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“Ook in Ulrum kun je oud zijn”
Stichting DörpsZörg Ulrum
“De droom van een woonhof”

WELZIJN - ZORG - WONEN

INVENTARISATIE EN STAPPEN

14 APRIL 2020

2

INHOUDSOPGAVE
1.
2.
2.1
2.1.1.
2.2.2.
2.2
2.2.1
2.2.2.
2.3
2.3.1.
2.3.2.
2.4
2.4.1.
2.4.2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

inleiding………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Beleidskader…………………………………………………………………………………………………………………………………
Rijksbeleid…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zorg en Welzijn……………………………………………………………………………………………………………………………..
Ruimtelijke ordening……………………………………………………………………………………………………………………
Provinciaal beleid…………………………………………………………………………………………………………………………
Zorg en Welzijn……………………………………………………………………………………………………………………………..
Ruimtelijke ordening……………………………………………………………………………………………………………………..
Regionaal beleid: Woon-en leefbaarheidsplannen…………………………………………………………………….
Woon-en leefbaarheidsplan De Marne 2011-2021………………………………………………………………………
Woon-en leefbaarheidsplan Noord Groningen 2017-2021: Noord Groningen leeft! (2016)………
Gemeentelijk beleid……………………………………………………………………………………………………………………
Zorg en Welzijn……………………………………………………………………………………………………………………………..
Ruimtelijke ordening……………………………………………………………………………………………………………………
Opgave………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Uitgangssituatie…………………………………………………………………………………………………………………………..
Project Ulrum2034……………………………………………………………………………………………………………………….
Woon-en Zorgbehoefte………………………………………………………………………………………………………………
Doelstelling en uitgangspunten DörpsZörg Ulrum……………………………………………………………………
Programma van eisen…………………………………………………………………………………………………………………
Locatie-aspecten…………………………………………………………………………………………………………………………
De voorkeurlocatie, nader bezien……………………………………………………………………………………………..
Vormgeving zorgfunctie (uit te werken)……………………………………………………………………………………
Vervolg……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3
4
4
4
4
5
5
6
7
7
7
7
7
8
9
9
9
10
11
13
13
18
21
22

3
INLEIDING
Al een groot aantal jaren zijn veel bewoners in Ulrum actief voor de leefbaarheid van het dorp.
Met name vanaf ongeveer de eeuwwisseling werden de gevolgen van de demografische krimp duidelijk
merkbaar in de regio en ook in Ulrum. Diverse voorzieningen verdwenen langzamerhand uit het dorp,
bedrijven kregen het moeilijk en het zorgcentrum Asingahof bleek niet te handhaven. Het dorp wilde het er
niet bij laten zitten en met het Project Ulrum-2034, gestart in 2010, wilde men laten zien dat goed wonen in
het dorp prima mogelijk is en ook op termijn mogelijk kan blijven. Dankzij subsidies in het kader van het project
‘Kansrijk Groningen’ en met inzet van plaatselijke bedrijven en woningcorporatie Wierden en Borgen konden
veel woningen worden opgeknapt en verduurzaamd. Ook werd enkele jaren geleden het Lotuspark aangelegd
en ingericht als speelgelegenheid en ontmoetingplek. Net zo belangrijk was de inzet om te komen tot een
nieuwe ontmoetingsplaats, een DörpsStek, die eind 2019 is geopend.
Wellicht dan minder een centrumdorp, zoals tot 1990 hoofdplaats van de gelijknamige gemeente, én met oog
voor alles wat de afgelopen jaren al bereikt is, willen de bewoners dat er ook voor de toekomst perspectieven
worden geboden: als een levendig en leefbaar woondorp.
In dat licht is enkele jaren geleden de Visie project Ulrum-2034 opgesteld. Als vervolg daarop werkt de
initiatiegroep Visie DörpsZörg Ulrum aan plannen voor een nieuwe, passende woonvorm, die inspeelt op
ontwikkelingen waarbij ouderen langer zelfstandig (moeten) wonen. De initiatiefgroep wil hiermee geen ‘in
beton gegoten stuk’, maar vooral het initiatief verwoorden en een aanzet geven voor overleg en voor
vervolgstappen.

Figuur 1: Luchtfoto Ulrum, provincie Groningen, 2018
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BELEIDSKADER

2.1

Rijksbeleid

Het rijksbeleid is al een groot aantal jaren gericht op het scheiden van wonen en zorg. Meer recent zijn de
volgende beleidsnota’s uitgebracht.
2.1.1. Zorg en welzijn
Plan van aanpak Langer thuis
In 2018 is door de Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Plan van Aanpak, Langer thuis uitgebracht.
Dit plan is samen met lokale partijen, zorgverleners, gemeenten en woningbouwcorporaties opgesteld. Er
worden drie ‘actielijnen’ onderscheiden:
1.
Goede ondersteuning en zorg thuis
- bewustwording creëren bij ouderen;
- regionale samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars (GGZ, ouderenzorg, preventie);
- inzet van e-health (met daarvoor bestemde middelen);
- betere informatie-uitwisseling;
- meer inzicht in de juiste beschikbare zorgplekken (ook met het oog op tijdelijk verblijf); - afspraken over
beschikbaarheid en bereikbaarheid acute zorg.
2.
Mantelzorg en vrijwilligers in zorg en welzijn organiseren bijeenkomsten mantelzorgers;
- informele zorg onder de aandacht brengen bij werkgevers en werkende mantelzorgers;
- aanjagen respijtzorg;
- verbetering ondersteuning mantelzorg via experimenten sociale benadering dementie;
- ondersteuning lokaal vrijwilligersnetwerk.
3.
Wonen
- totstandkoming nieuwe woon(zorg)vormen door opzetten nieuwe stimuleringsregeling;
- oprichting ondersteuningsteam;
- opzetten kennisprogramma met goede voorbeelden.
Oud en zelfstandig in 2030
Het op verzoek van het Rijk opgestelde rapport Oud en zelfstandig in 2030 (januari 2020) gaat in op de vraag
hoe de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil kan worden gehouden.
Er worden drie centrale adviezen gegeven:
• (veel) meer passende woningen voor ouderen, die tevens betaalbaar zijn en rekening houden met de
wensen van ouderen. Daarbij ook ruimte voor nieuwe woonvormen tussen het verpleeghuis en de gewone
’woningen’
• ouderen moeten meer gebruik maken van digitale hulpmiddelen;
• lokale en regionale samenwerking is erg noodzakelijk, zowel vanwege de begrensde financiële middelen,
als door de noodzaak voldoende mensen in de zorg aan te trekken.
2.2.2. Ruimtelijke ordening
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2040 is op 13 maart 2012 in werking getreden. De structuurvisie
geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en
nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. Om de bestuurlijke drukte te beperken brengt het Rijk de
ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij burgers en bedrijven, laat het meer over aan gemeenten en
provincies en komen de burgers en bedrijven centraal te staan. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van
rijksbeleid op nationale belangen dan voorheen.
De structuurvisie is via regels verankerd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. Deze geeft voor
het plangebied geen direct bindende regels.
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Ladder voor duurzame verstedelijking
Voor de ruimtelijke ontwikkeling van stedelijke functies gaat de SVIR uit van de Ladder voor duurzame
verstedelijking. De “Ladder voor duurzame verstedelijking” is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening
(artikel 3.1.6. lid 2 Bro). Deze ladder is bedoeld om zuinig om te gaan met de beschikbare ruimte, de behoefte
goed in beeld te brengen en deze regionaal af te wegen.
In 2017 is er nog een wijziging opgetreden. Daarbij dienen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen twee ‘treden’
te worden gevolgd:
a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een behoefte;
b. als uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een behoefte, wordt beschreven in
hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien door benutting van
beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins.
Deze Ladder is van
toepassing
op
nieuw
stedelijke ontwikkelingen.
De
term
´stedelijke
ontwikkeling´ wordt zó
uitgelegd, dat het moet
gaan om woningbouw van
meer dan 12 woningen.
Voor Ulrum is dat is op dit
moment
nog
niet
uitgewerkt.

Figuur 2: bestaand bebouwd gebied (Omgevingsverordening Groningen)

Bij <12 woningen moet hoe dan ook aandacht worden besteed aan de woningbehoefte in relatie tot de
uitvoerbaarheid van het plan.
Nieuwbouw moet primair binnen het ´bestaand bebouwd gebied´ plaatsvinden. Zie figuur 2. De door de
initiatiefgroep voorgestelde locatie(s) voldoen daaraan.
2.2

Provinciaal beleid

2.2.1. Zorg en welzijn
Zorgbeleid (Uitvoeringsprogramma leefbaarheid)
De provincie Groningen heeft de afgelopen jaren bijgedragen bij de uitvoering van de projecten Ulrum 2034 in
het kader van het Actieprogramma Werk, Energie en Leefbaarheid.
In het uitvoeringsprogramma leefbaarheid (addendum) worden meerdere initiatieven in de provincie
aangehaald, ook dat van Ulrum:

6

De provincie verleende onder voorwaarden subsidie aan zorgvoorzieningen/regionale projecten en aan
bewonersinitiatieven vanuit de zorg.
Daarnaast heeft de provincie oog voor kleinschalige initiatieven (provinciaal beleid bevolkingsdaling: ruimte
voor draagkracht, 2013):
“voor kleine krimpende dorpen is een zorgconcept op maat nodig, dat aansluit bij de vraag van een dorp, maar
ook bij de kracht van een dorp. Daarom is het de doelstelling van dit project om een woonzorg- en
welzijnsconcept te ontwikkelen dat het mogelijk maakt dat bijna iedereen tot zijn dood in het dorp kan blijven
wonen. Ook tijdelijke opvang bij ziekte of na ziekenhuisopname en mensen die een beschermde woonomgeving
nodig hebben moeten in het dorp kunnen blijven wonen.”
In de actuele situatie is het provinciale beleid verwerkt in leefbaarheidsprogramma´s, maar wordt uitvoering
vooral aan regionale/lokale partijen overgelaten. Wel heeft de provincie via het ruimtelijk beleid een rol bij de
beoordeling van nieuwe ruimtelijke initiatieven.
Wat dat eerste betreft kan gewezen worden op de Kadernota leefbaarheidprogramma 2020-2023 en
Krimpagenda 2020-2030 (Gedeputeerde Staten, 05-11-2019).
De provincie constateert dat binnen het thema ‘Zorg en voorzieningen’ het aanbod van zorg enerzijds en de
zorgbehoefte anderzijds elkaar maar moeilijk kunnen vinden. De provincie wil graag de verbinder en facilitator
zijn voor de overheden en organisaties die aan deze uitdagingen werken.
Met het oog op de ouder wordende samenleving wordt met samen met zorgverleners en zorginstanties
nagegaan of en waar er in de provincie ‘witte vlekken’ in de zorgverlening dreigen te ontstaan. Dan zal
provinciaal brede ‘zorgaanpak’ worden voorgestaan.
Daarnaast bevordert de provincie de totstandkoming van multifunctionele accommodaties en kondigt
ze een subsidieregeling aan voor zorg en voorzieningen, met drie onderdelen: a. fysieke projecten,
b. proces ondersteuning,
c. innovatieve projecten.
2.2.2. Ruimtelijke ordening
Omgevingsvisie
Het provinciaal ruimtelijk beleid is opgenomen in de Omgevingsvisie Groningen 2016-2020. Uit de visie vloeien
richtlijnen en voorschriften voort die in de provinciale Omgevingsverordening zijn opgenomen. De provincie wil
stedelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk laten plaatsvinden binnen bestaand stedelijk gebied (zie hierna); de
provincie wil het grote contrast tussen het stedelijk gebied en het buitengebied, dat zo bepalend is voor de
identiteit van de provincie, behouden en versterken. Dit sluit ook aan bij het rijksbeleid zoals opgenomen de
‘lader voor duurzame verstedelijking’.
De provincie voert daarnaast gericht beleid met betrekking tot de leefbaarheid, zowel in de kleine dorpen als
de meer stedelijke kernen. Zo ondersteunt de provincie de bereikbaarheid van voorzieningen en biedt het
ruimte voor ontwikkeling van onderop om de leefbaarheid en sociale cohesie te versterken. Maatwerk is
noodzakelijk tussen gemeenten, woningbouwcorporaties, maatschappelijke organisaties en burgers.
Leefbaarheidinitiatieven worden ondersteund.
Omgevingsverordening
Ter uitvoering van het beleid uit de Omgevingsvisie hebben Provinciale Staten op 1 juli 2016 de provinciale
Omgevingsverordening vastgesteld. Daarin staan onder meer regels waarmee de gemeenten in hun
bestemmingsplannen rekening moeten houden. Dat zijn bijvoorbeeld regels over de omvang van het
woningbouwprogramma, ter bescherming van natuur, cultuur en landschap en in verband met veiligheid en
milieu. Daarmee wil de provincie ervoor zorgen, dat provinciale ruimtelijke belangen ook op het lokale niveau
doorwerken. Bij nieuwe plannen moet met de Omgevingsverordening rekening worden gehouden.
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2.3

Regionaal beleid: Woon- en leefbaarheidsplannen

2.3.1 Woon- en leefbaarheidplan De Marne 2011-2021
In dit plan zijn leefbaarheidmaatregelen opgenomen, verdeeld over de fysieke, economische en sociale pijler.
Zo wordt aangegeven dat vanwege de bevolkingskrimp er minder woningen nodig zijn, maar dat er tegelijk
voldoende geschikte woonruimte beschikbaar moet zijn voor ouderen die zelfstandig kunnen wonen.
Het aanbod aan intramurale instellingen is voornamelijk regionaal georganiseerd, waarbij voor Ulrum Leens
dichtbij is gelegen.
Ook is uitbreiding van een extramurale capaciteit (in de vorm van verzorgd wonen) gewenst. Het initiatief
van DörpsZörg wil op deze ontwikkeling inspelen.
2.3.2 Woon-en leefbaarheidplan Noord-Groningen 2017-2021: Noord-Groningen leeft! (2016)
Terwijl het eerste woon- en leefbaarheidplan gemeentelijk is opgesteld, is het tweede regionaal gemaakt. Door
de betrokken gemeenten in het gebied is het Woon-en leefbaarheidplan NoordGroningen 2017-2021: NoordGroningen leeft! (2016) opgesteld.
Als ‘ambitie’ is aangegeven: leefbaarheid en betrokkenheid in krachtige buurten en dorpen die samen een
toekomstbestendige en duurzame regio vormen.
Dit wordt invulling gegeven met als kernopgaven:
• Sociale vitaliteit en het werken aan lokale doelen;
• Nieuwe kansen voor kinderen;
• Van zorgstructuur naar zorgprestatie;
• Het wonen van de toekomst;
• Krachtige kernen.
Het Project Ulrum2034 wordt daarin onder meer als voorbeeld aangehaald voor de doelstelling van een
‘toekomstbestendig dorp afgestemd op de behoeften van de bewoners'.
Gemeenten hebben zich verplicht daarvoor actief het gesprek op te zoeken, met vaste contactpersonen te
werken en een andere gemeentelijke inkoop. Lokalen initiatiefnemers wordt de weg gewezen naar
projectondersteuning en financiering.
2.4

Gemeentelijk beleid

2.4.1. Zorg en welzijn
Woon-zorgvisie Het Hogeland
De (nieuwe) gemeente Het Hogeland heeft het voornemen om een nieuwe zorgvisie en een woonvisie vast te
stellen. Speerpunten zijn daarin: preventie, betaalbare zorg, een participatieve samenleving, gezond oud
kunnen worden in de eigen omgeving en betaalbare zorg.
De gemeente geeft op voorhand als kerndoel aan:
Mensen moeten én willen langer thuis wonen. Daarvoor is een goede basiszorg van het grootste belang. Maar
in het dunbevolkte gebied staan zorgvoorzieningen onder druk.
De gemeente Het Hogeland kondigt verder aan, dat in de op te stellen zorgvisie in samenwerking met
zorgpartijen wordt uitgewerkt hoe de zorg van de toekomst het beste vorm kan worden gegeven.
Van belang is verder dat de gemeente inzet op:
beschutte, kleinschalige woonvormen voor ouderen, daar waar er behoefte aan is. Een goede
mogelijkheid zijn de coöperatieve vormen, zoals die in Kloosterburen en Warffum zijn ontstaan.
Van belang is verder hoe nieuwe woonvormen een plaats krijgen in het gemeentelijk woonbeleid. Een nieuwe
woonvisie komt in 2020 in voorbereiding.
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2.4.2. Ruimtelijk ordening
Ruimtelijk beleid
Het huidige ruimtelijk beleid voor Ulrum is opgenomen in de Beheersverordening Grote kernen (2015), zoals die
voor de verschillende grotere dorpen in de voormalige gemeente De Marne is opgesteld. Daarbij worden in
beginsel de bestaande rechten uit tot dan toe geldende bestemmingsplannen overgenomen.
Als onderliggend bestemmingsplan is voor de locatie Trekweg van belang het Bestemmingsplan Ulrum Trekweg
en Brugweg (2005). Zie ook het fragment in hoofdstuk 3. In dat plan werd – in de vorm van vrijstaande
woningen – ruimte gereserveerd voor woningbouw op deze locatie aan de Trekweg. Het plan is echter maar
voor een klein deel gerealiseerd, namelijk met enkele woningen in een eerste fase, waarbij ook het
insteekweggetje Ceres deels is aangelegd. Voor de rest liggen de gronden nog braak.
Structuurvisie De Marne
Een beleid op hoofdlijnen werd door de gemeente De Marne opgenomen in de Structuurvisie De Marne. Daarin
werden de ruimtelijke karakteristieken in beeld gebracht en zogenaamde ‘regieaanwijzingen’ gegeven voor
ontwikkelingen:
behoud van verschillen tussen bebouwing en openbare ruimte op de wierde, invalswegen en
achterliggende buurten;
beter herkenbaar maken van waardevolle elementen zoals trekvaart, haven en voormalig borgterrein;
herkenbaarheid van de wierden intact laten;
dorp ruimtelijk niet verknopen met provinciale weg (N361).
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OPGAVE

3.1

Uitgangssituatie

Bij de uitgangssituatie zijn als algemene trends van belang:
• demografische krimp met een lichte bevolkingsdaling;
• toenemende vergrijzing, zeker in de nabij decennia;
• toenemend aantal kwetsbare ouderen;
• de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg worden in toenemende mate zichtbaar;
• in het beleid wordt meer en meer aandacht besteed aan nieuwe woonvormen als tussenvorm, die
aanpasbaar zijn en kunnen inspelen op de veranderende zorgbehoeften;
• in de media is meer en meer aandacht voor nieuwe initiatieven. Er zijn of lopen diverse ‘pilots’.

•

•
3.2

er treden wachtlijsten op voor verpleeghuizen dan wel voor andere passende beschermende woonvormen;
Project Ulrum-2034

Het project Ulrum 2034 wil in brede zin inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals we onder 3.1
hebben gezien:
- bevolkingsafname met veranderingen in de bevolkingsopbouw (minder jongen, meer ouderen);
- scheiden van wonen en zorg;
- de wens voor nieuwe vormen tussen regulier en intramuraal wonen (verpleeghuis);
- schaalvergroting in voorzieningenniveaus;
- rekening houden met duurzaamheid;
- meer oog voor recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied.

Figuur 3: Topografische ondergrond Ulrum (topotijdreis, 2018)

Figuur 3: topografische ondergrond Ulrum (topotijdreis,2018
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Kerndoelen (DEEL&Ulrum) zijn als volgt omschreven.
Vanaf de basis (met bewoners) en ondersteund door deskundigen bijdragen aan de fysieke en sociale
structuur, in het bijzonder:
- opplussen: duurzaam maken van particuliere woningen en een ander aanbod van sociale huur;
- functieverandering: vrijkomende panden in het centrumgebied geschikt maken voor andere functies, als
kleinschalige bedrijfjes;
- ruilverkaveling: op de plaats van te slopen woningen (vanwege onvoldoende kwaliteit) duurzame
corporatiewoningen realiseren, afgestemd op de verwachte behoefte.
Van de kerndoelen uit DEEL&ULRUM zijn de afgelopen jaren al diverse belangrijke projecten gerealiseerd, zoals
het opplussen en verduurzamen van woningen, plaatselijke nieuwbouw en – na een intensieve zoektocht - eind
2019 de voltooiing en opening van het ontmoetingspunt DörpsStek aan de Kerkstraat (inmiddels drukbezocht).
Bij de verbetering van sociale huurwoningen door Wierden en Borgen heeft de nadruk gelegen op aanbrengen
van kleinere voorzieningen voor een groter aantal woningen.

rood= locatie Dörpsstek; geel = locatie Lotuspark
Vanuit een deelproject is verder enkele jaren het Lotuspark ontwikkeld op een locatie aan de zuidkant van de
DörpsStek, een speel- én ontmoetingsplek, ook bedoeld voor mensen met een beperking.
De Visie Dörpszörg Ulrum kan als een vervolg op het project ULRUM2034 worden gezien. Het project wil
inspelen op de wens om een in alle opzichten bereikbare tussenvorm te realiseren tussen het reguliere wonen
en het verpleeghuis. DörpsZörg beschouwt zorg en (nieuw) noaberschap en de nieuwe Dörpsstek
(verzoamelstee) als essentiële onderdelen van de leefbaarheid van het dorp.
3.3
-

Woon- en zorgbehoefte

Scheiden van wonen en zorg Al een aantal jaren is het proces gaande van scheiden van wonen en zorg (extramuralisering). De ruimte in
verzorgingshuizen is door die ontwikkeling afgebouwd. Deze ontwikkeling was deels ingegeven door
bezuinigingsoverwegingen (mensen moeten het wonen zelf betalen), deels ook door de maatschappelijke
tendens dat ouderen veelal ook graag zelfstandig willen blijven wonen. Dit proces vond plaats in een periode
dat ook de marktwerking in de zorg opgang deed. Al met al met grote gevolgen.
Mensen met een middelzware zorgvraag (tot en met zorgzwaartepakket ZZP4, nu genoemd zorgprofiel) blijven
nu in beginsel thuis wonen, alhoewel er sprake is van een aanzienlijke zorgvraag. De vraag is in dergelijke
omstandigheden of mensen dan nog steeds zelfstandig willen blijven wonen. Er is een toenemende tendens
merkbaar dat mensen met een lichtere zorgvraag zoeken naar een tussenvorm, juist ook vanwege een gevoel
van veiligheid en sociale binding.
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Dit geldt ook mensen die na een ziekenhuisopname of na (kortdurend) verblijf in een psychiatrische instelling
weer zelfstandig moeten gaan wonen en toch gebaat zijn bij een zekere begeleiding en ondersteuning.
Zoals we hiervoor hebben gezien, zijn er de nodige initiatieven om plaats te bieden aan mensen met een lichte
tot middelzware zorgvraag. Maar ook woningcorporaties zouden hier bij uitstek de partij (moeten) zijn voor
realisering van betaalbare ouderencomplexen, zeker als ze de middelen krijgen (die er nu nauwelijks meer zijn)
om gemeenschappelijke voorzieningen te realiseren. En als deze woonvormen in geclusterde vorm kan, is dat
ook beter voor de zorgverleners.
Net als deze algemene ontwikkelingen laten zien, is ook in Ulrum een groei van het aantal zelfstandig wonende
ouderen te verwachten. Ook hier is na sluiting van Asingahof geen verzorgingshuis meer.
3.4

Doelstelling en uitgangspunten DörpsZörg Ulrum

- Doel
In het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen kent de Visie DörpsZörg Ulrum dan ook als doel:
“ervoor te zorgen dat alle Ulrumers, ook degenen die zorg in
welke vorm dan ook nodig hebben, kunnen wonen en leven in
Ulrum zolang zij dat willen”.
- Nieuwe woonvorm Hierbij richt de ideevorming zich op de realisering van:
- een woonhofje, waarbij ervan uitgegaan wordt dat het gaat om zelfstandige bewoning, maar met
ondersteuning (‘beschut wonen’);
- een vorm van ‘samen wonen’ met een gemeenschappelijke tuin, schuur, hobbykamer en logeerruimte.
Er worden landelijk als omschrijvingen gehanteerd:
Beschut wonen: mensen wonen zelfstandig, maar hebben wel behoefte aan ondersteuning en begeleiding in de
nabijheid, alsmede aan ontmoeting. Het gaat hier om een kleinschalige woonvorm, waarbij de begeleiding op afstand
fungeert en er geen 24/7 toezicht aanwezig/nodig is.
Beschermd wonen: gaat om een intramurale woonvorm (niet-zelfstandig wonen), waarbij 24/7-begeleiding
noodzakelijk is.
De term ‘thuishuis’ heeft betrekking op een woning waarin een klein aantal bewoners een eigen kamer, slaapkamer,
bad en toilet hebben, maar daarnaast de keuken, tuin, gemeenschappelijke woonkamer, logeerruimte en hobbyruimte
delen.

- Behoefte-aspect Als het gaat om de behoefte en de vraag naar deze vorm van wonen gaat Dörpszörg Ulrum ervan uit, dat in het
kader van Ulrum2034 c.a. al veel informatie is verzameld. Op dit moment is een nieuwe behoeftepeiling dan
ook niet direct gewenst. Die mogelijkheid wordt voor de verdere planontwikkeling opengehouden.
Er kan in ieder geval geconstateerd worden dat veel inwoners in Ulrum een eigen woning hebben, die – als er
alternatieven zijn - beschikbaar kan komen voor jongeren of kleine huishoudens (bevordering doorstroming
met meer mogelijkheden voor jeugd en starters).
De behoefte wordt primair uit het dorp Ulrum verwacht waarbij het Zonnehuis in Leens een functie voor
intramurale zorg houdt. Op Ulrum is daarnaast een zekere oriëntatie aanwezig vanuit het westelijke
buitengebied (Westpolder, Vierhuisterpolder en de kernen Vierhuizen en Niekerk).
De realisering van een beoogd woonhofje kan ervoor zorgen dat mensen ook op latere leeftijd in Ulrum kunnen
blijven wonen. Bovendien moet dit mogelijkheden bieden om eenzaamheid tegen te gaan, sociale contacten te
onderhouden en gemeenschappelijke activiteiten mogelijk te maken.
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Dat speelt ook in op het recente advies van de rijksoverheid, opgenomen in Oud en zelfstandig in 2030, waarin
nadrukkelijk nieuwe woonvormen worden benoemd.
Om dat ook voor de toekomst te kunnen waarborgen wordt uitgegaan van een programma van een 10-tal
appartementen voor zelfstandig wonen, onder te brengen in een woon-/zorghofje met een gezamenlijke
voorzieningen in de vorm van een huiskamer, keuken, tuin- alsmede logeer- en hobbyruimte(s). De woningen
zouden een bescheiden woonoppervlakte kunnen hebben.
Er moet ruimte zijn voor gemeenschappelijke activiteiten, zowel binnen als buiten.
Daarnaast wordt rekening gehouden met ruimte voor een bijzondere woonvorm voor niet-zelfstandig wonen
(logeerwonen, tijdelijk wonen/kortdurende opvang-kamers, hospice-wonen) waar uitgegaan van ten minste
eenzelfde aantal eenheden.
- Geen Asingahof meer Voor een dergelijke woonvorm zijn geen mogelijkheden binnen de bestaande bebouwde voorraad, vandaar dit
initiatief.
Nu het zorgcentrum Asingahof een aantal jaren geleden is gesloopt is de optie om dit om te vormen tot een
beschutte woonvorm niet meer actueel. Datzelfde geldt ook voor complexen sociale huur – daar is/wordt in
het kader van het project Ulrum 2034 nagegaan waar opplussen mogelijk is.
- Voorbeelden elders –
Gaandeweg zijn of worden er kleinschalige projecten gerealiseerd die inspelen op de eerdergenoemde
maatschappelijke trends.
Landelijk: ( https://knarrenhof.nl/ )
Het Knarrenhof in Zwolle is een bekend en gerealiseerd project.
Daarnaast zijn ook projecten in onder meer Gouda, Hardenberg, Zutphen, Zeewolde en Hasselt in ontwikkeling, plus
meerdere projecten in voorbereiding. Inmiddels is er een landelijke vereniging ‘Knarrenhof’. In Zwolle gaat het niet alleen
een hofje met ouderenwoningen, maar ook met gemeenschappelijke voorzieningen en met de verplichting voor bewoners
om een sociaal contract te ondertekenen: hij of zij belooft daarin een goede buur te zijn en hulp te geven aan wie dat nodig
heeft. De landelijk bekende initiatieven liggen tussen de 25-40 woningen.
Ook andersoortige initiatieven zijn er: thuishuis-wonen in de vorm van een soort van kamerbewoning (vergelijk met een
studentenhuis) met gemeenschappelijke ruimtes.
Provincie Noord-Holland
In Anna Paulowna is het al gekomen tot realisering van het project ‘het Polderhofje’
(https://www.hetkanwel.nl/2019/07/10/het-polderhofje/).
Provincie Groningen:
Behalve in de stad zelf lopen er in het ommeland meerdere projecten.
In Garmerwolde loopt het project Garmerheerd, bedoeld als meergeneratieproject met een mix van koop en huur in een
programma van 19 woningen. Er is een voorkeurslocatie aanegeven en de planuitwerking in overleg met de gemeente
(Groningen) is nog in voorbereiding. In dit project wordt ook rekening gehouden met meergeneratiewoningen.
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In Opende is het project Droomwonen Opende inmiddels zover ontwikkeld dat een
concreet ruimtelijk plan is opgenomen in een apart gelijknamig bestemmingsplan.
Daarbij worden ter plaatse van een voormalige boerderij aan de Hoofdweg een 17-tal
appartementen, verdeeld over twee woongebouwen voorzien, het plan Borgerhof.
Tevens wordt ruimte gereserveerd voor een bijzondere woonvorm met acht
woonkamers en met een gemeenschapsruimte.
(https://www.droomwonenopende.nl/).
Naast genoemde voorbeelden is ook in Winsum in de gemeente Het Hogeland
een groep bezig met planontwikkeling.
Provincie Friesland
In Oentsjerk is bij het voormalig zorgcentrum Heemstra State (thans: zelfstandige
appartementen)enkele jaren geleden een 10-tal wooneenheden
voor dementerenden gerealiseerd.
Ook in Gerkersklooster loopt een project voor realisering van een tweetal woonhofjes bij een ‘meergeneratiehuis’. In
Sexbierum wil men graag plannen ontwikkelen, vergelijkbaar met Opende.

3.5

Programma van eisen

Op basis van de behoefte aan woon- en zorgvoorzieningen kan als vervolgstap een nader programma van eisen
worden opgesteld. Dat zal inhoud moeten geven aan de verschillende beoogde functies:
- Wonen, tuinen, erven
- Gemeenschappelijke voorzieningen;
- KDO
- Respijtwonen;
- Overige bijbehorende voorzieningen.
3.6

Locatie-aspecten

DörpsZörg Ulrum wil voor realisering van haar initiatief inzetten op een locatie die voldoet aan kwantiteits- en
kwaliteitsaspecten. Vooraf kan gesteld worden dat een goede bereikbaarheid en voldoende ruimte voor het
gewenste programma noodzakelijk is., Daarnaast is volgens de Visie DörpsZörg van belang een locatie die:

-

aansluit bij een levendige omgeving;
kinderen in het zicht heeft;
waarbij uitzicht op het landschap mogelijk is;
en zo mogelijk hergebruik van bestaande bebouwing als optie kent.

Als mogelijke locaties zijn eerst enkele locaties in of nabij het centrum in beeld (geweest), met een mogelijke
functieverandering. Betreffende locaties thans geen reële optie meer, ze zijn inmiddels particulier verkocht.
Voor de volledigheid worden hier de verschillende locaties beschreven.
Het gaat dan meer in het bijzonder om de volgende mogelijke locaties, die allemaal gelegen zijn binnen het
bestaand bebouwd gebied van het dorp.
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Figuur 4: Mogelijke locaties

1. Locaties Spoorstraat
Hier stonden woningwetwoningen van corporatie Wierden en Borgen. Deze zijn rond 2014 gesloopt,
waardoor open locaties zijn ontstaan ter weerszijden van het stationsgebouw. Deze locatie is na afbraak
van de verouderde woningwetwoningen van woningcorporatie Wierden en Borgen overgenomen voor het
project Ulrum 2034 ten behoeve van een mogelijke parkinrichting (en dus geen woningbouw). Bovendien
liggen deze locaties op afstand van de dorpskern en binnen de geluidzone van de provinciale weg. Deze
locaties vallen om genoemde redenen af.
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2. Locatie Noorderstraat 11 betreft een bedrijfspand aan de Noorderstraat, een pand in moderne bouwstijl,
nadat daar eerder een ander pand had gestaan. De locatie ligt wel in het dorpscentrum, maar heeft naar
verwachting een te beperkte omvang.

3. Locatie Nipperusstraat 14 de locatie van de voormalige SPAR-winkel, maar inmiddels verkocht. Ondanks
het voordeel van een centrale ligging heeft deze bovendien, net als de vorige, een te beperkte omvang
uitgaande van een woonhofje met gemeenschappelijk terrein.

4. Locatie flatjes Asingastraat. Het betreft hier verouderde flatjes in het centrale deel van het dorp. Op
zichzelf leent de locatie zich voor een woonbestemming, maar vooralsnog heeft de locatie een
woonfunctie en is er geen zicht op wijziging. Daardoor valt deze locatie op dit moment feitelijk af.

5. Locatie groengebied (voormalig Asingahof)
Op deze locatie heeft tot voor enige jaren geleden het zorgcentrum Asingahof gestaan en kan zich weer
lenen voor een woonbestemming. De locatie is gelegen in het centrale deel van het dorp. Nadeel voor
ouderen is wel het overbruggen van hoogteverschillen vanwege de aanwezige wierde.
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6.
In het aansluitende gebied ligt eveneens een
groengebied met ten zuiden daarvan een voormalige
kLocatie
leuterschool
die nu nog een schoolgebouw
bescheiden functie
groengebied/voormalig
heeft als oefenruimte.
Zie voor de ligging ook het vorige kaartfragment.
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7. Locatie voormalig schoolgebouw (Haarweg 1)
Het gaat hier om de voormalige openbare basisschool Akkerwinde. Dit gebouw kent geen onderwijsfunctie
meer. Het gebouw (eigendom gemeente Het Hogeland) staat nu leeg en zal wellicht in de verkoop gaan.
De locatie is betrekkelijk klein, hoewel verder aantrekkelijk gelegen.

8. Locatie Borgweg
Hier staan thans nog oudere huurwoningen. Als deze in de toekomst vrij zouden komen, zou dit een
geschikte herstructureringslocatie kunnen zijn, zeker als een verbinding met het achterliggende Asingapark
zou kunnen worden gemaakt. Echter, op dit moment is dit geen reële locatie, gelet op de huidige
woonbestemming.

9. Locatie Trekweg
Dit is de locatie van de huidige manege met het achterliggende terrein.
Bij de manege bestaan plannen voor verplaatsing naar het bedrijventerrein aan de oostzijde van het dorp.
Bovendien kent het terrein achter het bedrijfsgebouw al als een woonbestemming, die slechts voor enkele
woningen is benut. Ook qua oriëntatie ligt de locatie gunstig waarbij ook hier een verbinding met het
Asingapark de aantrekkelijkheid kan verhogen.
Deze locatie is de huidige voorkeurslocatie van de initiatiefgroep.
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3.7

De voorkeurslocatie, nader bezien

De locatie Trekweg is de huidige voorkeurslocatie van de initiatiefgroep DörpsZörg, dit gelet op:
de ruime omvang
de voorgenomen verplaatsing van de manege naar de Buitensingel;
de ligging aan de dorpsrand met zicht over het Hunsingokanaal en het open landschap;
-

de relatie die met het Asingapark gelegd kan
worden;
de woonbestemming die al jaren op het terrein ligt.

Inmiddels is het insteekweggetje (Ceres) deels aangelegd en zijn
aan de noordzijde van het terrein twee vrijstaande woningen
gebouwd. De initiatiefgroep denkt graag mee over de wijze
waarop het terrein geschikt kan worden gemaakt voor de
beoogde invulling.
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Figuur:

Oorspronkelijke verkaveling locatie Trekweg (2005)

De initiatiefgroep heeft de locatie verder op verschillende aspecten bezien:
• Landschappelijke ligging
De locatie ligt tussen de bebouwing langs de west- en zuidzijde
van de Trekweg. Het is deels bouwrijp gemaakt. Het gebied kent
geen specifieke landschapselementen; het ligt buiten de
kenmerkende wierde waarop het historische dorpscentrum is
ontstaan. Ook op grond van het eerdere bestemmingsplan
Trekweg-Brugweg is dit gebied geschikt voor woningbouw
bevonden.
De Omgevingsverordening van de provincie geeft het Van
Hunsingokanaal en de waterloop langs de Trekweg als
karakteristieke waterlopen aan.

•

Ecologische kwetsbaarheid
De locatie ligt niet in de nabijheid van gronden die horen tot net het Nationaal Natuurwerk Nederland,
noch in gebieden met een (andere) beschermde status.
Wel zal bij het definitief worden van de locatie vanuit de soortenbescherming een ecologische beoordeling
nodig zijn.
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•

Mogelijke aanwezigheid van cultuurhistorisch waardevolle elementen
In het kader van het vorige bestemmingsplan is
het aspect ‘archeologie’ beoordeeld. Daarin zijn
voor de locatie Trekweg geen hoge waarden
geconstateerd. Uit het daarop volgende
onderzoek onderzoek van buro RAAP1 blijkt dat
voor de locaties geen onderzoek nodig is
.

•
•
•
•
•

1

Huidige gebruiksmogelijkheden en relatie omliggende bedrijvigheid
Het gebied rond de Ceres heeft nog een beperkte agrarische functie. Verder wordt aangesloten op de
percelen van de Trekweg. In het oorspronkelijke plan is uitgangspunt het bebouwingslint langs de Trekweg
te versterken. Dit in de vorm van een goede aansluiting op de bestaande bebouwing en met
gebruikmaking van het zicht op en over het Hunsingokanaal. Dit idee kan bij de verdere planvorming
worden betrokken.

•

Relatie met het dorp:
DörpsZörg ziet een goede verbindingsmogelijkheid met het naastgelegen Asingapark, waarin ook de
basisschool (H.de Cockschool) staat. Dat zou dan via een bruggetje kunnen. Op die wijze zou een levendige
relatie kunnen worden gelegd.

•

Ontsluitingsmogelijkheden
Op grond van het vorige bestemmingsplan Trekweg is middels aanleg van de Ceres een gedeeltelijke
ontsluiting aangelegd. Een verdere doortrekking richting de Trekweg zelf zal onderdeel van het ontwerp
zijn.

•

Milieu
Geluid: vanuit oogpunt van geluid is de Trekweg als 30 km-weg niet onder zoneringsplichtige wegen
volgens de Wet geluidhinder.
Bodem: bij verdere woningbouw moet verder de situatie aangaande de bodem in beeld komen
Luchtkwaliteit: naar verwachting geen problemen.
Bedrijvigheid: bij verplaatsing van de manege is er vanuit dien hoofde geen hinder meer.

)

Archeologische verwachtingskaart en beleidsadvieskaart gemeente De Marne, RAAP-rapport 1732, 2008.
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•

Water (kwalitatief, kwantitatief)
Bij de verdere invulling moet rekening worden gehouden met een goede inpassing in de waterhuishouding.
Dit moet in overleg met de gemeente en waterschap Noorderzijlvest plaatsvinden.

•

Eigendomssituatie
De gronden zijn vanwege de eerdere planvorming in eigendom van de gemeente. Met de gemeente zal
door Dörpszörg overlegd worden over de plannen om te komen tot een betaalbaar plan.

•

Huidige planologische regeling
In het oudere bestemmingsplan Trekweg en Brugweg (later meegenomen in de Beheersverordening De
Marne) is aan de gronden aan de Trekweg al een woonbestemming gegeven; deze is gebaseerd op een
eerder ontwerp en zal in overleg met de gemeente aan een gewenste invulling aangepast moeten worden.

3.8

Vormgeving zorgfunctie (uit te werken)

Onderdelen van de Visie DörpsZörg zijn:
• een vrijwilligersnetwerk;
• een ontmoetingspunt (gerealiseerd);
• een vorm van beschermd wonen (komt in dit hoofdstuk aan de orde); • ondersteunende diensten;
• coördinatie.
De nieuw te realiseren woonvormen zouden volgens dit initiatief zouden ondersteund kunnen worden door
het netwerk van DörpsZörg Ulrum. DörpsZörg 12speelt in het dorp een erg belangrijke rol waar het gaat om
bevordering van sociaal contact, verlenen van informele zorg en informatiezorg.
In de Visie DörpsZörg zijn deze onderdelen nader beschreven. In overleg met
zorgpartijen/thuiszorgorganisaties moet dit deel van de plannen verder worden uitgewerkt.
Groninger Dorpen doet de suggestie om bij de uitwerking van de plannen ook de ambitie te onderzoeken om
de zorgfunctie (in overleg met DörpsZörg) een bredere rol in het dorp te geven. Zo is in het project
Droomwonen Opende in de daar te realiseren woonvorm voorzien in een ‘dorpsloket’ functie waar formele en
informele zorg laagdrempelig wordt ingericht met vrijwilligers in combinatie met professionals. Dit moet dan
bezien worden onder afstemming met de DörpsStek en de functie daarvan.
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4

VERVOLG
De ideevorming van DörpsZörg Ulrum zijn voldoende duidelijk om een aantal vervolgstappen te zetten:

• Overleg gemeente met als doel het idee onderdeel te laten uitmaken van de gemeentelijke woon/zorgvisie (contactpersonen via Groninger Dorpen).
• Maak gebruik van ervaringsgegevens van het kenniscentrum wonen-zorg van Aedes-Actiz via de site
https://www.kcwz.nl/thema/woonvariatie.
• Inschakelen eigen netwerk vanuit DörpsZörg Ulrum.
• Informeren woningbouwcorporatie in het werkgebied (i.c. Wierden en Borgen).
• Informeren zorginstelling in het gebied/contact thuisorganisaties (contacten DörpsZörg met
thuiszorgorganisaties).
• Betrekken dorp/ omwonenden bij de voorgenomen plannen (DörpsZörg, Dorpsbelangen)
• Samenwerking zoeken met basisschool (via DörpsZörg).
• Subsidiemogelijkheden voor de verdere planvorming nagaan:
o Loket leefbaarheid (Groninger Dorpen);
o dorpsbudget (gemeentelijk);

(provincie staat bij dorpsbudgetten nu meer op afstand en

verwerkt het in arrangementen richting gemeenten);
o Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (provinciaal).
• Kennisnemen van andere ervaringen; Garmerwolde – locatieproblemen / Garmerstee – via Knarrenhof ;
Winsum; Gerkesklooster; Kolham; Anna Paulowna.
• Ervaringen Groninger Dorpen inzetten.
• Een toekomstige rechtsvorm zal punt van nader studie zijn.
Volgende stappen zijn: een verdere planvorming (met onder meer aandacht voor de financiële
uitvoerbaarheid) en de formele procedures.
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