Met 2 euro meer besteden per week kunnen we de Spar
openhouden

Ulrum – De steungroep “Houd de Spar Open” is inmiddels een aantal maanden druk in
de weer om een mogelijke sluiting van de laatste supermarkt in het dorp te voorkomen.
Daarnaast is de winkel uitgekozen voor een pilot van het leefbaarheidsproject
“Leefbaarheid in kleine kernen” door het ministerie van Binnenlandse zaken. De Spar,
BZK en Deelnulrum onderzoeken de vragen rond de leefbaarheid van het Marnedorp, en
welke rol de locale winkel hierin speelt en welke diensten mogelijk kunnen worden
toegevoegd.
Deze week is bij alle Ulrumers een brief op de mat gevallen van Spar ondernemer Marcel
Vogelzang met het verzoek de buurtsuper te helpen. Daarbij een enquête waarin de Ulrumers
om ideeën wordt gevraagd en financiële steun. De Aktie wordt ondersteund door de Spar
Holding, steungroep “Houd de Spar Open”, Dorpsbelangen Ulrum en Deelnulrum.
Om de winkel te kunnen exploiteren zegt Vogelzang, zou er net iets meer omzet nodig zijn. “Met
€2,- besteding meer per inwoner per week is er voldoende omzet om de winkel rendabel te
kunnen draaien. Wij zijn een buurtsuper. Als bijvoorbeeld iemand zijn grote boodschappen hier
niet koopt maar wel de kleine dagelijkse dingen, dan ben ik al spekkoper. Maar zelfs voor die
kleine boodschappen stappen ze in de auto.”
De vooruitzichten waren aanvankelijk niet zo slecht en de vele positieve reacties waren veelbelovend. Wie je ook vraagt, iedereen zegt: onze supermarkt moeten we houden.
Naast net iets meer besteden per week vraagt de ondernemer of de Ulrumer mee wil investeren
in een nieuwe koelinstallatie. Deze installatie is sterk verouderd en de gebruikte koelvloeistof is
per 1 januari 2015 verboden. Zo’n nieuwe koeling kost bijna € 80.000. Daarnaast zou de winkel
een opfrisbeurt nodig hebben. De totale kosten bedragen zo’n € 120.000,=
De Spar Holding wil daar een derde van voor haar rekening nemen en de ondernemer zelf ook.
Dan resteert 40.000,=. Als de Ulrumers dit voor hun rekening nemen, en dat is 30 euro per
inwoner, is de winkel gered. In de brief zegt Vogelzang dat de Ulrumer dit kan zien als lening of
als investering om mede eigenaar te worden.
In de enquête wordt gevraagd wat er toegevoegd zou kunnen worden aan diensten om de
service uit te breiden.
De bewoners worden gevraagd om op 17 november naar een bijeenkomst te komen om samen
over de mogelijkheden te spreken.
De steungroep doet een extra beroep op de Ulrumer en zegt: “Denkt u alstublieft na voor het te
laat is, we houden ons hart vast als straks de Spar moet sluiten.”

