Aan Gemeenteraad Het Hogeland
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Geachte raad,
Als Initiatiefgroep Ulrum Vitaal Oud, onderdeel van Stichting Dörpszörg zijn we al langere tijd bezig
met een onderzoek naar een kleinschalig woonhofje in Ulrum, primair bedoeld voor ouderen en voor
mensen die bij hun woonsituatie zorg nodig hebben. Over de optie om dit te combineren met
woningen voor jongeren wordt ook gesproken. Dit idee is feitelijk een vervolg op de eerdere Visie
Ulrum-2034.
Met belangstelling hebben we dan ook het webinar over de nieuwe Woonvisie Het Hogeland
gevolgd, zoals dat op 5 januari jl. is gehouden. We maken graag van de daar geboden gelegenheid
gebruik om onze reactie te geven.
Allereerst zijn we verheugd over de verandering in het beleid die het college in de woonvisie aan u
voorlegt. Daarin wordt ruimte geboden om in de dorpen plannen te ontwikkelen voor eigen
bevolking, waarmee mensen in hun eigen dorp of omgeving kunnen blijven wonen. Dat maakt het
voor ons in Ulrum mogelijk om met onze plannen verder te gaan; daar nodigt de woonvisie ons zelfs
voor uit. Het geeft ons het gevoel dat we op de goede weg zitten en dat dit nu ook op ondersteuning
vanuit uw raad c.q. de gemeente kan rekenen.
Graag infomeren wij u waar we in ons dorp mee bezig zijn, in de verwachting dat dit een plaats krijgt
in het uitvoeringsplan.
In 2018 is een avond over ouder worden in Ulrum georganiseerd met het dorp. Als vervolg daarop
heeft de Initiatiefgroep Ulrum Vitaal Oud heeft onder de vlag van de Stichting Dörpszörg Ulrum in het
voorjaar 2020 een inventarisatierapport gemaakt (Ook in Ulrum kun je oud zijn, de droom van een
woonhof). We hebben dat naar de betrokken ambtenaren gestuurd en kunnen toelichten in een
overleg op 11 juni 2020. In het rapport is gekeken naar algemene ontwikkelingen, zoals demografie
en de scheiding van wonen en zorg, en naar de specifieke situatie in Ulrum. Bekend is dat het
zorgcentrum Asingahof een aantal jaren is gesloten en aanvankelijke nieuwbouwplannen op die plek
niet zijn gerealiseerd. Toch bestaat de wens voor vormen van beschut wonen in ons dorp.
We hebben in ons rapport als kernpunten genoemd:
• inspelen op de wensen om in Ulrum te kunnen blijven wonen, ook bij het ouder worden;
• daarvoor een kleinschalige woonvorm ontwikkelen, waarbij mensen zelfstandig kunnen blijven
wonen, maar toch de steun van elkaar hebben. Veiligheid en sociale samenhang zijn daarbij
essentieel. Een tussenvorm daarmee tussen het intramurale wonen en het zelfstandig wonen. In
deze vorm van ‘samen wonen’ zou tevens ruimte moeten zijn voor gemeenschappelijke ruimtes
en voor logeerruimtes (ook voor bijvoorbeeld mensen die uit het ziekenhuis komen en tijdelijk
onderdak moeten hebben);
• de behoefte is eerder in het kader van het Project Ulrum2034 onderzocht, maar de
Initiatiefgroep zal deze via een bewonersenquête actualiseren naar de situatie van 2021;
• de Initiatiefgroep richt zich op een locatie binnen het als “bestaand stedelijk gebied” aangegeven
gebied van Ulrum. In eerste instantie gaan de gedachten uit naar een locatie aan de Trekweg
(met reeds een woonbestemming) na verplaatsing van de manege. Ook andere locaties binnen
het dorp, zoals die van het voormalige Asingahof, kunnen in beeld komen.
• de Initiatiefgroep streeft naar een ruimtelijk zorgvuldig ingepaste functie en heeft de
randvoorwaarden in het eerdere inventarisatierapport op een rij gezet.

Samenvattend: in Ulrum is grote behoefte aan seniorenwoningen. Ook de woonvisie verwijst naar
collectief te ontwikkelen ‘(woon)hofjes’ en dat sluit mooi aan bij onze plannen.
We vragen u dan ook om dit nieuwe beleid inderdaad via de woonvisie mogelijk te maken.
Graag gaat de Initiatiefgroep met u in gesprek over wat wij doen, de verdere stappen m.b.t. de
realisering, welke partijen hierbij betrokken dienen te worden, wat de onderlinge taakverdeling is en
met welke randvoorwaarden rekening moet worden gehouden. Ook de haalbaarheid zal een
belangrijk punt zijn.
De Initiatiefgroep heeft er vertrouwen in dat met u als gemeente op goede wijze samengewerkt kan
worden. We vragen uw raad/c.q. uw ambtenaren om ons in de toekomst te ondersteunen bij de
verdere uitwerking. Daarnaast vragen wij de gemeente om actief kennis te delen tussen dorpen. Wij
van onze kant zullen dat ook doen.
Met belangstelling zien we uw reactie tegemoet!
Met vriendelijke groet,
Initiatiefgroep Ulrum Vitaal Oud en het bestuur van Stichting Dörpszörg

