Beste dorpsbewoners,
Inmiddels zijn we vanuit DEEL& Ulrum begonnen met de regeling Opplussen en de regeling
Verduurzamen. De eerste aanvragen zijn direct na de start op 1 september bij ons
binnengekomen. Ook hebben al heel veel mensen de weg naar het Infocentrum gevonden.
Elke maandag- en donderdagmiddag kunt u daar terecht met uw vragen. Mocht dit tijdstip u
niet schikken neemt u dan contact met ons op voor een afspraak op een passend tijdstip.
Uiteraard kunt u ons ook per mail bereiken. Stuur een
bericht met uw vraag naar hemmo@deelnulrum.nl. Alle
informatie over de regelingen is ook te vinden op
www.deelnulrum.nl en www.slimwonenindemarne.nl.

Lees verder

Maarten de Ouden

Informatieavond
Ook de eerste informatieavond over verduurzamen op
dinsdagavond 7 oktober was goed bezocht. Maarten de
Ouden van Ecocert heeft deze avond informatie
gegeven over mogelijke aanpassingen aan uw woning.
Vanuit DEEL& kunnen wij u als dorpsbewoner een scan
van uw woning aanbieden. Wij zijn hiervoor een
samenwerking aangegaan met Ecocert. Zij hebben hier
veel ervaring mee.

In het infocentrum kunt u zich hiervoor aanmelden. In het kader van het project kunnen wij u
deze scan gratis aanbieden. De scan geeft u inzicht in de mogelijkheden voor uw woning op
het gebied van verduurzamen en opplussen. Wat kunt u doen om u woning
toekomstbestendig te maken? Wat kunt u besparen met bepaalde maatregelen? En welke
grote of kleine aanpassingen aan uw woning zijn mogelijk om nog lang in uw woning te
kunnen blijven wonen? Na
de scan heeft u wellicht
meer zicht op de
mogelijkheden voor uw
woning.
Experiment
Tijdens de infoavond waren
ook de lokale bedrijven uit
Ulrum aanwezig. In het dorp
zijn bedrijven aanwezig die
diverse aanpassingen voor
uw uit kunnen voeren. Zij
maken onderdeel uit van
het samenwerkingsverband
waarmee we de regeling
zijn gestart. Wij hebben
bewust gekozen de regeling te starten met lokale bedrijven.

DEEL& Ulrum is een experiment. Een experiment met verschillende onderdelen die eerst
lokaal wordt opgezet. Deze onderdelen sluiten steeds aan bij de kracht van Ulrum en de
omgeving. Dat doen we op meerdere manieren. We leren door deze opzet van en samen
met de bedrijven. Ook onderzoek is een onderdeel van de aanpak. We nemen de uitslagen
van de in het dorp door de vrijwilligers van DorpsZorg uitgezette enquête mee in de opzet
van de regeling Opplussen. Maar de regeling is ook zodanig opgezet dat we voorlopig met u
in gesprek blijven. Door de input van de bewoners en ondernemers krijgen we inzicht in de
wensen en de behoeften.
Wij werken allemaal samen aan de leefbaarheid van Ulrum. Wij zijn in dit geval de bewoners
samen met de partnerpartijen. Alle partijen doen mee om van dit experiment te leren. De
verschillende experimenten worden eerst klein opgezet. Door de korte lijnen kunnen wij snel
aanpassingen doen. We kunnen snel samen kiezen om het een en ander anders te
organiseren. Dat is ook nodig. Een dergelijke zoektocht is immers nieuw.
De ontwikkeling van passende regelingen die eerst goed passen op dorpsniveau zijn een
onderdeel van dit gezamenlijke experiment. Om lang in Ulrum te kunnen blijven wonen zijn
meerdere dingen nodig. Huizen moeten geschikt zijn maar ook de zorg voor elkaar is
belangrijk. Het is de bedoeling goedlopende experimenten vervolgens verder op te schalen.
Hopelijk kunnen we op deze manier een experimenten en regelingen te ontwikkelen die ook
van toepassing zijn voor de bredere regio.

