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

Stand van zaken in zake 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 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).
De vakantie voorbij: weer aan de slag.
Ook voor allen, die betrokken zijn bij Project/St. Ulrum 2034 zitten de vakanties er nagenoeg op, en betekent het
dus weer: aan de slag!!! Veel activiteiten en projecten lagen de afgelopen maanden nagenoeg stil, vandaar dat er
ook weinig over diverse projecten is te melden.
Einde WLE-periode.
In deze maand loop de WLE-periode (subsidie van de provincie) nu toch echt af, nadat het vorige jaar september
nog met een jaar was verlengd. In de vorige Ollerommer hebben wij u deelgenoot gemaakt van de verdeling van
de resterende gelden. Dit is het gevolg van het akkoord dat de DL van Project Ulrum 2034, het bestuur van St.
Ulrum 2034, de gemeente en de provincie hierover hebben bereikt.
De opzet is en blijft nog steeds om te proberen de beschikbare middelen zoveel in te zetten voor het dorp. Want,
en dat is voor ons een hele logische gevolgtrekking, overblijvende gelden waar geen directe bestemming voor is,
moeten teruggestort worden naar de provincie (subsidieverstrekker). Achter de schermen wordt ook nog een
“gesleuteld”aan een alternatieve verdeling van de gelden, als een nu vastgelegd project niet of maar gedeeltelijk
doorgaat. Een ander traject waar we mee bezig zijn, is het borgen van de diverse projecten voor de toekomst.
Hoe leg je de lopende projecten vast voor de toekomst, wie gaan dit bewaken, gaan/willen de leden van de DL
verder en zo ja, hoe, wat gaan de bestuursleden van de St. Ulrum 2034 doen, wat zou de rol van DBU hierin
eventueel kunnen/moeten zijn?
Op al deze vragen willen we in breed overleg deze maand een goed en verantwoord antwoord zien te vinden.
Want het kan en het mag natuurlijk niet zo zijn dat de huidige projecten straks een stille dood sterven. We gaan
er van uit dat we in de volgende Ollerommer daar meer over kunnen zeggen.
Wat wel vast staat, is dat we zeer waarschijnlijk binnenkort afscheid zullen nemen van een bekende
persoonlijkheid in het Infocentrum: Hemmo Sipsma. Zijn taak zit er straks op. Voor velen van ons en met name
ook de particuliere huiseigenaren was hij de man die de vele subsidieverzoeken op een goede manier heeft
verwerkt.

Laten we toch nog even een paar projecten belichten, waarover ondanks de afgelopen vakantieperiode toch nog
enig nieuws is te melden.
Deel&Ulrum
Inmiddels staat de teller voor het opplussen/verduurzamen op: 175 aanvragen. Hiervan had 16% betrekking op
het opplussen en 84% op het verduurzamen. Met de werkzaamheden was ruim 1,2 miljoen euro gemoeid,
waarvan ca. 90% naar de lokale ondernemers is gegaan.
Het is voor particuliere huiseigenaren nog steeds mogelijk om voor het opplussen van hun woning een subsidie te
krijgen van 40%. Loop gewoon op maandag- of donderdagmiddag eens binnen bij het Infocentrum en informeer
naar de mogelijkheden. Begin van deze maand werd er meer bekend over de twee te bouwen huurwoningen in
de Noorderstraat. Bouwstichting Wierden en Borgen en architect Annet Ritsema zullen de plannen presenteren
tijdens de jaarvergadering van DBU op maandagavond, 26 september a.s. Geïnteresseerd hoe het er uit gaat zien?
Kom dan die avond naar deze bijeenkomst.
Kerkstraat 12
Er is inmiddels in gezamenlijkheid een fors
bedrag uit de WLE-gelden gereserveerd voor
dit project.
Eigenlijk kunnen we stellen, dat we op 5 juli jl.
weer een nieuwe frisse start hebben gemaakt
met dit
dossier. Er moeten echter ook nog andere
subsidiebronnen worden aangeboord om de
geschatte kosten de dekken. Hiermee kon
echter niet eerder worden begonnen, voordat
definitief zeker was, welk bedrag uit de WLE
kon worden gehaald. Voor deze
subsidieaanvragen is echter noodzakelijk dat
er een definitieve tekening komt, er een
bestek komt en dat er offertes komen van de
bedrijven die zullen worden benaderd voor de
werkzaamheden. In principe zullen daarvoor
in eerste instantie de lokale bedrijven worden benaderd. Dit traject (subsidieaanvragen etc.) is nu door de
projectleider Jolanda ten Seldam opgestart. Ook dit heeft door de vakantieperiode weer enkele weken vertraging
opgelopen. Wij zijn ons er ook van bewust dat er de laatste tijd niet goed is gecommuniceerd over de
ontwikkelingen, met name niet richting de betrokkenen (locale bedrijven, omwonenden etc.).
Hiervoor oprechte excuses. Dit zal, ook met het oog op het draagvlak en enthousiasme, beter moeten en ook
beter gaan.
DörpsZörg.
Het bestuur van de DörpsZörg is blij met
de stappen die nu zijn gezet zijn om
dichterbij de realisatie van een nieuw
Ontmoetingspunt te komen. De direct
omwonenden en alle betrokken partijen
zullen zo spoedig mogelijk van de
vorderingen op de hoogte worden
gesteld.
Onze tabletcursus loopt goed. Er zijn
inmiddels een aantal sessies geweest.
Leuk om te zien hoe langzaam maar zeker
steeds meer kennis wordt opgedaan op
een toch heel speelse wijze. Nadat deze
cursisten na vijf lessen wegwijs zijn

gemaakt volgt er mogelijk nog een cursusperiode om wat dieper op de mogelijkheden in te gaan.
Ook hebben zich inmiddels weer een aantal aangemeld. Er wordt bekeken of ook voor deze mensen nogmaals
een gelegenheid kan worden geboden.
Spoorpark.
De oplettende passanten van het Spoorpark hebben gezien dat er inmiddels al diverse struiken zijn geplant (door
de werkgroepleden). De overige plannen, zoals in de vorige Ollerommer stond, zullen in de komende maanden
worden uitgevoerd. Dit heeft er deels mee te maken dat het jaargetij beter is om bepaalde zaken te doen: bollen
poten en bomen planten.
De actieve werkgroep hoopt voor het einde van het jaar de geplande werkzaamheden afgerond te hebben.
Begraafplaatsen Ulrum.
Soms is het enigszins gevaarlijk om iets te schrijven. Je hebt een bepaalde datum dat je de kopij voor dit blad in
moet leveren, terwijl het blad 2 weken later wordt bezorgd. Als u dit blad leest is (hopelijk) de
herinneringsplek/rustpunt op de begraafplaats aan de Leensterweg door Klus- en Onderhoudsbedrijf Fokke Tuma
m.b.v. de vrijwilligers gerealiseerd. Het afwerken zal door de actieve vrijwilligers zelf worden gedaan. De
ingebruikname zal uiteraard niet onopgemerkt voorbij gaan.
De vrijwilligers hebben een financieel goede zomertijd achter de rug. De jaarmarkt, alhoewel ook dit jaar weer
matig bezet en daardoor ook weer minder bezoekers, bracht netto: € 156,50 op. De twee verlote cadeaubonnen
gingen naar: Hans-Jurgen v.d. Heide (Asingastraat) en Miek Vogel (Brugweg).
Alle gevers nogmaals hartelijk dank. Dit geldt ook zeker voor de nieuwe bankrekening. Hier is inmiddels al een
bedrag aan giften binnen gekomen van: € 232,50. Een bijzondere contante gift kreeg men medio augustus. Tot
voor enkele jaren organiseerden enkele dames jaarlijks een verkoping in Irene (Ned. Herv. Kerk). Nu dit niet meer
wordt gehouden, is het batig saldo: € 75,00 aan de vrijwilligers van de begraafplaatsen geschonken. Een geste die
deze groep zeer op prijs heeft gesteld.
Van de overige werkgroepen is door de zomerstop geen nieuws te melden. De volgende maand hopen we van
alle werkgroepen weer het nodige nieuws te kunnen meedelen. We kunnen dan ook meer vertellen over de
grote afsluiting van de WLE-periode, zoals die gepland staat voor 25 november a.s.
Tenslotte
Ook in de komende periode staan er nog weer veel mooie dingen te gebeuren, waarbij wij (DL, bestuur en
werkgroepen) uw hulp zondermeer bij 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) of Johan Valkema 401241
(johanvalkema@hotmail.com).

Samen verder bouwen aan de toekomst van Ulrum.

Bouwt u met ons mee?

