
UITNODIGING SYMPOSIUM 30 mei 2017

Op dinsdag 30 mei aanstaande organiseert Stichting Ulrum 2034 een Symposium, ter afsluiting van het project Ulrum 

2034 in het kader van het Actieprogramma Werk Leefbaarheid Energie (WLE).

 

Ulrum kreeg meer dan andere dorpen te maken met het verlies van voorzieningen en openbare functies. Om de 

leefbaarheid in het dorp te verbeteren kreeg Ulrum vanuit het actieprogramma WLE 3 jaar geleden een bedrag van 

anderhalf miljoen euro. Als dorp, in samenwerking met verschillende partijen hebben we deze kans gekregen en benut 

om verschillende projecten te ontwikkelen die de leefbaarheid ten goede kwamen. Tijdens dit symposium delen wij 

samen met onze betrokken  samenwerkingspartners de lessen die we de afgelopen 3 jaar met elkaar hebben geleerd en 

nemen we u graag mee in de projecten die we met elkaar hebben gerealiseerd. 

KRIMP GAF ONS DE RUIMTE

Programma

Gastheer en dagvoorzitter: Arno van der Heyden

Vanaf 13:30 uur  Inloop

Vanaf 14:00 uur Plenaire bijeenkomst o.l.v. Arno van der Heyden

  Delen van projecten, ervaringen  en geleerde lessen door: 

  Vrijwilligers projectgroepen en bestuur Stichting Ulrum 2034 • Petra de Braal (procesbegeleider Ulrum 

  2034) • Hiska Ubels ( RUG ) • Bas Breman (WUR) • Gemeente de Marne • Woningstichting Wierden & 

  Borgen • Provincie Groningen

  »  Hoe hebben alle betrokken partijen het traject ervaren

  »  Wat zijn de leermomenten

  »  Hebben we verbindingen tot stand gebracht

  »  Was  de eenmalige financiële injectie via het Werk Leefbaarheid en Energie (WLE)     

      project nodig om de vitaliteit van Ulrum te versterken?

15.15 uur  Pauze

15.25 uur  Dorpswandeling langs de verschillende gerealiseerde projecten

  Tijdens deze interactieve wandeling zullen de leden van de diverse werkgroepen uitleg 

  geven over hun project. 

16:30 uur  Afsluiting symposium 

  Gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en drankje

17:00 uur  Einde

Locatie:

Ontmoetingscentrum, Schapenweg 4, Ulrum (parkeergelegenheid is aanwezig)

Aanmelden

• Per mail w.j.noorda@kpnplanet.nl

• Er is ruimte voor maximaal 150 personen 

• Aanmelden tot 23 mei a.s.

• VOL=VOL GRAAG TOT 30 MEI!




