Nieuwsbrief Oktober 2020
Nieuws van de Dorpsraad

Groen licht voor restauratie van “de harende
boer”.

De Dorpspraôt laat dit jaar helaas op zich wachten.
I.v.m. de corona regels en de aanwezigheid van
besmettingsrisico op zich schuiven we de
Dorpspraôt die we 3 a 4 x per jaar wilden houden
door en starten we weer als de tijd er weer klaar
voor is.

Eerst is bekeken wat er grofweg aan het beeld zou
moeten gebeuren. Al snel bleek dat het beeld, zoals
we nu kennen, ongeschikt is om langdurig aan weer
en wind bloot gesteld te worden. Het beeld is
gemaakt van een gips/cement mengsel en is in feite
bedoeld als mal, om er vervolgens een bronzen
beeld (of van ander materiaal, bijvoorbeeld
epoxyhars) van te kunnen gieten.

Enquête / woningbouw
We zijn erg blij met de respons op de enquête die
we gestart zijn. Iedereen die heeft mee geholpen
zijn we erg dankbaar. We hebben een flink aantal
reacties gehad en zijn bezig met het verwerken van
de resultaten. Deze resultaten zijn een onderdeel
van de informatie die we mee willen nemen naar het
overleg over de woningbouw zodat we gericht
kunnen aantonen aan de gemeente wat de wensen
zijn.
VVN actie
Na 2 jaar overleg, acties en vergaderingen met de
werkgroep, gemeente en dorpsraad over hoe de
dorpsstraat er uit moet komen te zien is het dan
toch zo ver dat het moment van uitvoeren is
aangebroken. De voorbereidingen zijn gestart en er
worden spullen besteld. De bal ligt dus nu bij de
gemeente en het is aan hen om zo snel mogelijk de
Dorpsstraat weer een Dorpsstraat te maken.
Bloemenmanden / Watertappunt
Het is waarschijnlijk al opgevallen maar we hebben
de medewerking gekregen van de gemeente voor
bloemenmanden aan de lantaarnpalen. De afspraak
is dat deze vanaf nu ieder jaar terug te zien zijn. Dit
geeft wat ons betreft het dorp een fleurig tintje waar
we erg blij mee zijn!
Ook is er een watertappunt aangevraagd dat
waarschijnlijk ook dit jaar nog geplaatst gaat worden
op het pleintje Wilhelminastraat/Dorpsstraat.

Om van deze “mal” een
beeld te kunnen gieten
moet het eerst weer in
goede staat gebracht
worden. Daarna kan het
afgegoten worden.

De wethouder en
betrokken ambtenaren
hebben zich, na enkele
gesprekken met ons,
laten adviseren door een
adviesgroep kunst. In
Baarle Nassau geeft deze adviesgroep gevraagd en
ongevraagd advies over aanwezige kunst en nog te
plaatsen kunstwerken in Baarle. De adviesgroep
heeft geadviseerd om dit beeld voor Ulicoten te
behouden, mede vanwege het grote draagvlak in
Ulicoten en vanwege de symboliek van dit beeld. De
“harende boer” staat immers symbool voor onze
voorouders, voor Ulicoten, een dorpje dat is
ontstaan uit een boerengemeenschap. Mede door
onze inzet, het advies van de kunstadviesgroep en
de welwillendheid van wethouder Sommen en zijn
ambtenaren is er nu groen licht. Binnen de
gemeente heeft men budget vrij kunnen maken om
een start te maken met onze plannen!
Als werkgroep zijn we zeer verheugd met dit bericht
van uit de gemeente, zodat we nu echt met onze
plannen verder kunnen. Echter vanuit de gemeente
is ook aangegeven dat zij waarschijnlijk niet de
gehele kosten voor haar rekening zal nemen. De
gemeente heeft de werkgroep gevraagd om na te
denken over medefinanciers, fondswerving e.d. om
het totale benodigde geld bij elkaar te krijgen. Hoe
dan ook, wij gaan onze plannen uitwerken en ook
zullen we de komende tijd nog vaker met de
wethouder en ambtenaren van de gemeente om
tafel zitten. Daaruit zal blijken of er nog een
financieel te kort is en hoeveel dat dan is. Wij gaan
die uitdaging aan, zodat de “harende boer’ straks
weer op zijn mooie plekje in Ulicoten zal kunnen
staan.

De werkgroep Kunst Ulicoten bestaat uit:
Marie José Geerts, Monique Leijten, Sandy
Jeronimus, José Snijders, Vic Boeren
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Kerst
wandeltocht

Oktober 2020.
Maandag 5 oktober t/m
zaterdag 24 oktober :
Jouw stem is geld waard!
Als lid van de Rabobank
kun jij bepalen welke club
financiële ondersteuning
ontvangt. Stem op
Dienstencentrum Ulicoten
via de Rabo app of via
Rabobank
internetbankieren.
Zondag 22 november :
Intocht Sinterklaas. Op
welke wijze deze zal plaats
vinden is nog niet duidelijk
in verband met de Corona
maatregelen. Houd Ons
weekblad in de gaten voor
nadere informatie.
Zaterdag 12 december :
Kersthappening!
Er wordt hard gewerkt aan
een alternatief voor de
kerstmarkt, namelijk een
kerstwandeltocht door het
dorp. Meer informatie volgt!

Zaterdag 12 december
van 18.00 uur tot 21.00 uur
kerstwandeltocht door (de kern van)
Ulicoten!

We zoeken nog
deelnemers die langs de route
iets willen verkopen,
willen laten zien,
laten proeven,
of laten doen.

Aanmelden bij het Dienstencentrum
Vóór 26 oktober.

Tel. 013-5196316
email: info@dienstencentrumulicoten.nl

