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Inleiding 
Een groep van ongeveer 30 vrijwilligers onder de werkgroep Dörpszörger heeft deze zomer een 
vragenlijst afgenomen bij alle inwoners van Ulrum. De vragenlijst had tot doel te inventariseren welke 
wensen er rondom zorg en leefbaarheid bij de inwoners van Ulrum spelen. Om zoveel mogelijk inwoners 
van Ulrum te bereiken hebben de vrijwilligers het dorp opgesplitst in verschillende wijken. Iedere 
vrijwilliger was verantwoordelijk voor het bezorgen en ophalen van de vragenlijst in zijn of haar wijk. In 
totaal zijn er bij 600 huishouders een vragenlijst afgegeven. In totaal hebben 340 huishoudens de 
vragenlijst ingevuld.  

De vrijwilligers hebben bewust gekozen voor deze methode zodat zij direct persoonlijk contact hadden 
met hun mede bewoners van Ulrum. Hierdoor ontvingen zij niet alleen de antwoorden op de vragen maar 
was het ook mogelijk dat er zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ ontstonden waarin zij direct en één op 
één contact met de bewoners van Ulrum hadden. Daarnaast heeft deze persoonlijke aanpak geleid tot 
een hoge respons van bijna 60%.  

De vragenlijsten zijn door Laura van de Groep en Marjolein Elings van Wageningen UR ingevoerd en 
geanalyseerd. In dit verslag vindt u een rapportage van de gevonden resultaten uit de vragenlijsten. De 
resultaten zullen per vraag besproken worden. De rapportage wordt afgesloten met een aantal 
opvallende zaken.  

Naast de gegevens van de vragenlijsten hebben we de rapportage aangevuld met de gegevens uit twee 
focusgroepgesprekken met de Dörpszörg vrijwilligers. In deze gesprekken is dieper ingegaan op wat de 
vrijwilligers denken dat Ulrum in de toekomst nodig heeft om de leefbaarheid en het welzijns- en 
voorzieningenniveau voor bewoners op peil te houden. De vrijwilligers hebben tijdens deze gesprekken 
ook de indrukken van de ‘keukentafelgesprekken’ meegenomen.  

Leeswijzer 
De resultaten van de vragen zoals gesteld in de vragenlijst (zie Bijlage I) zullen afzonderlijk besproken 
worden. Daarbij worden de resultaten zowel in woorden samengevat als in tabellen met cijfers.   

Wat verwachten de bewoners van Ulrum van een Dörpszörger? 
Van de 340 respondenten geven 126 respondenten aan dat zij van een Dörpszörger verwachten dat hij 
of zij hulp of ondersteunende diensten biedt aan de inwoners van Ulrum. De respondenten verwoorden 
dat verschillend zo heeft de één het over “hulp op allerlei gebied voor mensen die dat nodig hebben”, de 
ander spreekt over: “Iemand of vrijwilligers die andere mensen proberen te helpen met problemen”. Al 
deze antwoorden hebben we gevat onder de noemer ‘hulp aan mensen/ ondersteunende diensten’.  

Wat opvallend is, is dat bijna 20% van de respondenten geen antwoord heeft gegeven op deze vraag. 
Hierdoor blijft het bij deze 64 respondenten onduidelijk wat zij verwachten van een Dörpszörger of hoe 
zij hier tegenaan kijken. Hebben zij geen idee of hadden ze weinig zin om de vragenlijst in te vullen? 
Daarnaast komt dat nog eens 28 respondenten (8%) hebben aangegeven ‘geen idee’ te hebben wat zij 
zich moeten voorstellen bij een Dörpszörger. We zouden hieruit kunnen concluderen dat er nog werk aan 
de winkel is om het begrip Dörpszörger meer bekendheid te geven.  

46 respondenten (13%) verwacht van een Dörpszörger dat hij of zij een contactpersoon of 
aanspreekpunt in de buurt kan zijn. 44 respondenten geven aan dat zij denken aan iemand die een 
netwerk- of coördinerende functie heeft en daarmee overzicht van waar je als inwoner terecht kunt met 
je hulpvraag. Andere antwoorden die vaker genoemd zijn: Dörpszörger moet belangstellend en 
betrokken zijn (22), één van de respondenten sprak daarbij over “naoberschap”, heeft een informerende 
rol (18) of in algemene zin ‘iets betekenen voor het dorp’ (16). Daarnaast gaven er nog 16 respondenten 
een antwoord dat lastig te categoriseren was. We hebben deze antwoorden gevat onder de categorie 
‘anders, namelijk’. Daarbij werden antwoorden gegeven als “Dat hij zonder een goede opleiding de plek 
gaat innemen van professionele hulpverleners”, “Dat hij/zij praktisch is, kan organiseren en vooral goed 
kan luisteren” of “Petje af voor Dörpszorg, een goed initiatief!”. 
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Wat zijn uw wensen ten aanzien van Dörpszörg? 
De vraag zoals gesteld in de vragenlijst aan de inwoners van Ulrum luidde exact: ‘Wat zijn uw wensen 
ten aanzien van: vervoer, klusjes, tuin werk, uitjes en bezoek.’ Wij denken dat deze vraag veel 
respondenten een bepaalde richting heeft gegeven in hun antwoord. Wat we zien is dat veel 
respondenten bijvoorbeeld alleen geantwoord hebben door één van de opties aan te strepen of één of 
meerdere opties letterlijk in hun antwoord te herhalen. Naar onze mening was het beter geweest om de 
vraag meer open te stellen.  

Bijna 50% van de respondenten (167) geven aan, geen of nog geen wensen ten aanzien van Dörpszörg 
te hebben. De antwoorden kunnen daarbij uiteenlopen van een korte “Niet van toepassing” of “Geen” tot 
aan “Ik heb (nog) geen wensen” of “Misschien in de toekomst, ik voel me nu nog te jong”. Verder geeft 
nog eens een ruime 20% geen antwoord op deze vraag. Onder deze 73 respondenten kunnen wij ons 
voorstellen dat het overgrote deel ook nog geen wensen heeft ten aanzien van Dörpszörg.  

Antwoorden die vaak genoemd zijn: klusjes in huis/huishoudelijke hulp (32), vervoer (28), klusjes in de 
tuin (26) en bezoek aan huis (13). Verder gaven 15 respondenten een antwoord aan dat niet zo 
makkelijk in een van de categorieën in te delen was. Daarbij kunnen we denken aan “Iemand die 
medicijnen ophaalt uit Winsum”, “Hulp bij het sneeuwvrij houden van de oprit” tot “Toezicht op 
verwaarloosde tuinen”. Overigens valt ons op dat deze laatste opmerking vaker terugkomt bij 
verschillende respondenten. Niet zozeer bij deze vraag maar ook als antwoord op andere vragen. 
Blijkbaar zijn verwaarloosde tuinen een doorn in het oog van meerdere bewoners.  

Zou u zelf iets kunnen betekenen? 
De inwoners van Ulrum is ook gevraagd of zijzelf iets zouden kunnen betekenen in de zorg of hulp aan 
mede-inwoners. Indien zij daarop positief reageerden is tevens gevraagd wat zij zelf zouden kunnen of 
willen doen.  

Bijna 40% (133) geeft aan zorg of hulp aan anderen te willen bieden. Van deze 133 respondenten geven 
36 respondenten daarbij niet specifiek aan wat voor soort activiteit zij denken. Van de overige 
respondenten geven 36 aan dat zij open staan om mensen te bezoeken, 33 respondenten zouden het 
leuk vinden om mensen te helpen bij vervoer, 29 helpen graag mee bij klusjes in huis en een laatste 
categorie ie vrij hoogt scoort, is het doen van boodschappen (19).  

Omschrijving Aantal 
respondenten 

Boodschappen 19 
Klusjes in huis 29 
Vervoer 33 
Niet specifiek 36 
Bezoekjes brengen aan mensen 36 
Contactpersoon zijn 3 
Hond uit laten 1 
Wandelen 3 
Tuin onderhoud 8 
Voorlezen 2 
Uitjes 8 
Maaltijd maken 3 
Anders, namelijk: 1 
 

 Omschrijving Aantal 
respondenten 

Percentage 

 Ja 133 39,1 % 
 Nee/nu niet 128 37,6 % 
 Anders namelijk  1 0,3 % 
 Niet ingevuld 78 22,9 % 
     Totaal 340 99,9 % 
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Van de 340 respondenten geven 128 aan dat zij op dit moment geen zorg of hulp kunnen of willen 
leveren. Antwoorden die vaak voorkomen zijn: “Op dit moment hebben we genoeg aan de mantelzorg 
binnen de familie”, “Helaas, ik heb al diverse vrijwilligersfuncties”, “Naast 40-urige werkweek en eigen 
huishouden weinig tijd voor andere zaken”, of “Onze leeftijd laat het niet meer toe”. Opvallend is ook het 
hoge percentage aan respondenten die deze vraag niet hebben ingevuld, te weten 23%. Het zou hier 
kunnen gaan om respondenten die ook geen hulp kunnen of willen bieden maar dit liever niet zo willen 
verwoorden en daardoor de vraag niet beantwoorden.  

Welke voorzieningen zijn voor u belangrijk om het dorp leefbaar te houden 
en/of er te kunnen blijven wonen? 
Ook bij deze vraag werd de respondent een bepaalde richting in gestuurd vanwege de opmerking: ’Te 
denken valt aan onder andere: winkels, apotheekmogelijkheden, horeca, bedrijven en sportmogelijk-
heden’. Het is dan ook niet verbazend dat deze categorieën hoog scoren. De onderstaande tabel vat alle 
antwoorden die gegeven zijn samen. Daarbij is het goed te weten dat respondenten meerdere 
antwoorden konden geven. 

Omschrijving Aantal 
respondenten 

Supermarkt/winkels algemeen 258 
Apotheek 168 
Sportgelegenheid 142 
Bedrijven 92 
Horeca 83 
Scholen 50 
Openbaar vervoer 28 
Anders namelijk: 27 
Bankautomaat 22 
Alles om Ulrum leefbaar te houden 16 
Markt 14 
Ontmoetingspunt/dorpshuis 12 
Huisarts/tandarts/zorgcentrum 10 
Verenigingen 9 
Postkantoor 8 
Bed en breakfast 1 
Hospice 2 
Kerk 4 
Bibliotheek 3 
Kinderopvang 2 
Fysiotherapeut 5 
Betere infrastructuur 2 
Oplaadpunt OV 4 
Kapper 7 
Activiteiten/ evenementen 6 
Huishoudelijke hulp/ buurtzorg 3 
Tafeltje dekje 3 
Vrijwilligersbank 3 
Senioren woningen 2 
Niets 4 
Niet ingevuld 25 
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27 respondenten hebben een antwoord gegeven dat wij onder de categorie ‘anders, namelijk’ hebben 
ingedeeld. Daarbij werden de volgende antwoorden gegeven: 

 Anders namelijk: 
Leefbaarheid heeft veel te maken met de instelling van de mensen die er wonen 
Van alles wat al is het maar een beetje 
Levendigheid erg belangrijk 
Ouderenhulp 
Speeltuin 
Werkgelegeneheid 
Slager (bio) en bakker 
Speelmogelijkheid voor kinderen 
Autogarage  
Zwembad 
Medicijnen bezorgdienst, Boodschappen bezorgdienst. 
Werkgelegenheid 
Peuterschool 
Voorzieningen mbt de digitale wereld 
Medicijnen die thuis gebracht worden 
Plattegrond borden 
Wanneer het winstgevend is blijft het wel. Voor de rest moet er op gemeente niveau alles geregeld 
worden om het betaalbaar te houden zoals sportvelden e.d. 
Dierenarts 
Het zou mooi zijn als alles wat er nu is ook bleef maar dat zal wel niet zo gaan en ook daar zullen de 
inwoners aan gewend raken al zal de ‘import’ dalen/verminderen 
Tankstation 
Toeristische voorzieningen 
Weinig te doen voor ouderen mensen 
Parken 
Speeltuinen 
Muziek 
Ze hebben alles al weggehaald. Buurvrouw van 91 gaat met de bus naar de dokter! 
 

Wilt u zelf zo lang mogelijk in uw eigen huis blijven wonen? 
Eigenlijk is dit voor veel respondenten een retorische vraag. Uiteraard willen inwoners zo lang mogelijk in 
hun eigen huis blijven wonen. Dit blijkt ook uit de resultaten van de vragenlijst. Van de 340 
respondenten willen 323 respondenten zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Dat is 95%. 
Slechts 13 respondenten geven aan dat zij deze wens niet hebben. Deze respondenten geven 
bijvoorbeeld als reden eenzaamheid, “Op hoge leeftijd is het toch wel eenzaam als je alleen in een groot 
huis woont” of geven aan nog graag te willen verhuizen: “Ik zou in de toekomst graag in een 
appartement willen wonen”. Verder zijn er nog 4 respondenten die de vraag niet hebben ingevuld.  

De respondenten die graag zo lang mogelijk in hun eigen huis willen blijven wonen is ook gevraagd wat 
zij daar voor nodig hebben. Op deze vraag is zeer divers geantwoord. De antwoorden die de bewoners 
van Ulrum op deze vraag gaven zijn: 

Omschrijving Aantal 
respondenten 

Op dit moment niks nodig 27 
Vacaturebank voor hulpvraag/aangeboden 
diensten 

3 

Traplift 17 
Huis is al levensloopbestendig 32 
Aanpassen badkamer 8 
Levensloopbestendig maken huis/algemeen 9 
N.v.t. 47 
Seniorenwoning 1 
Hulp in en rondom huis 40 
Aanpassen drempels 11 
Persoonlijke verzorging/verpleging 6 
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Hulp bij huisdieren 1 
Kunststof kozijnen 1 
Energie zuinig maken huis 6 
Slaap en/of badkamer beneden 8 
Andere woning 4 
Aangepast toilet 5 
Glazenwas dienst 1 
Hulp bij formulieren/regelgeving 1 
Hulp algemeen 3 
Weet ik niet 3 
Goede gezondheid 2 
Anders namelijk: 8 
Niet ingevuld 109 
 

Opvallend is dat van de 323 respondenten die aangeven graag zo lang mogelijk in hun huis te willen 
blijven wonen er 109 niet heeft aangegeven wat zij daarvoor nodig hebben. Wellicht speelt voor deze 
groep respondenten deze vraag nog onvoldoende.  

Daarnaast waren er ook verschillende respondenten die een antwoord gegeven hebben in de categorie 
anders. Deze waren: 

 Anders namelijk: 
Een alarmsysteem naar hulpdiensten zoals thuiszorg 
Misschien handig om een soort woningruil te realiseren zodat iemand van een groot huis naar klein huis 
kan zodat zorg beperkter wordt en belasting kleiner 
Als je in een huurhuis woont dan moet dat ook in overleg met de Bouwstichting 
Respect voor elkaar ondanks verschillende meningen en levensvormen, religies, omgangvormen (behalve 
agressie) vriendelijkheid 
Sociaal netwerk: zeker als je door ziekte/ beperkingen niet zelf van huis kan en afhankelijk bent. Dit is 
niet leeftijdsgebonden: kan jong en voor oud zijn 
De WMO niet goed 
Een schip met geld 
Een dorp dat om elkaar denkt in goede en in slechte tijden 
Zo weinig mogelijk katten in mijn tuin 
Voordeur tocht, oostenwind last onderaan vuil komt naar binnen 
 

Zou u meer willen weten over het aanpassen van uw eigen woning? 
Uit de resultaten blijkt dat een meerderheid van de inwoners van Ulrum geen behoefte heeft aan meer 
informatie over het aanpassen van de eigen woning. Dit kan verschillende redenen hebben. Voor veel 
respondenten zal gelden dat gezien hun leeftijd of situatie de woning niet aangepast hoeft te worden.   

 Omschrijving Aantal 
respondenten 

Percentage 

 Ja 74 21,8% 
 Nee 227 66,8% 
 Niet ingevuld 39 11,5% 
     Totaal 340 100,1% 
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Zou u het een goede zaak vinden als er een hospice in Ulrum komt? 
Uit de resultaten kunnen we opmaken dat een grote meerderheid het een goed idee vindt als Ulrum een 
hospice krijgt. Echter is het opvallend dat er een vrij hoog percentage respondenten de vraag niet heeft 
ingevuld. Dit zou kunnen wijzen op dat respondenten een sociaal wenselijk antwoord hebben gegeven of 
dachten “Ach, waarom zou je tegen een hospice zijn?”.   

 Omschrijving Aantal 
respondenten 

Percentage 

 Ja 257 75,6% 
 Nee 30 8,8% 
 Niet ingevuld 53 15,6% 
     Totaal 340 100% 
 

Ondanks dat de vraagstelling gesloten was hebben verschillende respondenten, te weten 38, een 
opmerking naast de vraag geschreven. We hebben geprobeerd de strekking van de opmerkingen te 
clusteren. Daaruit komt naar voren dat de meeste opmerkingen (15) neer komen op een ‘ja’ met 
toelichting als “waarom niet” of “als er behoefte aan is”. Een ander deel van de opmerkingen heeft 
betrekking op dat men een hospice prima vindt maar dat respondenten denken dat thuis sterven in 
vertrouwde omgeving de voorkeur zou moeten hebben (8). Verder noemen nog 5 respondenten dat zij 
denken dat Ulrum te klein is om een hospice te hebben of dat een hospice regionale functie zou kunnen 
hebben omdat zij anders denken dat het niet haalbaar is. De volledige 38 opmerkingen zijn terug te 
vinden in bijlage II. 

Zou u vrijwilligerswerk voor het hospice willen doen? 
Tevens is de inwoners van Ulrum gevraagd of zij als vrijwilliger in het hospice willen werken. Een 
meerderheid van de respondenten geeft aan dat niet te willen. Verschillende respondenten hebben hun 
keuze met een korte opmerking proberen uit te leggen daarbij variëren de antwoorden van “Dit lijkt me 
niet het meest geschikte vrijwilligerswerk voor mij”, “Momenteel niet in de gelegenheid, zijn beiden nog 
fulltime werkzaam” tot “Dit werk hoort door professionals gedaan te worden en niet door niet-
opgeleiden”.  

 Omschrijving Aantal 
respondenten 

Percentage 

 Ja 69 20,3% 
 Nee 212 62,4% 
 Niet ingevuld 59 17,4% 
     Totaal 340 100% 

 

Heeft u nog vragen of ideeën? 
Aan het einde van de vragenlijst is de respondent gevraagd of hij of zij nog vragen of ideeën heeft. Maar 
liefst 117 respondenten hebben hier gehoor aangegeven en dat geeft de belangstelling en de 
betrokkenheid met het onderwerp naar onze mening goed weer.  

Ook bij deze opmerkingen hebben we geprobeerd ze in thema’s te clusteren. Dit was vrij lastig omdat de 
opmerkingen nogal uit een lopen. Als we globaal naar de opmerkingen kijken dan kunnen we zeggen dat 
het overgrote deel van de opmerkingen tips betreffen. Daarbij kan gedacht worden aan: “Zorg dat er 
levensloopbestendige woningen komen” tot aan: “Ik mis in Ulrum een soort van lunchroom waar de 
inwoners maar bijvoorbeeld ook toeristen een kopje thee kunnen doen.” 

Verder zien we dat ook verschillende respondenten aangeven dat het hen helaas aan tijd ontbreekt om 
vrijwilligerswerk als Dörpszörger te doen. Daarnaast worden er meerdere opmerkingen gemaakt over dat 
respondenten Dörpszörg een goed alternatief vinden en dat zij dit waarderen. Een aantal respondenten 
noemen dat de vragenlijst en Dörpszörg wel erg gericht is op ouderen, vergeet vooral ook niet de 
jongeren in het dorp. Als laatste worden er ook opmerkingen gemaakt over vrijwilligerswerk, enerzijds 
zijn respondenten bezorgd over dat vrijwilligers niet overvraagd moeten worden. Anderzijds spreekt men 
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de zorg uit dat vrijwilligers niet in plaats van professionals moeten komen aangezien dat de kwaliteit van 
de zorg niet ten goede komt en omdat dit zorgt voor banenverlies.  

Voor de volledige lijst met alle vragen en ideeën van de respondenten verwijzen wij naar bijlage III. 

 

Samenvatting gesprek Dörpszörg vrijwilligers 
Maandag 3 november 2014 hebben we de resultaten van de vragenlijsten aan de Dörpszörg vrijwilligers 
teruggekoppeld. Na afloop van de presentatie zijn we in gesprek gegaan met de vrijwilligers om extra 
informatie boven tafel te krijgen. Naast de gegevens uit de vragenlijsten hebben de vrijwilligers met 
sommige inwoners van Ulrum ook keukentafelgesprekken gehad. Met deze keukentafelgesprekken wordt 
bedoeld dat de vrijwilligers  in sommige gevallen de vragenlijst samen met de respondent heeft ingevuld 
of dat er bij het ophalen van de vragenlijst een gesprek ontstaan is tussen vrijwilliger en inwoner.  

Uit het gesprek met de vrijwilligers blijkt dat er in praktijk toch weinig van deze ‘keukentafelgesprekken’ 
hebben plaatsgevonden. Veelal werd de vragenlijst langsgebracht en weer opgehaald zonder dat er met 
de inwoner uitgebreid gesproken is.  

De resultaten van de vragenlijsten gaven de indruk dat er meer bekendheid gegeven zou moeten worden 
aan het begrip Dörpszörg. De vrijwilligers geven aan dat de inwoners van Ulrum inmiddels meer bekend 
zijn met Dörpszörg omdat het project nu langer bestaat.  

In gesprek met de vrijwilligers wordt duidelijk dat zij de kwaliteit van de vragenlijst niet erg goed 
vonden. Zo bleek bij het ophalen van vragenlijsten dat sommige respondenten de vragen onduidelijk 
vonden en daardoor de vragenlijst niet of onvolledig hadden ingevuld.  

Kijken we naar de uitkomsten van de vragenlijsten dan benadrukken de vrijwilligers nogmaals dat 
voorzieningen die wegvallen in Ulrum vaak niet meer terugkomen. Hierin hebben de inwoners zelf ook 
een belangrijke rol. Als voorbeeld wordt de pinautomaat gegeven. Het is ook mogelijk om extra geld op 
te nemen bij de Spar, dit doen veel inwoners dan ook maar daardoor zag de bank het aantal 
pintransacties afnemen en was genoodzaakt de pinautomaat te verwijderen. Hetzelfde zou kunnen gaan 
gelden voor de Spar, de enige supermarkt in Ulrum. Inwoners gaan nog wel naar de Spar voor de kleine 
boodschappen maar doen de weekendboodschappen bijvoorbeeld bij een grotere supermarkt in het 
naastgelegen dorp. Als alle inwoners dit gaan doen heeft de Spar geen bestaansrecht meer.  

We hebben de vrijwilligers ook gevraagd waar hun prioriteit ligt ten aanzien van voorzieningen in Ulrum. 
Als eerste prioriteit vinden zij het belangrijk dat de Spar behouden blijft. Met daarbij de kritische noot dat 
de inwoners dan wel van deze supermarkt gebruik moeten maken. Als tweede wordt genoemd een 
school en als derde prioriteit noemen zij sportfaciliteiten.  

Aan het einde van het gesprek hebben de Dörpszörg vrijwilligers besproken welke acties zij zouden 
moeten ondernemen om Dörpszörg meer bekendheid te geven. Als eerste zou de bekendheid vergroot 
kunnen worden door een lijst met contactpersonen per wijk te publiceren, bijvoorbeeld in de plaatselijke 
krant. Dit verkleind de afstand tussen inwoners en de vrijwilligers. Als tweede wordt het idee geopperd 
om wekelijks een artikel te zetten in de plaatselijke krant waarin aandacht wordt besteed aan 
voorbeelden waarmee Dörpszörg inwoners heeft geholpen.  

Als laatste actiepunt wordt besproken dat er verschillende respondenten hebben aangegeven open te 
staan voor vrijwilligerswerk. Het is goed om een lijst op te stellen van deze mensen zodat als zij nodig 
zijn, ze ingeschakeld kunnen worden.     
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Bijlagen 

Bijlage I: Vragenlijst  
 

Dit formulier wordt …………………………….. weer bij u opgehaald 

Vragenlijst : 

1. Wat verwacht u van een Dörpszörger? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

............................................................................................. 

2. Wat zijn uw wensen ten aanzien van: 

 Vervoer / Klusjes / Tuin werk / Uitjes/ bezoek 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................... 

3. Zou u hier zelf iets in kunnen betekenen  en zo ja, wat zou u zelf  

kunnen / willen doen ? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

................................................................................................ 

4. Welke voorzieningen zijn voor u belangrijk om het dorp leefbaar te houden 

en / of er te kunnen blijven wonen. 

Te denken valt aan onder andere: 

 Winkels / Apotheekmogelijkheid / Horeca / Bedrijven / Sportmogelijkheden 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................................................................ 

5a.  Verzorgingshuizen verdwijnen en er wordt van ouderen verwacht dat ze zolang 

       mogelijk in hun eigen huis blijven wonen.  

       Wilt u zelf ook zo lang mogelijk in uw eigen huis blijven wonen ? 

 Ja  /  Nee 

 Zo nee, misschien wilt u vertellen waarom niet  ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
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Zo ja, wat denkt u nodig te hebben om op een prettige manier te kunnen wonen ? 

U kunt denken aan  

* Levensloop bestendig maken van uw woning door bijvoorbeeld een slaapkamer en / of  

   badkamer op de  begane grond te realiseren. 

* Andere kleine aanpassingen zoals het verwijderen van drempels of het plaatsen van  

   een traplift. 

* Hulp bij het onderhoud van uw huis of tuin. 

* Of 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   5b.   Zou u meer willen weten over het aanpassen van uw eigen woning ?  

           Ja  / Nee 

  

   6a.   Een hospice is een huis waarin mensen in hun laatste levensfase kunnen wonen  

           en sterven, in hun eigen dorp en in een vertrouwde omgeving. 

Zou u het een goede zaak vinden als er een hospice in Ulrum zou komen? 

 

Ja / Nee 

 

    6b.  Zou u eventueel vrijwilligerswerk voor een hospice in Ulrum willen doen ? 

( Dit gaat om informele zorg ) 

 

Ja / Nee 

Hier is  nog de mogelijkheid om uw vragen en ideeën op te schrijven  : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

Naam           :     ………………………………………………………………… 

Adres           :     ………………………………………………………………… 

Telefoon      :     ………………………………………………………………… 

Evt. E-mail   :    …………………………………………………………………  
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Bijlage II 
De volgende opmerkingen hebben 38 respondenten genoteerd naast de vraag: Zou u het een goede zaak 
vinden als er een hospice in Ulrum komt? 

 
Ik denk dat Ulrum te klein is voor een hospice voor de Marne zou het misschien 
kunnen. 
Ik ben voor sterven in eigen huis met eventueel hulp van vrijwilligers. 
Hoeft voor mij niet maar ik kan mij voorstellen dat een ander hieraan wel behoefte 
heeft. Dit om de woonsituatie of alleenstaand te zijn. 
Als er vraag naar zou zijn.  
Bovenstaande geeft aan dat een hospice ook thuis kan gebeuren. 
Ik denk dat het met bijv. buurtzorg mogelijk is om ook in je eigen huis te sterven 
Kan dat wel ivm regelgeving 
Is Ulrum te klein voor, wordt te duur 
Kijk ook meer werkgelegenheid een sterfhuis en geboorte huis 
Mag van mij 
Afhankelijk van de hulp waarop met nog aanspraak kan maken in de toekomst. 
Wanner dat van dienaard is dat men genoeg hulp thuis kan krijgen zal men hier 
voor kiezen denk ik.  Misschien dat er toch mensen zijn die liever naar een hospice 
gaan. Lastig, vraag me af of het haalbaar is.  
Voor sommigen misschien wel handig niet voor mezelf 
Vertrouwde omgeving lijkt mij thuis, waarom dan een gebouw (kost geld) 
Maar wel voor groot regio dus niet voor Ulrum alleen 
Niet voor ons zelf maar misschien wel voor anderen 
Goede zaak 
Waarom niet 
Voor diegene die daar behoefte aan heeft 
Vind dit te vroeg om over te praten 
Geen idee. Voor sommigen misschien wel? 
Maar misschien goedkoper samen met Oldeheem 
Indien financieel realiseerbaar bij voldoende draagvlak 
Geen mening 
Maar is het wel zinvol in ons dorp kan die zorg niet beter tuis gegeven worden? 
Zeer gewenst 
Als er behoefte is 
Als dit haalbaar is! 
Logeer huis 
Mevr. Weet het niet 
Niet in de marktstraat 
Maar niet op Borgstee bouwen 
Ja voor degene die bijna geen familie hebben of familie veraf woont.  
Nee voor onszelf. Het liefst thuis sterven in eigen vertrouwde omgeving 
Voor wie die wenst heeft 
Samen met buurtzorg is het goed te doen 
Geen mening 
Wanneer er voldoenden mensen zijn die er gebruik van maken, is het zeker de 
moeite van het overwegen waard al is de eigen woning toch de eerst aangewezen 
plek 
Geen mening 
Familie zonder vervoer kan makkelijk binnenlopen evenals dorpsgenoten/buren. 
Bekende mensen en omgeving is belangrijk op zo’n moment in je leven. 
Men kan in eigen dorp blijven, daar waar men elkaar kent! 
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Bijlage III 
 

Mogelijkheden voor vragen en ideeën:  
Ik heb al een fulltime baan en in mijn vrije tijd doe ik al vrijwilligerswerk. Om eventueel als 
dorpszorger aan de slag te gaan wordt inpassen in de tijd. Dit geldt ook voor mijn man 
Zou mooi zijn als er een vacaturebank komt waarbij je hulp kunt aanvragen en tevens kunt aangeven 
waar jij een steentje aan kunt bijdragen. Bv zoek hulp voor in tuin en lever zelf een bijdrage in eten 
koken of trui breien. Iedereen is wel ergens goed in. Tevens uitwisselen en delen van kennis.  
Aan welke leeftijdsgroep is deze enquête afgegeven? Ik (68 jaar) voel me eigenlijk te jong om hier 
over na te denken. Ik doe nog zoveel vrijwilligerswerk. Momenteel geen tijd om (nog) meer te doen. 
Ik zit ook niet in één of ander project in Ulrum.  
Aan welke leeftijdsgroep is deze enquête afgegeven? Ik (68 jaar) voel me eigenlijk te jong om hier 
over na te denken. Ik doe nog zoveel vrijwilligerswerk. Momenteel geen tijd om nog meer te doen. Ik 
zit ook niet in één of ander project van Ulrum.  
Zijn er richtlijnen voor wie wel of niet hulp krijgt? Wat is het budget voor iemand die het wel of niet 
kan betalen, wie bepaalt dat? Wie is er verantwoordelijk als er iets gebeurd, de vrijwilliger? Hoe lang 
mag je de zorg leveren? Taxi-vrijwilligers, daar is toch de regio/deeltaxi voor? 
Appartementen bouwen voor ouderen in Ulrum. 
Klusjes inventariseren en deze onder de aandacht brengen bij de jeugd. Tegen een kleine vergoeding. 
Kinderen willen graag wat bij verdienen.  
Hospice: openbare school 
Mensen die zelf geen kinderen in de buurt hebben en hulpbehoevend zijn kunnen zelf ook 1 of 2 
mensen vragen! Dat als het nodig is een beroep op hen gedaan kan worden voor een boodschap o.i.d. 
Dat kun je dan met die mensen afspreken. Dan heb je iemand waar je iets mee hebt, en hoef je je 
geen zeur te voelen! 
Het idee om het dorp zo leefbaar mogelijkheid te houden vind ik prima echter het moet de vrijwilligers 
niet boven de pet gaan. Het moet beslist goed zijn. Nu en in de toekomst anders kun je niet goed 
begeleiden. Dus goed of niet. Of tot een vooraf bepaald nivo. Maar dat is een moeilijke afweging. 
Indien gewenst wil ik dit wel nader mondeling toelichten.  
Hiervoor heb je thuiszorg, buurtzorg, AWBZ, hoveniers, klussenbedrijven, regelingen gemeente. Dat 
zijn de professionals die opgeleid zijn om hulp te bieden en achteruitgang te signaleren en aan te 
pakken. Bovendien willen de meesten geen dorpsgenoten over de vloer waardoor je praatjes door het 
hele dorp krijgt. Professionele hulpverleners hebben zwijgplicht en kennis.  
Helpen is goed zorgen wat minder dat leidt al snel tot afhankelijkheid.  
Een hospice kost veel geld (alleen een pand plus bijkomende kosten al). Je zou een 
thuiszorgorganisatie daarvoor inzetten en eventueel vrijwilligers kunnen laten opleiden voor de uren 
(denk in dit geval dat er 24 uurs zorg moet zijn) dat er geen professionele hulp nodig is. In overleg 
met Buurtzorg is er dan veel mogelijk om in je eigen huis te sterven.  
Beetje dubbel: je wilt mensen thuis laten wonen eventueel daar laten sterven wat de meesten willen 
(hiervoor is thuiszorg). En je wilt een hospice. Als we overal vrijwilligers inzetten kunnen er weer heel 
veel mensen fluiten naar hun baan.  
Slecht leesbaar: De gemeente De Marne duidelijk maken hoe de wet WMO en PGB over moet gaan. 
Dat het voor de burgers belangrijk is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen met een grote mate 
van levensvreugde. Dit laatste wordt je afgenomen omdat er zoveel geschrapt wordt.  
Er wordt in dit dorp te veel ‘jouw-kerk-mijn-kerk’ gedacht. Leefbaarheid betekent ook samen leven 
zonder onderscheid in geloof, ras, etc.  
En men moet bedenken: wat weg is blijft weg (huisarts, bejaardenhuis, bank, bieb) en dat geldt voor 
winkels en scholen. Zorg dat je houd wat je hebt.  
Misschien handig een soort vrijwilligers uitzendbureau te realiseren waar je terecht kunt met verzoek 
en aanbod van hulp, gratis maaltijden etc. Misschien leuk om eens te kijken bij Stichting Present 
www.stichtingpresent.nl  
Voor mijn man is het onmogelijk een bijdrage te leveren. Veel succes! 
Op dit moment geen vragen of ideeën. Wel willen we zeggen dat we dit initiatief van harte toejuichen. 
Als we op welke manier dan ook binnen onze mogelijkheden een steentje bij kunnen dragen doen we 
dit graag.  
Het zou natuurlijk ook  mooi zijn dat jongeren hier ook bij betrokken zijn met hulp van een hospice. 
Ik, wij zouden het graag willen dat hier een hospice in Ulrum komt. 
Dierenweide in de Spoorstraat, mooi park. 
Als ik geen baan meer heb 
Wij willen graag zo lang mogelijk als het kan en verantwoord is, in ons eigen woning willen blijven 
wonen. Maar dan zou een traplift voor ons wel een uitkomst zijn, ook vanwege mn epilepsie aanvallen 
en eventuele rug klachten.  
Hopende dat dit allemaal in de toekomst nog van toepassing is ivm alle bezuinigingen 

http://www.stichtingpresent.nl/
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Denk om milieu, dit had ook op een a4 gepast, dubbel kopiëren. Is duurzaamheid ook een item, kon 
Ulrum zelfvoorzienend worden in  haar energiebehoefte?  
Wij kunnen niet zo veel met deze vragen. Ons inziens is het weinig realistisch te verwachten dat 
gemeentes alles op dorps niveau regelen. Zolang mogelijk in je huis blijven wonen is een noodzaak 
geworden. Mensen moeten ok als ze zouden worden hun eigen zaken regelen en wij hopen dat zo lang 
mogelijk te blijven doen  
Goed idee! In hoeverre bestaat hier behoefte aan afgezien van woningverbetering en opplussen van 
woningen. Wacht berichtgeving af.  
Laten we als inwoners van Ulrum de boodschappen in ons eigen dorp doen. Dan kunnen we de zaken 
die er nog zien misschien behouden. De gemeente moet de grond van het industrie terrein goedkoper 
maken.  
Sneeuw ruimen in de winter is voor mij onmogelijk. Mijn buurman veegt nog wel eens een paadje 
vanaf de postbus naar de voordeur. Ook de trottoirs zijn dan vaak onbegaanbaar. Misschien is daar 
nog iets aan te doen.  
Ik denk dat dit formulier vooral bedoeld is voor de ‘ouderen’ in ons dorp. Kijken wat de behoefte is. Ik 
hoop dat er voor de kinderen/jongeren ook wat over blijft dus een sportdorp zou geweldig zijn. 
Misschien komen mensen van andere dorpen hier ook naar toe als er goede voorzieningen zijn.  
Kijk ook naar scholen. Het samengaan van de scholen is jammer -> hoe kan dit nu?? Neutraal -> kan 
toch aansluiten. Wij leven hier in het christendom! Erg jammer. Geen school -> betekend 
onaantrekkelijk voor gezinnen die vestigen zich dan elders! 
Huurauto van het dorp. Oplaadpunt ov 
Waarom dit invullen, aangezien wij willen verhuizen.  
Meer kinderen, jeugd aantrekken. 
Activiteiten waarin oud en jong samenwerkt. 
Jeugd die wordt betrokken bij onderhoud in parkjes tegen vernieling. 
Natuurwerkdag voor opruimen/onderhoud groen zoals bij natuurmonumenten of staatsbosbeheer 
organiseren. 
Grote poster ophangen bij de Spar met daarop georganiseerde activiteiten vermeld.  
Een hospice blijkt me een goed idee er zijn veel alleenstaande ouderen en in de laatste fase kan je 
nog in je eigen dorp blijven. Meer bejaarden huisjes bouwen! Bij de muziektempel aan een 
doorgaande traat en de ouderen niet wegstoppen. Bezoek afleggen bij ouderen 
20 km taxi ‘bel bus’ constructie met een gratis bereik van circa 20 km 
Willen ons niet binden als vrijwilliger omdat we al veel ‘los’ vrijwilligerswerk doen en betrokken zijn bij 
allerlei zaken. Daarnaast geven we ook burenhulp.  
Collectief inkopen van bv: hoveniersdiensten, huisonderhoud 
Nieuwbouw huizen aan de kruis aan de Trekweg moet onder de aandacht worden gebracht 
Een ervaring delen. Ik kwam laatst voor ’t eerst in Leens in het ‘zonnehuis’. Daar sprak ik iemand uit 
Ulrum en die gaf meteen aan dat ze Ulrum miste en voor haar bijzondere plekken in Ulrum. Wat erg 
dacht ik, dat je niet meer in je eigen dorp kunt wandelen, leven. Zo maar uit je dorp gerukt, 
verschrikkelijk.  
Genoemde plannen zijn het waard goed doordacht en uitgewerkt te worden, en zullen bij realisatie de 
leefbaarheid van het dorp ten goede komen.  
Misschien hulp in de huishouding 
Ik heb deze vragenlijst ingevuld. Ivm veel vragen die hebben betrekking op huidige daarom moeilijk 
antwoordt op de toekomst volgens mij.  
Ik vind het belangrijk dat starters en jonge gezinnen in Ulrum blijven. In Zoutkamp en Leens worden 
huizen gebouwd her in Ulrum is alleen maar bouwgrond die niet te betalen is.  
Ik denk dat ik hiervoor te weinig tijd heb 
Wij zijn van plan om over ongeveer 2/3 jaar te verhuizen! Wij zullen ons oude dag dus niet in Ulrum 
door brengen 
Gezien mijn/ onze privé situatie ben ik alleen maar bezig met het heden en nabije toekomst. Dat de 
financiële situatie en gezondheid heel belangrijk zijn voor beslissingen betreffende de toekomst zal ik 
zeker be-amen/toegeven. Ook onze leeftijd en mobiliteit geeft geen reden om na te denken over 
dergelijke vraagstellingen zoals u ons voorlegt. Ps: ik heb nu al tijd te kort dus kan ook niks beloven 
aan andere activiteiten/instellingen momenteel.  
Een hospice; een goed idee maar dat allemaal ‘bemenst’te krijgen zal niet mee vallen. Ulrum heeft 
levensloop huizen nodig, anders verdwijnen veel oudere bewoners! 
Wij hebben geen behoefte aan een gesprek. Wij wensen u veel succes 
Hulp zelf betalen (als het kan) aan; de hulp of in de centrale kas-dorpzorg  
Gratis in overleg 
Centraal telefoon nummer voor: hulp huis/tuin 
Meer zal via online internet gaan. Ophaalpunt in dorp wordt belangrijker omdat iedereen forens is. Nu 
is spar -> post.nl en van kleef -> GLS. SRV is ook zoiets, winkel aan huis voor minder mobiel, zou ook 
apotheek moeten doen. Energie – collectief ook interessant of bijgevoegd krantstuk. Onverkoopbare 
huizen slopen voor waard behoud creëren. En zo krapte laten ontstaan.  
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Plenty, maar krimp zal nog verder toenemen vrees ik. Gevolg; er is nergens geld voor, noorderstraat 
blijft een hopeloos geval net als omgeving forma bakker. Voor het nemen van maatregelen is het 
tientallen jaren te laat ondertussen. Een remedie: arbeidsplaatsen naar Ulrum halen, sector maakt 
niet uit!! Geen nieuwe bouwplannen toestaan (als b.v. Buitenlust wijk) alvorens het centrum aan te 
pakken!! 
Jeu de boulebaan voor ouderen. Kienavond voor ouderen. Sporttoernooi voor de jeugd 
Zorg voor continuïteit op langere termijn 
Een dorp wat er aantrekkelijk uit ziet, daar willen mensen graag wonen. Leegstand en slecht onder 
houden gebouwen horen daar niet in thuis. Een voorbeeld zoals het NIET moet: op de Elensterweg in 
Ulrum woont iemand met allerlei rotzooi in de tuin (stenen pallets, dakpannen) terwijl de rest van de 
straat er aantrekkelijk uitziet. ‘ruim op die troep’! Een horeca gelegenheid met een terras net zoals in 
Leens waar toeristen kunnen rusten.  
Goede samenwerking met omliggende dorpen zoals Zoutkamp, Niekerk, Vierhuizen, Hornhuizen e.d. 
om een sterke gemeenschap te vormen binnen de gemeente de Marne lijkt ons een goed idee.  
Dhr. Wil wel graag een maatje in het dorp maar wil zelf kiezen het moet wel goed klikken 
Verder moeten er meer levensbestendige woningen komen zoals in Z.kamp 
Wij hebben niet zo heel veel ideen meer ( bijna 85 en 87 jaar) Voor ons is het heel belangrijk nog te 
mogen wonen in een rustig net en schoon dorp.  
Verzorgd uitzien vh dorp, gevarieerd aanbod van winkels of sportmogelijkheden en dat gecombineerd 
met goede faciliteiten voor passanten (kunnen overnachten eten of gewoon kunnen douchen) een 
informatie over mogelijkheden in de regio van Ulrum nog beter op de kaart zetten 
Super dat jullie zo actief zijn voor het dorp! Als zelfstandig ondernemer zijn we gewend om onszelf te 
‘redden’ maar niemand weet hoe het ooit nog zal worden.... 
We ontvangen geen dorpskrant -> vinden we jammer 
Deze vragen zijn vooral voor de ouderen. Hebben de jongere dorpsbewoners oook deze vragen 
beantwoord? Samenleving! 
Geen vragen. Alleen waardering voor al de vrijwilligers die zich nu al inzetten om de dorpszorg op te 
zetten 
Mensen die afgekeurd zijn of langdurig werkloos inzetten voor dit soort dingen 
Niets ingevuld, heel lastig! 
Misschien is het oude pand van Venema iets voor een hospice want het is deels al verbouwd 
Op dit moment heb ik het te druk voor vrijwilligers werk. Misschien over een paar jaar. Ik denk wel 
dat je mensen op oudere leeftijd niet moet weghalen uit eigen dorp 
Wonen in een groter verband met meerdere appartementen, met een beheerder en een verzorgster 
lijkt mij ook heel fijn. 
Vraag 6a zorgkosten allee voor Ulrum worde onbetaalbaar.  Hoe verhoudt thuiszorg t.o.v. Dorpzorg? 
Heeft geen belangstelling 
Vind ook belangrijk voor mensen die kleine huishoudelijke klusjes hebben om die te helpen hand en 
span diensten.  
Informeren bij vrienden/buren wat zij er aan gaan doen om mensen lang in huis te kunnen laten 
wonen dan bedoel ik geen nieuwbouw maar bestaande woningen 
Beetje lastig invullen, is voor ons gelukkig nog niet van toepassing. Wel mooi voor degene die het 
nodig heeft dat zoiets zou kunnen worden gerealiseerd 
In het foldertje staat als vrijwilliger va de dorpszorg in uw buurt zou ik het fijn vinden binnen kort met 
u in gesprek te gaan. Als dit gesprek er was geweest zou men dit formulier beter kunnen invullen.  
Bedenk dat een hospice op dit moment particulier is. Er zijn veel mensen die dat niet kunnen betalen. 
De overheid geeft geen zorg in deze gevallen. Daar moet goed over nagedacht worden. Bij een 
hospice heb ik zeer gemengde gevoelens. De zorg in het algemeen wordt minder. Banen gaan 
verloren. Maar er worden steeds meer vrijwilligers gevraagd. Een Hospice wordt in het huidig stelsel 
veelal door rijke mensen gebruikt. Maar de ‘gewone’ man komt hiervoor niet in aanmerking. Tenzij 
Ulrum dit volledig op project 2034 gaat ‘draaien’ met vrijwilligers en financieel. Vrijwilligers in mijn 
leeftijdscategorie zijn er weinig omdat die veelal werkende zijn. 
Gaat verhuizen naar Bedum 
Zorg dat de spar hier blijft 
Jong en oud aan elkaar verbinden (jeugdsoos en activiteiten voor ouderen) 
Veel zorg en aandacht voor onze plaatselijke ondernemers oa de winkeliers 
D.O.S vaker door dorp. Als er geld/actie is komen ze ook bij de deur langs 
Hospice is praktisch in eigen dorp. Doe meer vrijwilligerswerk en het moet inpasbaar zijn 
Is voor mij n.v.t. 
Meer contact met en overleg met steunpunt 
Met elkaar de woonomgeving leefbaar houden. Bv. Onderhoud tuinen en straat aanzicht 
Ik denk dat we voor de ouderen zoveel mogelijk klaar moeten staan en omzien naar elkaar.  
Opvang na ziekenhuisopname bv. Voor een paar weken 
Geen vragen, alleen een compliment: super initiatief zo’n dorpzorger 
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Aan de borgerweg een rijtje seniorenwoningen op plaats van aringahof ook beter voor de benodigde 
zorg alles mooi bij elkaar.  
Alle stoepranden af laten lopen, dus geen hoge stoepranden.  
App. In leegstaande scholen. Hover van Louter. Zwembad in Luth. Jogging paden in bos. 
Asingapark graag beter verzorgen. Tip. Vanaf dec. Gaat de bus niet meer door Ulrum. 
Wij vinden dit een mooi project en juichen het toe zo adat de ouderen in het dorp met veel plezier 
kunnen blijven wonden. Ook vinden wij het jammer dat als onze bungalow is verkocht wij Ulrum gaan 
verlaten en verhuizen naar een plek in noord Holland, waar alle voorzieningen aanwezig zijn. Wij 
wonen hier met veel plezier en vinden het heel jammer dat Ulrum in 5 jaar tijd erg veranderd qua 
voorzieningen 
Opmerking: als je met vrijwilligers gaat werken moet de groep over voldoende mensen beschikken. 
Voor iedere vrijwilliger niet te veel taken. Dan is het voor iedereen ook wel te doen. (vrijwilligers 
moeten beroep kunnen doen op deskundigen) 
Ulrum moet zelfstandig worden 
Zijn er aanpassingsmogelijkheden als men zelf geen geld heeft om het te realiseren!! 
De buurt netjes houden 
Is er al aandacht besteed aan dagopvang? Of mantelzorger ontlasten door oppas thuis? 
Ulrum heeft iemand nodig die het voor het dorp opneemt zodat het niet een ‘dood’ dorp wordt. Bijv. 
bij gemeente of provincie. Het is heel goed dat er vanuit het dorp iedereen komen om Ulrum leefbaar 
te houden -> actief zijn.  
er was een aantal jaren geleden een prachtplan om het asingapark op te knappen. Tot nu toe weinig 
van te zien. Weel rommelige bosjes weghalen van de rozenhaag te zien. Dat is eeuwig zonde. Vroeger 
kwamen er bussen met mensen op het park te bekijken.  
Idee: Kleinschalige woon/zorgcentrum met zelfstandige appartementen en evt. aanleunwoningen 
waar zorg (gezamelijk) kan worden geregeld/ingekocht.  
Ontmoetingspunt voor inloop mogelijkheden om een praatje te kunnen maken.  
Het verenigingsleven in Ulrum is op hoog niveau hier zijn ook veel vrijwilligers mee bezig. Het 
probleem van vrijwilligers krijgen is dat dingen moeilijk worden gemaakt door instanties die eigenlijk 
medewerking moeten verlenen. Als je dan in een bestuur hebt gezeten en werd tegengewerkt dan is 
nee zeggen gemakkelijker. Dit zouden we met een groep moeten aanpakken 
Ik mis een plekje waar je even een kop koffie kan drinken, soort lunchroom evt. gecombineerd met 
door dorpsbewoners gemaakte dingen te koop. Bijv. sokken, jam, decoratie. Zoiets zou ik zelf wel 
willen runnen bijvoorbeeld bij het lotuspark maar hoe start je zoiets? 
Een hospice in de gemeente de Marre is misschien te realiseren prima als het in Ulrum zou komen 
maar wel van een veel groter gebied dan alleen het dorp (zelfs in stad Groningen zijn maar een paar 
bedden) 
Suggestie: Spreek uren ipv bel uren 
Een verbod om auto’s op de stoep te parkeren. Terwijl er bij div. woningen ruimte genoeg is. Zelfs 
een eigen oprit benut met niet! 
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