit. Ook dit jaar namen de vrijwilligers weer deel aan de jaarmarkt
in het dorp. Door het geringe aantal bezoekers viel ook de opbrengst deze keer wat tegen.
In totaal was de netto-opbrengst: € 124,-- De twee cadeaubonnen werden gewonnen door: mw. Hospers
(Elensterweg) en mw. Aars (Noorderstraat).
Het totaal van de “spaarpot” van de vrijwilligers bedraagt nu: € 805,16 Een deel van het geld willen zij
besteden aan het maken van een rustpunt/herdenkingsplek op de begraafplaats aan de Leensterweg.
Voor dit plan, waarvoor Roel Kloosterman een mooi ontwerp heeft gemaakt, was een subsidieaanvraag
ingediend bij de Dialoogtafel (NAM). Helaas was hun beslissing negatief. Reden: Het is een

gemeentelijke begraafplaats, dus zou de gemeente hiervoor moeten zorgen. Toch wel even een bittere
pil. Maar toch geven deze vrijwilligers het nog niet op. Er zal nu naar andere financieringsbronnen
worden gezocht. Wat dit jaar wel een vervolg krijgt is het vorige jaar november succesvol verlopen
herdenkingsmoment. Ook dit jaar zullen de organisaties, die er vorig jaar ook bij betrokken waren, weer
meewerken. Inmiddels heeft de begrafenisvereniging hiervoor een subsidie toegezegd gekregen vanuit:
Monuta Charity Fund.

Wierdeherstelplan
Mede door de vakantieperiode heeft dit ook vertraging opgelopen. Eind september zal er nu meer
duidelijkheid komen over de fysieke ingrepen in het dorp en wat dit voor consequenties heeft voor o.a.:
de ijsbaan, het Asingapark, de Noorderstraat en het Spoorpark. Dan zal ook bekend worden hoe het
verhaal om het plan toe verder gestalte zal krijgen. Bij dit onderdeel kunnen en zullen Schatkoamer
van Ollerom en Kerkhistorisch Museum een belangrijke rol spelen.

Hoe verder?
Zoals u hebt kunnen lezen bruist het nog steeds van activiteiten in ons dorp. En wij:
DL, werkgroepen en bestuur willen daar graag verder mee gaan, ondanks de soms
wat ontmoedigende reacties en vernielingen. Wij laten ons daardoor niet uit het veld
slaan, omdat een meerderheid achter de plannen staat. Met uw steun laten we zien
waar Ulrum toe in staat is. Samen is onze kracht.
Ook in de komende tijd zullen wij uw steun, in welke vorm dan ook, daarbij hard
nodig hebben. Loop eens binnen bij het Infocentrum.

Samen met u/jou willen wij verder bouwen aan de toekomst van Ulrum.

Bouwt u/bouw jij verder met ons mee?

