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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Op 22 april 2005 is het Reconstructieplan De Baronie door Provinciale Staten 
vastgesteld. Hierin staan de gewenste ontwikkelingen en samenwerkings-
relaties beschreven voor de inrichting en verbetering van het landelijk gebied. 
Binnen de reconstructie zijn ook wonen, werken en leefbaarheid belangrijke 
thema’s. Er wordt geconstateerd dat de leefbaarheid op het platteland onder 
druk staat; de Reconstructiecommissie De Baronie (de opsteller van het recon-
structieplan) geeft aan zich in te zullen spannen om de leefbaarheid te 
vergroten. Onder leefbaarheid verstaat de commissie de zorg voor een ade-
quate voorzieningenstructuur, aandacht voor de kwaliteit van de sociale leef-
omgeving (vrijwilligers, cohesie, identiteit) en de fysieke kwaliteit van de leef-
omgeving. Om dit verder in te vullen wil de Reconstructiecommissie dat voor 
een aantal dorpen (de zogenoemde ‘aandachtskernen leefbaarheid’) dorps-
ontwikkelingsplannen worden gemaakt. Daarnaast worden ook andere initia-
tieven die de leefbaarheid versterken ondersteund. 
 
Een dorpsontwikkelingsplan wordt omschreven als een ‘ontwikkelingsplan 
voor een dorp, opgesteld met alle betrokkenen (inwoners, gemeente, bedrijfs-
leven) waarin aandacht wordt besteed aan ruimtelijke, sociale en economische 
en/of leefbaarheidsaspecten.  
 
Het gemeentebestuur van Baarle-Nassau heeft het PON Instituut voor advies, 
onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant opdracht gegeven de totstand-
koming van een integraal dorpsontwikkelingsplan voor Ulicoten in samen-
werking met de gemeente Baarle-Nassau, de verenigingen, organisaties én 
inwoners te begeleiden.  
 

1.2 Leefbaarheid 
In de discussies over vraagstukken van kleine kernen en het platteland neemt 
het begrip ‘leefbaarheid’ een centrale plaats in. Met leefbaarheid wordt ge-
doeld op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in brede zin. Er zijn vele 
studies naar leefbaarheid verricht, niet alleen variërend van uiterst theoretisch 
tot zeer praktisch, maar ook van globaal tot zeer gedetailleerd. Algemeen 
wordt onderkend dat leefbaarheid op het platteland bepaald wordt door de 
volgende aspecten: het sociaal klimaat, het wonen, de natuur en het milieu, 
de voorzieningen, het verkeer en de bereikbaarheid, het werken en de relatie 
tussen burger en overheid.  
Daarnaast is het zaak rekening te houden met het gegeven dat bij het analy-
seren van de leefbaarheid niet alleen de objectieve, meetbare gegevens van 
belang zijn. Ook de subjectieve kant, namelijk de beleving van de leefbaar-
heid door de bewoners, speelt daarbij een grote rol.  
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Bij het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan voor Ulicoten hebben de 
bevolking en haar organisaties dan ook een centrale rol gespeeld. Alleen met 
hun inbreng ontstaat er immers goed zicht op de ontwikkelingen in en rond 
het dorp en op de waardering ervan door de inwoners. Bovendien zullen de 
bevolking en verenigingen mede een rol spelen bij de uitvoering van de voor-
gestelde activiteiten. De kans van slagen daarop is groot nu ze ook betrokken 
zijn geweest bij het bedenken en formuleren van die activiteiten. 
 

1.3 Werkwijze 
Tijdens de totstandkoming van het dorpsontwikkelingsplan is een enquête 
gehouden en zijn een startbijeenkomst en twee discussiebijeenkomsten 
belegd, waarbij alle belangstellende organisaties en bewoners van Ulicoten 
welkom waren. Er werd een aparte discussieavond belegd voor de jongeren 
uit Ulicoten. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen op de hoogte raakten en 
bleven van het project hebben alle verenigingen een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen voor de bijeenkomsten en zijn huis-aan-huis uitnodigingen bezorgd. 
Ook zijn de bijeenkomsten aangekondigd in Ons Weekblad.  
Gedurende het traject is tevens alle informatie met betrekking tot het dorps-
ontwikkelingsplan op de gemeentelijke website geplaatst.  
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Startbijeenkomst 
In de startbijeenkomst werd door het 
PON een toelichting gegeven op de 
werkwijze die gehanteerd wordt bij 
de totstandkoming van een dorps-
ontwikkelingsplan.  
 
 
 
 
Enquête 
Na de startbijeenkomst is een enquête verspreid onder de inwoners van 
Ulicoten. Per gezinslid van 16 jaar en ouder (peildatum 1 december 2006) is 
gevraagd een vragenlijst in te vullen. Zo kan het dus zijn dat door 1 huis-
houden bijvoorbeeld 4 vragenlijsten zijn ingevuld. De vragenlijsten zijn huis-
aan-huis afgegeven en weer opgehaald door vrijwilligers van de buurtvereni-
gingen uit Ulicoten.  
Respons: 
 
Buurt Uitgedeeld Opgehaald Respons 

De Strumpt 118 95 81% 

Chaamseweg 102 86 84% 

Lijmbeek/Dorpsstraat 113 104 92% 

Maaijkant 87 75 86% 

Wilhelminadorp 245 117 48% 

Bernardusstraat 96 68 71% 

Heikant 58 49 84% 

Baarleseweg 71 50 70% 

Totaal 890 644* 72% 

*  Van de 644 ingeleverde formulieren waren er 25 blanco ingeleverd. Uiteindelijk zijn 
er door het scanbedrijf 619 ingevulde vragenlijsten verwerkt, een respons van 70%. 

 
 
In Wilhelminadorp was de respons in eerste instantie in verhouding tot de 
andere buurten erg laag. Daar bleek de buurtvereniging de vragenlijsten niet 
persoonlijk te hebben opgehaald, maar waren de buurtbewoners gevraagd de 
vragenlijsten in te leveren tijdens een buurtbijeenkomst. Dit leidde voor 
sommige inwoners tot onduidelijkheid waardoor de gemeente via een brief 
deze inwoners de mogelijkheid bood de vragenlijsten alsnog te kunnen 
opsturen naar de gemeente. Dit leverde 32 extra ingevulde formulieren op. 
 
1e discussiebijeenkomst 
Bij de eerste discussiebijeenkomst is gesproken over de ontwikkelingen die in 
Ulicoten plaatsvinden. Dat gebeurde aan de hand van een notitie van het PON 
over de feitelijke situatie in het dorp. Daarbij werden gegevens over alle 
genoemde deelaspecten van leefbaarheid gepresenteerd.  
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Het ging onder meer om: 
- Sociaal klimaat: de ontwikkeling van het aantal inwoners, de leeftijds-

opbouw en het verenigingsleven. 
- Wonen en woonomgeving: de ontwikkeling van het aantal woningen, het 

soort woningen, bouwactiviteiten, woningbehoefte, woningtoewijzings-
beleid en woonomgeving.  

- Natuur en milieu: Natuur en landschap, beeldkwaliteit, cultuurhistorie, 
milieukwaliteit en ecologie. 

- Voorzieningen: de ontwikkeling van het leerlingaantal, de aanwezigheid 
van commerciële voorzieningen en voorzieningen op het gebied van 
gezondheid, sport, cultuur, recreatie et cetera. 

- Verkeer en bereikbaarheid: de ontwikkeling van de verkeersintensiteit en 
het aanbod van openbaar vervoer. 

Werken: de ontwikkeling van het aantal bedrijven en werkzame personen. 
- De relatie tussen burger en overheid: de overlegstructuren tussen gemeen-

te en kern of burger. 
 
Met de aanwezigen werden de volgende zaken besproken: 
- Kloppen de gegevens? 
- Zijn er aanvullingen? 
- Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en hoe worden die ervaren/ 

gewaardeerd? 
 
2e discussiebijeenkomst 
De tweede discussiebijeenkomst stond in het teken van een discussie over 
mogelijke activiteiten. Na een toelichting van het PON op de voorgestelde 
activiteiten werd met de deelnemers gesproken over de volgende vragen: 
- Zijn de activiteiten een oplossing voor de gesignaleerde knelpunten? 
- Wie moet(en) de activiteiten gaan uitvoeren? 
- Worden er activiteiten gemist? 
Aan het einde van de bijeenkomst werd iedereen gevraagd de voorgestelde 
activiteiten door middel van het toekennen van cijfers in volgorde van priori-
teit te zetten. 
 
Bij beide bijeenkomsten werden na de centrale toelichting diverse kleine 
groepen geformeerd, omdat dan de discussie het beste kan worden gevoerd. 
In elke groep was gezorgd voor gespreksleiding en verslaglegging. 
 
Deelname 
De aanpak bleek goed te werken. Er bleek voldoende belangstelling om deel 
te nemen aan de discussies. De eerste discussiebijeenkomst werd bezocht door 
zo’n 95 bewoners. Meer dan 60 inwoners bezochten de tweede discussie-
bijeenkomst. Om ook de mening van de jongeren uit Ulicoten te horen werd 
een aparte bijeenkomst georganiseerd voor de 12-16 jarigen uit Ulicoten.  
Tijdens deze avond waren 14 jongeren aanwezig. De meesten waren 12 of 13 
jaar.  
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1.4 Organisatie 
Het PON was eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het project.  
 
Om de voortgang te bewaken en de lijn met het gemeentebestuur te waar-
borgen werd een projectgroep ingesteld, bestaande uit een vertegenwoordi-
ging van Stichting Ulicoten Vooruit, de wethouder, de ambtenaren Ruimte-
lijke Ordening en Welzijn, Oranjewoud (ondersteuning) en de medewerkers 
van het PON.  
 
Daarnaast werd een klankbordgroep geformeerd, bestaande uit de leden van 
de projectgroep, 9 inwoners uit Ulicoten (vertegenwoordigers van het dorps-
huis, het parochiebestuur, de sportvereniging, ouderenproof, ZLTO en de 
ondernemersvereniging), maar ook vertegenwoordigers van Woonstichting 
Leyakkers, de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, de peuterspeelzaal en 
de basisschool. De politie Midden-WestBrabant volgt de ontwikkelingen 
nauwgezet. De klankbordgroep is zo samengesteld omdat ze een goede 
vertegenwoordiging vormen van de Ulicotense gemeenschap. De klankbord-
groep is betrokken bij het verzamelen van feitelijke gegevens over het dorp 
en de voorbereiding van de bewonersbijeenkomsten.  
 
De klankbordgroep kwam gedurende de looptijd van het project viermaal 
bijeen, de projectgroep zevenmaal. 
 

1.5 Opbouw van de rapportage 
De hoofdstukken 2 tot en met 8 van deze rapportage beschrijven per leefbaar-
heidsaspect achtereenvolgens de feitelijke situatie, de ontwikkelingen en de 
meningen daarover van degenen die deel hebben genomen aan de discussie-
bijeenkomsten en/of de enquête hebben ingevuld. Om het onderscheid helder 
te maken zijn de feiten en ontwikkelingen steeds in een normaal lettertype 
weergegeven; de meningen zijn gecursiveerd. 
Daarna volgt hoofdstuk 9, waarin de acties zijn benoemd, die naar de mening 
van de deelnemers een goede bijdrage leveren aan de leefbaarheid van 
Ulicoten. Aan deze acties zal de komende jaren moeten worden gewerkt. 
Niet alle zaken die tijdens de discussiebijeenkomsten naar voren zijn gebracht, 
kunnen vertaald worden in acties. Deze opmerkingen zijn in hoofdstuk 10 
vermeld. 
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2 Sociaal klimaat 

2.1 Bevolkingsontwikkeling 
Tabel 1: Aantal inwoners, absoluut en geïndexeerd (1-1-2000 = 100) 
 

Absolute aantallen Geïndexeerd  
1 januari Ulicoten Gemeente Ulicoten Gemeente 

2001 1068 6.312 100,0 100,0 

2002 1070 6.468 100,2 102,5 

2003 1088 6.507 101,9 103,1 

2004 1096 6.545 102,6 103,7 

2005 1106 6.581 103,6 104,3 

2006 1096 6.648 102,6 105,3 

2007 1098 6.680 102,8 105,8 

2010 (prognose) - 6.750 - 106,9 

2015 (prognose) - 6.875 - 108,9 

2020 (prognose) - 7.000 -- 110,9 

2025 (prognose) - 7.125 - 112,9 

2030 (prognose) - 7.250 - 114,9 

Bron: Gemeente Baarle-Nassau  
 
 
Figuur 1: Leeftijdsopbouw in Ulicoten in vergelijking tot de gemeente Baarle-

Nassau en de provincie Noord-Brabant. 
 

 
 
In veel kleine dorpen neemt het aandeel jongeren af, terwijl het aandeel 
ouderen juist toeneemt. Deze tendensen worden ook wel aangeduid met de 
termen ‘ontgroening en vergrijzing’.  
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Cijfers voor de gehele gemeente Baarle-Nassau laten wel een sterke 
vergrijzing en ontgroening zien. Dit wordt verklaard door het groot aantal 55-
plussers dat (semi)permanent een woning bewoond in de kern Baarle op de 
vakantieparken Schaluinen en Kievit. Zij hebben zich in de periode 2000, 2002 
en 2003 als inwoner ingeschreven bij de gemeente Baarle-Nassau.  
 
In Ulicoten is de ontgroening en vergrijzing slechts in gering mate aanwezig 
als we de leeftijdsopbouw van de afgelopen vijf jaren in ogenschouw nemen 
(zie hiervoor tabel 2). In de leeftijdscategorie 45-54 jarigen is een toename te 
constateren. Daarentegen is te zien dat het aantal 25-39 jarigen een lichte 
daling laat zien. 
 
Tabel 2: Leeftijdsopbouw van de bevolking in Ulicoten absoluut en in % 
 

 

Leeftijds- 
categorie 

 

1-1-2002 
 

1-1-2003 
 

1-1-2004 
 

1-1-2005 
 

1-1-2006 

0-4 69  6,3% 81 7,4% 85 7,7% 86 7,8% 74 6,7% 

5-9 68  6,3% 51 4,7% 54 4,9% 51 4,7% 65 5,9% 

10-14 80  7,4% 81 7,4% 83 7,5% 77 7,0% 64 5,8% 

15-19 67 6,2% 77 7,0% 72 6,5% 73 6,7% 74 6,7% 

20-24 58  5,3% 55 5,0% 62 5,6% 63 5,7% 60 5,5% 

25-29 57 5,2% 46 4,2% 42 3,8% 41 3,7% 41 3,7% 

30-34 74 6,8% 78 7,1% 78 7,1% 70 6,4% 66 6,0% 

35-39 92  8,5% 86 7,8% 84 7,6% 74 6,8% 76 6,9% 

40-44 113  10,4% 106 9,7% 106 9,6% 111 10,1% 104 9,5% 

45-49 90  8,3% 105 9,6% 100 9,0% 101 9,2% 103 9,4% 

50-54 62  5,7% 70 6,4% 78 7,1% 74 6,8% 87 7,9% 

55-59 53  4,9% 53 4,8% 59 5,3% 66 6,0% 66 6,0% 

60-64 45  4,1% 43 3,9% 39 3,5% 42 3,8% 50 4,6% 

65-69 52  4,8% 49 4,5% 51 4,6% 47 4,3% 48 4,4% 

70-74 50  4,6% 49 4,5% 51 4,6% 50 4,6% 43 3,9% 

75-79 32  2,9% 38 3,5% 35 3,2% 37 3,4% 43 3,9% 

80-84 15  1,4% 20 1,8% 17 1,5% 24 2,2% 22 2,0% 

85-89 6  0,6% 4 0,4% 6 0,5% 4 0,4% 7 0,6% 

90-94 4  0,4% 2 0,2% 2 0,2% 3 0,3% 3 0,3% 

95-99 1  0,1% 2 0,2% 2 0,2% 2 0,2% 2 0,2% 

Totaal 1.088 100 % 1.096 100% 1106 100% 1.096 100% 1.098 100% 

Bron: Gemeente Baarle-Nassau 
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Tabel 3: Aantal inwoners vertrokken uit Ulicoten naar leeftijd 
 
Leeftijd  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

< 14 jaar* 10 1 3   8 2 

15-24 jaar 4 5  4 5 4 10 

25-39 jaar 10 8 10 6 1 9 7 

40-54 jaar 8 4 4  5 13 4 

55-74 jaar   3  1 1  

> 75 jaar 1     1  

Totaal 33 18 20 10 12 36 23 
 

*  In dit overzicht is het aantal mensen dat is verhuisd naar een andere kern binnen de 
gemeente Baarle-Nassau niet opgenomen.  

Bron: Gemeente Baarle-Nassau 
 
 
Tabel 4: Aantal inwoners vertrokken uit Ulicoten naar vestigingsplaats 
 
Vertrek naar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Baarle-Nassau*        

Alphen-Chaam 11 1 3 4 3 2 3 

Tilburg 1  2   3 2 

Breda 4 9 4 2 3 13 4 

Overig Brabant 15 4 4 2 3 18 10 

Overig Nederland 1 4 7 2 3  4 

Totaal 33 18 20 10 12 36 23 
 

*  In dit overzicht is het aantal mensen dat is verhuisd naar een andere kern binnen de 
gemeente Baarle-Nassau niet opgenomen.  

Bron: Gemeente Baarle-Nassau 
 
 
De meeste 55-plussers die vertrokken uit Ulicoten (en uit Baarle) zijn verhuisd 
naar Breda (5 van de 7). Van de starters op de woningmarkt (25-39 jarigen) 
vertrok de afgelopen 7 jaar 17% naar Alphen-Chaam, 14% naar een plaats 
buiten Brabant, 8% naar Breda en 22% naar een plaats in Brabant (niet 
Alphen-Chaam of Breda). Opvallend is dat er slechts een enkeling is verhuisd 
naar een grote stad. Ook weinig mensen verhuizen naar Tilburg. 
 
Meer dan de helft (55%) van de respondenten die de enquête heeft ingevuld 
is opgegroeid in Ulicoten. Van de 45% die niet in Ulicoten zijn geboren en/of 
getogen woont meer dan de helft (51%) al 20 jaar of langer in Ulicoten. 
Slechts 9% van alle respondenten is de afgelopen 5 jaar in Ulicoten komen 
wonen.  
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Tabel 5: Aantal inwoners gevestigd in Ulicoten naar leeftijd 
 
Leeftijd  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

< 14 jaar* 2 8 2 3 1 3 4 

15-24 jaar 1 2 1 1 4 3 3 

25-39 jaar 13 9 9 9 1 9 14 

40-54 jaar 1 7 2  5 5 6 

55-74 jaar 1 1  1 1 6 2 

> 75 jaar      1 1 

Totaal 18 27 15 14 12 27 30 
 

*  Kinderen die zijn geboren in een ziekenhuis elders worden door gemeente geregi-
streerd als gevestigd in Ulicoten maar zijn niet in dit overzicht opgenomen. 

 

Bron: gemeente Baarle-Nassau 
 
 
Tabel 6:  Plaats van herkomst inwoners die niet in Ulicoten zijn geboren 
 
Vestiging uit  

Baarle-Nassau 26% 

Alphen-Chaam 22% 

Breda 10% 

Gilze-Rijen 5% 

Zundert 4% 

Goirle-Riel 3% 

Tilburg 3% 

Overig Brabant 10% 

Overig Nederland 9% 

België 8% 

Totaal 100% 

Bron: Enquête DOP 
 
 
Meningen van de inwoners 
Niet bekend (tabel 4) is hoeveel mensen de afgelopen jaren zijn verhuisd 
vanuit Ulicoten naar andere kernen binnen de gemeente Baarle-Nassau. De 
inwoners vinden dat juist wel een belangrijk gegeven.  
 
Geconstateerd wordt dat er relatief veel kleine kinderen zijn en dat de leef-
tijdsopbouw er evenwichtiger uitziet dan het in het verleden is geweest. De 
bevolkingsopbouw wordt als redelijk stabiel gewaardeerd, maar de groep 40-
50 jaar is groot. De groep 25-39-jarigen is en wordt kleiner volgens de 
inwoners, waardoor in de toekomst ook minder kinderen worden verwacht. 
Verlaten de starters juist het dorp?  
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2.2 Het verenigingsleven 
Tabel 7: Verenigingen en overige organisaties in Ulicoten 
 

Categorie Naam vereniging Aantal leden 

Sport Sportvereniging Ulicoten 
- afdeling tennis 
- afdeling voetbal  
Fietsclub 
Paardenclub De Trouwe Kameraden 

310 waarvan 65 
jeugd 
(140)   
(170)  
17 

Cultuur & recreatie Stichting CV Haaikneuters 
Stichting ’t Dorpshuis 
Stichting Oranjecomité Ulicoten 
KVO  
- Volksdansgroep De Rozelaar  
- Yogaclub 
Gymnastiekclub RSWO 
Muziekvereniging Ulicoten 
- Brassband  
- Percussie 
- Drumband 
Parochiekoor St. Bernardus 
Jongerenkoor Young Voices Toneelvereniging 
Ulicoten 
Biljartclub 

- 
- 
- 
circa 100 
(14) 
(13) 
18 
42 
(23) 
(14) 
(5) 
16 
30 
12 
10 

Educatie en 
bewustwording 

ZLTO Baarle-Nassau/Ulicoten 
- Rundvee Studieclub  
Bijenhoudersvereniging Ulicoten 

183* 
15 (uit Ulicoten) 
6 

Jeugd en jongeren Joy for kids (voorheen scouting) 
Kinderkoor 

10 
10 

Ouderen en 
gehandicapten 

KBO Ulicoten 
- Ouderenkoor 
- Volksdansgroep 
Welfare 

170 
(16) 
(15) 
18 

Zorg en dienst-
verlening 

Stichting tot bevordering gezondheid Ulicoten - 

Buurt- en 
wijkorganisaties 

Buurtschap Chaamseweg De Hoazemaoien 
Buurtschap Molenhei 
Buurtschap ‘t Haandpoaltje 
Buurtschap Uilepetuiten  
Buurtschap Wilhelminadorp  
Buurtschap Windhooskant   
Buurtvereniging Postruba  
Buurtvereniging ‘Aagter de tuintjes’ 

 

Overige Stichting Ulicoten Vooruit  
Ulicotense Vereniging voor Ondernemers 
Parochiebestuur St. Bernardus 
Stichting Fractie Ulicoten 

- 
35 
- 
- 

*  De leden van de ZLTO komen zowel uit Ulicoten als uit Baarle-Nassau.  
Bron:  Gemeentegids Baarle-Nassau 2006, gemeente Baarle-Nassau, Klankbordgroep 

DOP, deelnemers 1e discussiebijeenkomst 
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Iets meer dan de helft (55%) van de inwoners is lid van een vereniging in 
Ulicoten. Er is een duidelijk verschil tussen de inwoners die zijn opgegroeid in 
Ulicoten of langer dan 15 jaar in Ulicoten wonen en de inwoners die korter 
dan 15 jaar in Ulicoten wonen. Deze laatste groep is relatief veel minder actief 
in het verenigingsleven in Ulicoten.  
 
21% van de inwoners is lid van een vereniging buiten Ulicoten. Bij 43% daar-
van gaat het om een vereniging in Baarle. Ook zijn veel Ulicotenaren gericht 
op het verenigingsleven in Chaam of Alphen.  
 
Tabel 8: Percentage inwoners lid van vereniging buiten Ulicoten 
 
Lid van vereniging in:  

Baarle-Nassau-Hertog 43% 

Alphen-Chaam 17% 

Breda 6% 

Gilze-Rijen 6% 

Tilburg 5% 

Goirle-Riel 3% 

Overig Brabant 5% 

Overig Nederland 6% 

Overig België 8% 

Totaal 100% 

Bron: Enquête DOP 
 
 
Veelgenoemde verenigingen zijn de hondenclubs in Chaam en Baarle-Hertog, 
sporthotel Bruurs in Baarle, atletiekvereniging Gloria in Baarle, de paarden-
sportvereniging in Chaam, duivenvereniging in Baarle, de heemkundekring in 
Baarle en de schietverenigingen in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. 
 
Voor het merendeel van de inwoners is de reisafstand en de reistijd tot de 
vereniging waarvan men lid is beperkt. Het is ook inherent aan het vereni-
gingsleven, dat men op binnen korte afstand van de woonomgeving op zoek 
gaat naar een vereniging die bij je past. 
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Grafiek 1: Percentage inwoners in relatie tot de afstand tot de verenigingen 
waarvan men lid is.  

*  Er is vanuit gegaan dat mensen die lid zijn van een vereniging in Ulicoten 0-2 km 
van de vereniging wonen; in werkelijkheid kan een deel van de mensen ook 3 tot 5 
km van de vereniging wonen, maar dit is niet te achterhalen uit de enquête.  

Bron: Enquête DOP 
 
 
Grafiek 2:  Percentage inwoners in relatie tot de reistijd tot de vereniging 

waarvan men lid is.  

 
*  Er is vanuit gegaan dat mensen die lid zijn van een vereniging in Ulicoten 0-5 min 

van de vereniging wonen; in werkelijkheid kan een deel van de mensen ook 6-10 
min. van de vereniging wonen, maar dit is niet te achterhalen uit de enquête.  

Bron: Enquête DOP 
 
 
Het overgrote deel van de inwoners (89%) vindt de reistijd en afstand tot de 
vereniging(en) waarvan men lid is geen probleem. 4 bewoners vinden de 
afstand wel een probleem en geven aan dat dit ook daadwerkelijk een reden 
is om te gaan verhuizen. Dit betreft inwoners die hun gehele sociale leven 
hebben gericht op een plaats buiten Ulicoten. 
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Meningen van de inwoners 
 

 
 
Het verenigingsleven in Ulicoten is sterk ontwikkeld. Er is veel waardering 
voor het verenigingsleven in Ulicoten en de inwoners vinden het dan ook van 
groot belang om het verenigingsleven in stand te houden of beter nog uit te 
breiden. Verenigingen zouden wel meer mogen samenwerken. 
 
Veel inwoners spreken hun zorgen uit over vermindering van de aanwas van 
nieuwe vrijwilligers en leden. Bestuursleden zijn vaak dezelfde mensen die 
heel lang blijven. Veel inwoners zien een uitbreiding van het aantal inwoners 
als oplossing om voorzieningen en verenigingen in stand te kunnen houden. 
Ouderen geven als reden dat veel jongeren zich niet willen binden aan een 
vereniging.  
Tegelijkertijd is er veel kritiek door jongeren. Voor hen zijn er veel te weinig 
activiteiten. Zowel jong- als oud heeft sterke behoefte aan een grotere 
verscheidenheid aan sportmogelijkheden in Ulicoten. Men vindt tennis en 
voetbal te beperkt. 
 
Door de vele eisen en voorschriften en de hoge legeskosten is het voor vere-
nigingen steeds minder interessant of zelfs onmogelijk om activiteiten te 
organiseren of werkzaamheden in eigen beheer te verrichten. Leges voor 
verenigingen moeten worden kwijtgescholden en de gemeente moet onder-
steuning bieden aan de vrijwilligers, aldus de inwoners. 
 

2.3 Gemeenschapszin 
Ulicoten is een hechte gemeenschap. Volgens de enquête wonen vele inwo-
ners in Ulicoten vanwege de saamhorigheid, gezelligheid en gemeenschaps-
zin. De inwoners geven Ulicoten gemiddeld een 7,1 op het gebied van 
gemeenschapszin. 12% geeft een onvoldoende. Opvallend is dat er geen ver-
schil is tussen het cijfer dat mensen ‘van buiten Ulicoten’ geven en het cijfer 
van mensen die er zijn opgegroeid. Des te meer omdat mensen ‘van buiten’ in 
de open vragen van de enquête solidariteit vaak als knelpunt noemen.  
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Meningen van de inwoners 
Woningen in het buitengebied (boerderijen en dure woningen) worden 
meestal verkocht aan niet-Ulicotenaren van middelbare leeftijd. Deze mensen 
komen voor de rust, en zijn nauwelijks of niet minder actief in het Ulicotense 
verenigingsleven. De jonge mensen die zich in Ulicoten vestigen zijn druk en 
zoeken pas aansluiting als zij schoolgaande kinderen krijgen. Mensen van 
buiten Ulicoten worden gemakkelijk opgenomen in de gemeenschap mits zij 
dat zelf willen, aldus de bewoners.  
 
Enkele aanwezigen merken op dat armoede is in Ulicoten een verborgen 
probleem. Mogelijk ligt hier een taak voor het dienstencentrum. 
 

2.4 Betrokkenheid bij Ulicoten 
Tabel 9:  Belangrijkste reden om in Ulicoten te wonen 
 
Reden Aantal keren genoemd 

De rust, de ruimte en het vrije wonen 423 x 

De vertrouwdheid omdat men er is opgegroeid 239 x 

De saamhorigheid en gezelligheid in het dorp 172 x 

Het werk of de goede bereikbaarheid daarvan 139 x 

De kleinschaligheid/dorpskarakter 79 x 

Vrienden en familie wonen er 64 x 

De woning 61 x 

Het is er veilig wonen 43 x 

De mooie omgeving en de natuur 20 x 

Het verenigingsleven 15 x 

Bron: Enquête DOP 
 
 
De inwoners van Ulicoten wonen vooral in Ulicoten omdat zij veel waarde 
hechten aan de rust en ruimte. Hiervan wijzen ook veel mensen op de mooie 
natuur rondom Ulicoten, de gezonde en veilige leefomgeving en de mooie 
omgeving van Ulicoten met zijn ruime mogelijkheden om te fietsen en 
wandelen. De vertrouwde omgeving is voor velen een belangrijke reden, 
omdat men in Ulicoten is opgegroeid of een partner heeft die uit Ulicoten 
afkomstig is. Ook veelvuldig worden de gezellige hechte gemeenschap en het 
saamhorigheidsgevoel, het gezellige verenigingsleven en het dorpskarakter 
genoemd. 
 
Opvallend is dat maar liefst 139 inwoners als belangrijke reden opgeven dat 
zij economisch gebonden zijn aan Ulicoten of Ulicoten gunstig gelegen is ten 
opzichte van het werk.  
 
Op de vraag in de enquête om aan te geven waarmee men zich het meest 
verbonden voelt zet 65% Ulicoten op de eerste plaats, 11% geeft het dorp een 
tweede plaats, 8% een derde, 5% een vierde en 11% een vijfde plaats.  
Gemeente Baarle-Nassau komt voor de meeste mensen op de 2e plaats.  
Provincie Noord-Brabant op de derde, Nederland op de vierde en met Europa 
op de laatste plaats voelt men zich het minst verbonden. 
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2.5 Mantelzorg 
41 respondenten (7%) van de enquête ontvangen momenteel mantelzorg en 
12 respondenten (2%) heeft nu nog geen mantelzorg, maar zou dat wel graag 
willen. Het gaat daarbij met name om huishoudelijke zorg. Een op de vier 
ontvangt momenteel materiële ondersteuning (vervoer, administratie en 
dergelijke), een op de vijf emotionele ondersteuning en een op de zes 
persoonlijke verzorging (wassen, eten geven). Ook worden vaak familie 
(opa’s/oma’s), vrienden en kennissen ingeschakeld voor kinderopvang.  
 
111 respondenten (19%) geven momenteel zorg aan familie, vrienden of 
bekenden. Met name materiële (vervoer, administratie, klusjes en dergelijke) 
en emotionele ondersteuning (troost, opvang) genoemd. Maar liefst 240 
respondenten (41%) geeft momenteel geen zorg maar is daartoe wel bereid. 
Op 1 na, gaat het bij allen om zorg voor een familielid. Tweederde van de 
zorgbehoevende familieleden woont in Ulicoten, eenderde woont elders.  
 
16 respondenten geven naast zorg aan een familielid ook zorg aan buren en 
eveneens 16 respondenten geven zorg aan vrienden en bekenden. Dit zijn 
vrienden en bekenden uit zowel Ulicoten als daarbuiten. 
 
In de onderstaande tabel is weergegeven waar de mensen die mantelzorg 
verlenen deze zorg geven. Het merendeel (68%) gebruikt de auto en 15% 
gebruikt de fiets. Een enkeling gaat als passagier mee met de auto, neemt de 
taxi of woont in huis bij degene die zorg nodig heeft. 
 
Tabel 10: Plaats waar mantelzorg wordt verleend 
 
Geeft mantelzorg in  

Ulicoten 66% 

Baarle-Nassau-Hertog 12% 

Overig Brabant 17% 

Overig Nederland 4% 

Overig België 1% 

Totaal 100% 

Bron: enquête DOP 
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Grafiek 3:  Percentage inwoners in relatie tot de afstand tot de plaats waar 
men mantelzorg verricht.  

*  Er is vanuit gegaan dat mensen die mantelzorg verrichten in Ulicoten 0-2 km van de 
zorgbehoevende wonen; in werkelijkheid kan een deel van de mensen ook 3 tot 5 
km van de zorgbehoevende wonen, maar dit is niet te achterhalen uit de enquête.  

Bron: Enquête DOP 
 
 
Grafiek 4: Percentage inwoners in relatie tot de reistijd tot de plaats waar 

men mantelzorg verricht 

 
*  Er is vanuitgegaan dat mensen mantelzorg verrichten in Ulicoten 0-5 min van de 

zorgbehoevende wonen; in werkelijkheid kan een deel van de mensen ook 6-10 
min. van de zorgbehoevende wonen, maar dit is niet te achterhalen uit de enquête.  

Bron: Enquête DOP 
 
 
Voor het merendeel van de inwoners is de reisafstand en de reistijd tot de 
plaats waar men zorg verleent beperkt. Maar voor sommigen woont de zorg-
behoevende familie erg ver weg. 9 respondenten vinden de afstand/reistijd te 
groot. Het gaat bij hen om een reistijd tussen 25 en 45 minuten. Slechts voor 1 
respondent is het daadwerkelijk een reden om te gaan verhuizen.  
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3 Wonen en woonomgeving 

3.1 Het aantal en soort woningen  
 
Tabel 11: aantal en soort woningen in Ulicoten 
 

Woningtype Ulicoten 
centrum 

Ulicoten 
buiten-
gebied 

Totaal Percentage 

Winkel/kantoor/werkplaats met woning 7 4 11 3% 

Boerderij met woning 9 57 66 16% 

Vrijstaande woning 85 116 201 49% 

2/1 kapwoning 52 19 71 17% 

Geschakelde woning 5 9 14 3% 

Hoekwoning 23 - 23 6% 

Rijwoning 17 1 18 4% 

Etagewoning 6 - 6 1% 

Totaal 204 202 410 100% 

Bron: gemeente Baarle-Nassau 
 
 
Bijna alle woningen in Ulicoten (92%) zijn koopwoningen. Woningstichting 
Leyakkers bezit op dit moment 34 huurwoningen in Ulicoten, waarvan 16 
seniorenwoningen.  
 

 
Begin jaren 90 heeft Leyakkers voor het laatst nieuwe huurwoningen gereali-
seerd in Ulicoten aan de Kloosterstraat (4 seniorenwoningen) en in Beekdal (2 
seniorenwoningen). De woningen aan de Bernardusstraat stammen uit de 
jaren 80. Daarnaast zijn er nog 3 woningen uit 1947 in de Wilhelminastraat en 
een tweekapper uit 1965 aan de Dorpsstraat. 
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In tegenstelling tot de recreatieparken in Baarle wordt op de recreatieparken 
in Ulicoten nauwelijks (semi)permanent gewoond.  
 

3.2 Bouwplannen  
Zoals vermeld in de Woonvisie 2005-2014 van de gemeente Baarle-Nassau wil 
de gemeente zich sterk inspannen om voldoende bouwmogelijkheden te 
bieden zodat mensen uit Ulicoten in de eigen kern kunnen blijven wonen. Dit 
is de afgelopen jaren niet altijd gelukt, onder meer omdat de provincie en het 
rijk op dit punt een beperkend beleid voerden. Recent is er sprake van een 
veranderende provinciale opstelling, waarop de gemeente wil inspelen. Hierbij 
wordt niet ingezet op ‘groei om te groeien’ maar op afgestemde woningbouw 
om de vitaliteit van de kern Ulicoten te behouden.  
 
Op de langere termijn (2005-2014) dient het woningbouwprogramma te 
worden gericht op doorstroming. Op de korte termijn (2005-2009) wil de 
gemeente betaalbare woningen (huur tot € 450,-- en koop tot € 160.000,-- met 
een uitloop tot maximaal € 200.000,--) realiseren die in trek zijn bij starters en 
jonge gezinnen. Om ervoor te zorgen dat de woningen ook bij starters terecht 
komen dienen de woningen rechtstreeks aan hen te worden aangeboden. 
Gestreefd wordt naar blijvende beschikbaarheid van deze woningen voor 
starters.  
 
Om een betaalbaar aanbod te realiseren heeft de gemeente in haar 
gemeenteraadsvergadering van september 2004 besloten tot een gedifferen-
tieerde grondprijs: € 170,-- (exclusief BTW) voor de dure vrije sector en € 155,-- 
(exclusief BTW) voor de goedkope vrije sector (prijspeil 1-1-2004). 
 
Het bestemmingsplan Ulicoten 
uitbreiding Maaijkant maakt 
het mogelijk om voor de 
komende jaren in de woning-
behoefte van Ulicoten te voor-
zien. In 2001 is dit uitbrei-
dingsgebied, in Ulicoten beter 
bekend als Den Dries, gestart. 
Hier zijn in 2005 door Ley-
akkers 4 starterswoningen 
opgeleverd. Het uitbreidings-
gebied omvat in totaal 32 
woningen. In dit plan zijn 
naast de starterswoningen reeds 9 vrije sector woningen gerealiseerd. Dit 
betreft 2 2/1-kapper en 5 vrijstaande woningen. Er is nog ruimte voor 4 vrije 
sector vrijstaande woningen en de overige 15 woningen worden in de bouw 
tegengehouden door een stankcirkel, waarbij men bezig is met verplaatsing. 
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Tabel 12: Bouwplannen in Ulicoten 
 
Soort woning Aantal Geplande 

bouw 
Bijzonderheden  

Particuliere bouwkavels  4 2007 Bouwplan Den Dries (totaal 32 

woningen, waarvan 13 reeds 

gerealiseerd) 

Vrije sector woningen 15 2010 e.v. Resterende woningen bouwplan 

Den Dries/Maaikant 

Zorgwoningen 12 2007/ 

2008 

Zowel koop- als huurwoningen 

aan achterzijde Café de Kneut 

door een projectontwikkelaar in 

samenwerking met Leyakkers. 

24 uurszorg door Oranjehaeve 

uit Baarle. 

Bron: Gemeente Baarle-Nassau 
 
 
In juni 2004 is door Companen een woonconsumentenenquête gehouden 
onder 550 huishoudens uit de gemeente Baarle-Nassau. Onder de benaderde 
huishoudens hadden 40 inwonende kinderen plannen om op zichzelf te gaan 
wonen. Van deze starters bleek 32% interesse te hebben voor een woning op 
de locatie Maaijkant. Van de doorstromers jonger dan 55 jaar had 21% inte-
resse in een nieuwbouwwoning in Maaijkant en slechts 7% van de oudere 
doorstromers (>55 jaar). Het gaat hier om zowel ondervraagden uit Ulicoten, 
als inwoners uit de rest van de gemeente Baarle-Nassau. 
 
Meningen van de inwoners 
 
Verhoging bouwtempo 
Veel mensen uit Ulicoten hebben in de enquête aangegeven in Ulicoten te 
wonen vanwege de rust en de ruimte. Om voorzieningen en verenigingen in 
stand te kunnen houden zien veel inwoners en ondernemers een uitbreiding 
van Ulicoten qua bouwmogelijkheden en inwoneraantal als oplossing.  
Voorwaarde is echter dat het dorpskarakter behouden blijft. Daarom moet de 
uitbreiding zich beperken tot woningbouw voor de behoeften van de eigen 
bevolking. Gedacht wordt aan 3 à 6 woningen per jaar.  
 
Continuïteit woningbouw 
De cijfers maken duidelijk zichtbaar dat het aantal inwoners alleen dan stijgt 
als er gebouwd kan worden. De inwoners pleiten voor een continu woning-
bouwproces voor Ulicoten. Niet zoals in het verleden met horten en stoten, 
soms veel woningen tegelijk en daarna jaren achtereen niets. Bepaalde 
perioden moet de dorpseigen jeugd dan gedwongen vertrekken en in andere 
periodes zie je veel mensen van buiten zich vestigen in Ulicoten. Het baart de 
inwoners daarom zorgen dat er na de geplande 4 woningen in 2007 in Den 
Dries jarenlang geen bouwplannen meer voorhanden zijn (met uitzondering 
van de zorgwoningen). 2010 is te laat om pas weer te gaan bouwen. Zolang er 
geen bouwplannen bekend zijn gaan/moeten de woningzoekenden zich 
elders oriënteren.  
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Uitbreidingslocaties 
De ontwikkeling van het dorp is in stedebouwkundig opzicht niet logisch te 
noemen. Voor enkele inwoners geldt inbreiding als maatstaf. Anderen willen 
graag een verbreding van de kern (bijvoorbeeld achter de kerk) in plaats van 
steeds verder van de kern weg te bouwen.  
 
In verband met veiligheid zijn toekomstige bouwplannen gewenst bij de 
school. Andere mogelijke locaties die zijn genoemd, zijn:  
Wilhelminastraat/Bernardusstraat 
mogelijkheden VAB’s (vrijkomende agrarische bedrijven) in kom benutten 
inbreidingsmogelijkheden verkennen 
achter de kluis (richting Maaijkant) 
tussen Maaijkant en Chaamseweg 
terrein omsloten door Meerleseweg, Dorpsstraat en Chaamseweg  
 
Een groep pleit nadrukkelijk voor ruimtelijk bouwen zodat straten voldoende 
breed en begaanbaar blijven (Bernardusstraat is bijvoorbeeld te smal). 
 
Starters- en seniorenwoningen 
In het woningbouwprogramma moeten de behoeften vanuit het dorp voorop 
staan. Veruit het belangrijkst zijn betaalbare woningen voor starters, budget-
afhankelijk en ieder jaar een redelijk aantal. De regulier aangeboden bouw-
kavels zijn te groot en daardoor te duur voor starters. Men is erg te spreken 
over de 4 starterswoningen die reeds in Ulicoten zijn gebouwd. Zowel huur als 
koop is gewenst.   
 
Ook is veel behoefte aan seniorenwoningen. Met name. voor ouderen 
geschikte huurwoningen zijn gewenst.. Het initiatief van de zorgwoningen 
wordt zeer toegejuicht Wel hebben de inwoners twijfels over de nu voorge-
stelde locatie achter ‘de Kneut’. Zij voorzien overlast (parkeren, ontsluiting op 
Bernardusstraat). Enkele inwoners stellen als locatie voor de zorgwoningen de 
Maaijkant voor. Een groep anderen pleit nadrukkelijk voor gemixt wonen van 
senioren met ‘gewone’0 woningen.  
 

3.3 Woningtoewijzing  
Mensen die interesse hebben in een koopwoning of bouwkavel in de 
gemeente Baarle-Nassau kunnen zich vanaf 18 jaar tegen betaling van € 70,-- 
bij de cluster Bouwen en Wonen van de gemeente Baarle-Nassau op een 
wachtlijst laten plaatsen. Op het moment dat men zich weer wil laten uit-
schrijven ontvangt men het inschrijfgeld terug. De regels van toewijzing staan 
beschreven in de regeling ‘toewijzing bouwkavels en koopwoningen in de 
gemeente Baarle-Nassau’. Per uitgifte wordt een doelgroep aangewezen. 
Binnen de doelgroep vindt toewijzing plaats volgens een zogenaamd 
puntensysteem. Zo krijgt men punten voor inschrijvingsduur, leeftijd, aan-
merking als starter, economische gebondenheid, aantal jaren als ‘ingezetene’. 
Bij een gelijk aantal punten is de inschrijvingsduur doorslaggevend.  
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Mensen vanaf 18 jaar die een huurwoning zoeken kunnen zich daarvoor voor 
€ 15,-- inschrijven bij Woningstichting Leyakkers. Woningtoewijzing vindt 
volgens een zogenaamd aanbodsysteem plaats op basis van inschrijftijd. In 
urgente gevallen (omschreven in de voorrangsmatrix) kan extra inschrijftijd 
toegekend worden. Ook huurders van Leyakkers worden bevoordeeld: een 
woningzoekende die langer dan 3 jaar dezelfde woning van Leyakkers huurt, 
krijgt 24 maanden extra inschrijftijd. 
 

3.4 Woningbehoefte  
Tabel 13:  Aantal inschrijvingen uit Ulicoten voor koopwoning of bouwkavel 

bij de gemeente Baarle-Nassau 
 
 Type woning 18-40 jaar 36-55 jaar > 55 jaar Totaal 

In Ulicoten 

 

 

Bouwkavel 

Koopwoning 

Kavel of woning 

koopappartement 

4 

2 

10 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

5 

2 

11 

- 

In Baarle  

 

 

Bouwkavel 

Koopwoning 

Kavel of woning 

Koopappartement 

- 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

1 

2 

1 

1 

Geen voorkeur  

 

 

Bouwkavel 

Koopwoning 

Kavel of woning 

Koopappartement 

- 

1 

17 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

18 

- 

Totaal  37 0 5 42 

Bron: gemeente Baarle-Nassau (1 januari 2007) 
 
 
Momenteel staan 26 mensen/gezinnen uit Ulicoten ingeschreven voor een 
huurwoning. Doordat Leyakkers werkt met het zogenaamde aanbodsysteem is 
niet bekend waar en naar wat voor type woning de woningzoekenden op 
zoek zijn. Slechts 7 inschrijvers zijn actief woningzoekend. Zij hebben namelijk 
recente inkomensgegevens aangeleverd, zodat zij aan het aanbodmodel 
kunnen deelnemen. Het betreft 4 alleenstaande ouderen, twee oudere echt-
paren en een jong stelletje (18-35 jaar). Deze laatste heeft onlangs een aan-
bod gekregen binnen Ulicoten.  
 
Tabel 14: Aantal inschrijvingen uit Ulicoten voor huurwoning van woon-

stichting Leyakkers 
 
 18-35 jaar 36-60 jaar Ouder dan 60 

Alleenstaand 2 6 7 

Tweepersoonshuishouden* 2  8 

Eenoudergezin   1  

Totaal 4 7 15 

*  Leeftijd oudste persoon 
Bron: Woningstichting Leyakkers (1 januari 2007) 
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Volgens de enquête is de verhuisgeneigdheid in Ulicoten gering. 77% heeft 
geen verhuisplannen. 10% heeft verhuisplannen binnen nu en 2 jaar en 13 % 
wil over 2 tot 5 jaar verhuizen. Maar liefst tweederde (66%) van de 19-25 
jarigen geeft aan binnen 5 jaar te willen verhuizen. Ook onder de 26-35 
jarigen is de verhuisgeneigdheid met 27% nog relatief hoog. De 36-55 jarigen 
zijn het minst verhuisgeneigd. Slechts 12% van de deelnemers uit deze leef-
tijdscategorie heeft verhuisplannen.  
 
Tabel15: Aantal mensen uit Ulicoten op zoek naar een andere woning 
 
 Wil bij voorkeur verhuizen: 

 Binnen een 
half jaar 

Binnen  
2 jaar 

Binnen  
5 jaar 

Totaal 
 

Totaal 
in % 

Binnen Ulicoten 9 18 32 59 45% 

Naar een andere kern van de 
gemeente Baarle-Nassau 

4 4 23 31 26% 

Naar een andere gemeente 10 7 13 30 20% 

Geen of/andere voorkeur 2 4 8 14 9% 

Totaal 25 33 76 134 100% 

Bron: Enquête DOP 
 
 
Bijna de helft van de verhuisgeneigden (45%) geeft de voorkeur aan een 
woning in Ulicoten. Dit geldt voor zowel de jongere als de oudere woning-
zoekenden. 
 
In absolute aantallen gaat het om 59 respondenten die graag binnen nu en 5 
jaar een (andere) woning willen in Ulicoten. (Dit komt niet overeen met 59 
woningen omdat per huishouden meerdere mensen de vragenlijst konden 
invullen.)  
Van deze mensen heeft 42% daarvoor een persoonlijke reden (bijvoorbeeld 
zelfstandig gaan wonen, ander werk, en dergelijke). Voor 22% gaat het om 
een andere woning. Voorbeelden hiervan zijn dat mensen nu een huurwoning 
hebben en een woning willen kopen, de woning of de tuin te groot is of de 
woning ongeschikt is voor ouderen en mensen met een handicap. Één op de 
vijf mensen die willen verhuizen willen dit omdat de woonomgeving onvol-
doende of niet bevalt en bij 15% gaat het specifiek om de behoefte aan zorg.  
 
Van de 59 mensen die willen verhuizen naar een woning in Ulicoten geven 5 
mensen aan geen problemen te zullen ondervinden bij het vinden van een 
geschikte woning. Door de overige 54 personen die wel problemen voorzien 
wordt 44 keer als probleem genoemd dat de aangeboden koopwoningen in 
Ulicoten te duur zijn. Ook ervaren 37 personen problemen omdat er te weinig 
woningen worden aangeboden die geschikt zijn voor senioren en gehandi-
capten. Ook zijn 35 personen van mening dat er te weinig bouwkavels 
beschikbaar zijn en voor 8 mensen zijn de huidige bouwkavels te groot.  
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Drie respondenten vinden de huren van de aangeboden huurwoningen te 
hoog en 11 personen geven aan dat er überhaupt te weinig huurwoningen 
zjin. 6 personen vinden de woningen te groot en 3 personen juist te klein. 
Verder zijn opmerkingen gemaakt over een te hoge grondprijs of geen mede-
werking van de gemeente voor (ver)bouwmogelijkheden in het buitengebied. 
 
Meningen van de inwoners 
Hoeveel woningen zijn momenteel in eigendom van 55-plussers? Wat gebeurt 
er met vrijgekomen woningen? Komen deze woningen ten goede aan de 
Ulicotense doorstromers? De vraag is of door de bouw van starters- en 
seniorenwoningen voldoende doorstroming ontstaat. Er is namelijk naast 
starters- en seniorenwoningen ook behoefte aan vrije sector woningen. Er is 
geen behoefte aan appartementen. Bovendien is de vraag voortdurend aan 
verandering onderhevig.  
 
Uit de enquête blijkt dat 59 mensen binnen nu en 5 jaar een (andere) woning 
willen in Ulicoten. Met name koopwoningen of bouwkavels zijn gewenst, 
maar er blijkt ook enige behoefte aan huurwoningen, met name voor 
senioren. Momenteel is er een grote groep kinderen die over 15 jaar de 
leeftijd bereiken dat zij zelfstandig willen gaan wonen. Op deze behoeften 
moet het aanbod anticiperen.  
 
De wachttijden voor een huurwoning zijn zeer gevarieerd. Veel vrijkomende 
woningen worden verhuurd aan mensen van buiten Ulicoten, omdat er vaak 
geen belangstelling is vanuit Ulicoten. In Ulicoten heerst nog sterk een cultuur 
dat men zelf wil bouwen.  
 

3.5 Mantelzorgregeling  
De gemeente Baarle-Nassau heeft een gemeentelijke regeling opgesteld om 
bijwoning voor Mantelzorg mogelijk te maken. De beleidsregel geldt voor de 
bebouwde kom. In het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied wordt 
een vrijstellingsregeling opgenomen met dezelfde voorwaarden/normen. De 
regeling is bedoeld om eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychi-
sche en/of sociale vlak op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband, 
‘zelf’ (dus door familie, vrienden) te kunnen verzorgen. Hiermee wordt naast 
de vermindering van de lasten van de zorgsector, ook de wens van zorgbe-
hoevenden om verzorging in een vertrouwde omgeving te krijgen, vervuld. De 
gemeente Baarle-Nassau heeft dit signaal opgepakt en hiervoor een beleids-
regel vastgesteld die ook wel aangeduid wordt als de mantelzorgregeling. 
Burgemeester en Wethouders kunnen een (in afwijking van het bestemmings-
plan) vrijstelling afgeven als voldaan wordt aan de in de beleidsregel gestelde 
voorwaarden/beoordelingscriteria.  
Enkele belangrijke voorwaarden zijn: 
Oppervlakte maximaal 80 m2. 
De behoefte aan zorg heeft een tijdelijk karakter. 
De vrijstelling is persoonsgebonden aan de zorgbehoevende en wordt 
ingetrokken bij verhuizing en overlijden. 
Bij beëindiging van de vrijstelling vervalt de verblijfsfunctie van het aan- of 
bijgebouw. 
 
Een voornemen tot vrijstelling wordt altijd in Ons Weekblad gepubliceerd, 
waarna eenieder gedurende 4 weken zijn/haar zienswijze kenbaar kan maken.  
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Meningen van de inwoners 
Het moet mogelijk zijn om bijvoorbeeld boerderijen om te bouwen tot twee 
woningen of in- en bijwoning bij de kinderen mogelijk te maken. Een 
actievere toepassing van mantelzorgwoningen kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan de leefbaarheid. Mensen kunnen langer in hun eigen vertrouwde 
omgeving blijven zonder een beroep te doen op dure zorgvoorzieningen. 
Bovendien is dat voor de kinderen vaak de enige mogelijkheid om overname 
van de ouderlijke woning financieel mogelijk te maken.  
 

3.6 Woongenot 
In de enquête is gevraagd om een cijfer te geven aan Ulicoten op het gebied 
van woongenot. Maar liefst 36% geeft Ulicoten een 8. Zelfs 15% geeft 
Ulicoten een 10. Voor slechts 4% scoort Ulicoten een onvoldoende op het 
gebied van woongenot. Er is geen verschil in score tussen mensen die wel of 
niet in Ulicoten zijn opgegroeid. Het gemiddelde rapportcijfer dat de inwo-
ners van Ulicoten geven op het gebied van woongenot is een 8,0. 
 
28% van de inwoners hebben niet bewust voor de woning of het wonen in 
Ulicoten gekozen omdat ze nog thuiswonend zijn of erfgenaam van de betref-
fende woning. Van de mensen die wel bewust hebben gekozen ging het bij 
bijna de helft van de mensen (47%) om een combinatie van de woning en het 
dorp. Voor 42% was de woning doorslaggevend. 11% daarentegen heeft 
bewust gekozen voor het dorp. 
 

3.7 Veiligheid 
Tabel 16: Aangifte van incidenten in Ulicoten 
 
Ulicoten 2002 2003 2004 2005 2006 

Aangifte opgenomen 30 13 17 18 16 

Incidenten* 105 88 114 105 148 

*  Inclusief verkeersongevallen 
Bron: Politie Midden- en West-Brabant 
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Tabel 17: Aangifte van incidenten in Ulicoten 
 
Soort incident 2004 2005 2006 

(Pogingen tot) diefstal/inbraak in woning 1 4 1 
(Pogingen tot) diefstal/inbraak in garage/schuur/tuinhuis 0 0 2 
(Pogingen tot) diefstal/inbraak in bedrijven/instellingen 1 1 4 
(Pogingen tot) diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 1 2 0 
(Pogingen tot) diefstal van motorvoertuigen 0 0 0 
(Pogingen tot) diefstal van brom-, snor-, fietsen 1 3 0 
(Pogingen tot) diefstal uit andere voertuigen 1 0 0 
Overige vermogensdelicten 8 4 5 
Ongeval (geen verkeersongeval) 2 0 0 
Burengerucht (relatieproblemen) 7 4 8 
Bedreiging 1 1 1 
Openlijk geweld (persoon)/mishandeling 5 2 0 
Zedenmisdrijf 2 1 3 
Drugs/drankoverlast 0 2 0 
Alcohol in het verkeer 2 1 0 
Aantasting openbare orde 0 1 0 
Overlast 1 1 5 
Vernieling 1 7 7 
Verkeersoverlast 2 0 6 
Drugshandel 3 0 2 
Wapenhandel 5 0 0 
Fraude 0 1 2 
Vreemdelingenzaken 0 0 2 
Brand/ontploffing 2 2 2 
Alarm 1 1 0 
Verdachte situatie 3 4 11 
Aandachtsvestiging 9 6 13 
Aangetroffen goed 3 5 3 
Aantreffen explosief/munitie 2 0 1 
Milieu grijs, groen en overig 6 1 6 
Bijzondere wetten 0 1 0 
Vermissing inclusief documenten 5 9 17 
Hulpverlening aan personen 4 1 8 
Hulpverlening aan instanties 5 11 12 
Begeleiding evenement/optocht 6 9 10 
Preventiemaatregelen 0 1 2 
Preventiecontrole 5 3 4 
Totaal 99 93 137 

Bron: Politie Midden- en West-Brabant 
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In de enquête geven de inwoners van Ulicoten op het gebied van veiligheid 
gemiddeld een 7,2. 29% geeft een 8. 12% geeft Ulicoten een onvoldoende. 
Mensen die niet zijn opgegroeid in Ulicoten waarderen Ulicoten beduidend 
lager op het gebied van veiligheid dan de mensen die al hun hele leven in 
Ulicoten wonen.   
 
Meningen van de inwoners 
De toename van het aantal incidenten in 2006 wordt niet herkend door de 
inwoners. Men voelt zich over het algemeen veilig in het dorp. Er is veel 
sociale controle. Dat mensen die niet zijn opgegroeid in Ulicoten Ulicoten 
beduidend lager waarderen op het gebied van veiligheid dan de mensen die 
al hun hele leven in Ulicoten wonen is volgens de inwoners te verklaren door-
dat men afgelegen woont en men daardoor nergens kan aankloppen als er 
iets gebeurt.  
 
De politie geeft aan dat Ulicoten tijdens surveillances vaak wordt aangedaan, 
maar daar merken de inwoners niets van.  
 
In Den Dries (via zandpad ter hoogte van Den Dries 18) is een open water dat 
nergens wordt aangekondigd. Om ongelukken te voorkomen wensen de 
inwoners een duidelijke waarschuwing, maar liever nog een afzetting van dit 
water. Ook de geplande poel in bouwplan Den Dries zien de bewoners liever 
niet gerealiseerd in verband met de veiligheid van de vele kleine kinderen in 
de buurt. 
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4 Natuur en milieu 

4.1 Ruimtelijke structuur 
Ulicoten heeft zich vanaf de 15e eeuw ontwikkeld langs de weg Baarle-Meerle 
en is een typisch straatdorp, gelegen tussen twee beekdalen. De bebouwing 
concentreerde zich vrijwel volledig binnen een lineaire ontwikkeling langs de 
huidige Dorpsstraat. De Dorpsstraat vormt van oorsprong de ruimtelijke 
ruggengraat van het dorp. Binnen deze hoofdstructuur hebben achtereen-
volgende ontwikkelingsfasen het ruimtelijke en functionele patroon voort-
durend vervormd en verdicht. Opvallend voor de hoofdstraat van Ulicoten is 
het erg ruime profiel van de Dorpsstraat. Er is weinig groen- en boomaan-
plant, waardoor de steenachtige sfeer gaat overheersen. Qua bebouwing 
heeft de Dorpsstraat een vrij egaal en gelijkmatig karakter, waarin alleen het 
bouwvolume van de kerk (Sint Bernarduskerk) een accent vormt.  
 
Er zijn 2 gebieden in Ulicoten die uitsluitend een woonfunctie hebben. Dit is 
het gebied aan de Sint Bernardusstraat en een klein gebied ten oosten van de 
Chaamseweg-Hazenberg. Daarnaast bestaat Ulicoten voor een groot deel uit 
lintbebouwing met een gemengd karakter: naast wonen gaat het om 
centrumvoorzieningen, een aantal bedrijven en een relatief groot aantal 
agrarische bedrijven. Deze gemengde bebouwing is te vinden aan de Baarlese-
weg, Molenstraat, Meerleseweg en Chaamseweg-Hazenberg. 
Binnen het dorp Ulicoten is moeilijk een dorpscentrum aan te wijzen. Buiten 
het centrale deel van Ulicoten wordt de bebouwing opener van karakter.  
Vanaf de Dorpsstraat zijn er verschillende aftakkingen in de richting van de 
omliggende nederzettingen. Het woongebied aan de Bernardusstraat heeft 
een ietwat rommelig karakter en kan volgens het ruimtelijk-economisch 
kaderplan in aanmerking komen voor herstructurering en inbreiding.  
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Volgens het Ruimtelijk Economisch Kaderplan Gemeenten Baarle-Hertog en 
Baarle-Nassau (2002) hebben knelpunten in Ulicoten vooral betrekking op het 
weinig aantrekkelijke dorpsbeeld. Als storende elementen noemt het kader-
plan het grote fabrieksgebouw aan de Molenstraat van Theeuwes Meng-
voeders, de garage aan de Chaamseweg-Hazenberg, vanwege het groot 
aantal uitgestalde auto’s in de openlucht, de uitstraling van de Dorpsstraat en 
de weinig aantrekkelijke overgang van het dorp naar het landschap. Het 
garagebedrijf is inmiddels verplaatst naar een nieuwe locatie aan de Dorps-
straat net buiten de bebouwde kom.  
 
Gezien de omvang en hoogte van de veevoederfabriek is landschappelijke 
inpassing geen afdoende oplossing. De overgang van het dorp naar het land-
schap kan volgens het kaderplan worden bereikt door een andere opzet van 
(nieuwe) woongebieden en door versterking van het landschap rond de twee 
beken die Ulicoten insluiten. Beperkt kunnen woningen worden gerealiseerd 
om de lokale noden op te vangen. De beekvalleien die langs de kern lopen 
vormen de absolute grens tot waar uitbreiding mogelijk is. 
 
Meningen van de inwoners 
Ulicoten is omgeven met veel natuur. Het dorp heeft een landschappelijk 
karakter. Dit moet behouden blijven. Landelijk bouwen is dan ook noodzake-
lijk. Bovendien moeten zandpaden behouden blijven voor toerisme en 
recreatie (wandelen, paardrijden). Verharding van de paden is ongewenst.  
 
Dorpshart 
In Ulicoten ontbreekt een herkenbaar dorpshart. Meerdere inwoners zijn van 
mening dat een dorpskern niet mag ontbreken. Het moet een plek in het dorp 
zijn waar op natuurlijke wijze ontmoeting tussen de inwoners plaatsvindt. De 
bewoners zien echter wel hindernissen om een centraal plein te realiseren in 
Ulicoten. 
 
Verbindingsweg realiseren tussen Maaijkant en Chaamseweg in verband met 
omleidingen. 
 
Overlast 
Bij zware regenval lopen de straat, de kelders en woningen aan de Dorpsstraat 
(van huisnummer 33 t/m 43 en ter hoogte van huisnummer 62) onder water. 
Volgens de inwoners heeft dat te maken met de drempels en de verhoogde 
wegen. Ook de Beekdal stroomt regelmatig over. 
 
Er is geluidsoverlast van autoverkeer in de Dorpsstraat. Achter het beekdal is 
sprake van stankoverlast. Mengvoeders Theeuwes veroorzaakt stankoverlast 
en, door het zware transport, gevaarlijke situaties voor fietsers, maar de 
inwoners vinden het bedrijf van zeer groot belang voor het dorp waardoor zij 
de overlast accepteren.  
Ook overlast van landbouwbedrijven hoort bij het buitengebied en wordt 
geaccepteerd.  
 
In de enquête hebben enkele inwoners aangegeven dat grootschalige 
bedrijven in de kom van Ulicoten niet wenselijk zijn. Tijdens de discussiebijeen-
komsten is dit punt niet als probleem naar voren gekomen. 
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4.2 Natuur 
De Ulicootsche heide is een gebied met een belangrijke natuurwaarde. 
 

4.3 Cultuurhistorie 
Tabel 17: Monumenten in Ulicoten 
 

Gemeentelijke monumenten 

Armeshof 2 Langgevelboerderij en bakhuis, gedeeltelijk uit 1750 

Bosstraat ongenummerd Kapel uit 1950 

Dorpsstraat 29 Boerderijcomplex uit 1881 

Dorpsstraat 30 Woonhuis onder invloed van Amsterdamse School uit jaren ‘30 

Dorpsstraat 38 Langgevelboerderij, laatste kwart 19-de eeuw 

Dorpsstraat 40 Parochiehuis, thans ’t Dorpshuis, uit 1931 onder invloed van Amsterdamse School 

Dorpsstraat 42 Pastorie, begin 20ste eeuw 

Dorpsstraat 47 Onderwijzerswoning, einde 19de eeuw 

Dorpsstraat 49 Woonhuis, einde 19de eeuw 

Dorpsstraat 50 Langgevelboerderij, in 1919 in oude staat hersteld 

Dorpsstraat 55 Woonhuis uit jaren ’40 onder invloed van Amsterdamse School 

Dorpsstraat 58 Langgevelboerderij met naastgelegen schuur uit circa 1900 

Dorpsstraat 85 Woonhuis, einde 19de eeuw 

Dorpsstraat 87/89 Woonhuis, begin 20ste eeuw 

Dorpsstraat 91/93 Woonhuis, begin 19de eeuw 

Maaijkant 16/16a Boerderijencomplex uit circa 1915 

Maaijkant 20 Boerderijencomplex uit circa 1896 

Bron: gemeente Baarle-Nassau 
 
 
Ulicoten telt 17 gemeentelijke monumenten. Het grootste deel maakt deel uit 
van de Dorpsstraat en is daarmede een cultuurhistorisch waardevol gebied. 
Ulicoten kent geen rijksmonumenten.  
 
 
Meningen van de inwoners 
De meningen met betrekking tot de extensivering van de landbouw lopen 
uiteen. Er zijn inwoners die pleiten voor verplaatsing van de boeren naar het 
intensiveringsgebied terwijl anderen juist vinden dat de agrariërs met rust 
gelaten moeten worden en ruimte moeten krijgen om uit te breiden. Dat een 
goede communicatie van de gemeente met de diverse betrokken partijen 
noodzakelijk is, staat voor iedereen buiten kijf. 
 
Overige opmerkingen die verder zijn gemaakt: 
- Sommige boerderijen hebben van buitenaf een zichtbaar slechte onder-

houdsstaat.  
- De reconstructie van de Dorpsstraat beloofde meer groen dan er uitein-

delijk is gerealiseerd.  
- Ulicoten moet een ‘groene’ energievoorziening krijgen om Ulicoten te 

voorzien van milieuvriendelijke energie.   
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- Wat je doet; doe het duurzaam. 
- Biedt het gebied dat ingesloten wordt door de Chaamseweg, Dorpsstraat 

en Meerleseweg ontwikkelingsmogelijkheden in de toekomst? 
- Wordt afval nu wel of niet gescheiden in de vuilniswagen/op de stortplaats 

gegooid? 
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5 Voorzieningen 

5.1 Aanwezige voorzieningen  
Tabel 19: Voorzieningen in Ulicoten 
 
Winkels Bakkerij Remeijsen, E.H. Bolhaar (huishoudelijke artikelen met 

TNT-servicepunt), SRV-wagen (woensdag), markt (vis-, kaas- en 
groenteboer op woensdagmiddag), Peter Jespers (gereed-
schappen).   

Sociaal-cultureel ‘t Dorpshuis, peuterspeelzaal (in dorpshuis), Basisschool 

Bernardus, Bibliobus, Scoutinggebouw, RK kerk Sint Bernardus 

met begraafplaats 
Medisch Spreekuur huisarts 1 dagdeel per week in ‘t Dorpshuis.  
Sport Gymzaal Ulicoten, Sportpark De Bremer (1 hoofdveld, 1 trainings-

veld en 2 tennisbanen, 6 kleedlokalen) 
Recreatie en 
toerisme 

Speeltuintje Bernardusstraat, Camping Ponderosa, Camping de 

Steppe, Vakantieverblijf De Eendracht, Vakantieverblijf Isidorus-

hoeve, Bed & Breakfast Familie Van Sas, Fietsverhuur Adams, fiets-

routes (Maayenshof, Enclaveroute en Landlopersroute), wandel-

route (Strumptroute) 
Horeca Café-feestzaal-cafetaria De Kneut, Eetcafé-feestzaal De Kluis, 

Partycentrum De Steppe, Feestzaal De Ponderosa 
Overige pinautomaat, dienstencentrum 

Bron: Gemeentegids Baarle-Nassau, klankbordgroep DOP 
 

5.2 Winkels  
Het merendeel van de bewoners uit Ulicoten doet de dagelijkse boodschappen 
in Baarle-Nassau. 17% gaat naar Chaam en 12% doet het grootste deel van de 
boodschappen in Ulicoten zelf: bij de bakker, op de markt of bij de SRV-
wagen. Veel van de mensen die elders boodschappen doen combineren dat 
met werk/school.  
 
Tabel 20:  Plaats waar de inwoners meestal de dagelijkse boodschappen doen. 
 
Dagelijkse boodschappen in  

Ulicoten 12% 

Baarle-Nassau 68% 

Alphen-Chaam 17% 

Breda 1% 

Overig Brabant 2% 

België 0% 

Totaal 100% 

Bron: Enquête DOP 
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fiets/bromm
er

18%

passagier 
auto
12%

bus
1%

auto
69%

De meeste mensen (56%) doet 1 keer per 
week boodschappen, 30% bezoekt de 
winkel 2 keer per week. De meeste 
mensen doen de dagelijkse boodschappen 
per auto. 18% gaat met de fiets of brom-
mer. 9 respondenten gaan met de bus en 
een enkeling doet de dagelijkse bood-
schappen per taxi of te voet. 
 
 
Grafiek 5: Percentage inwoners in relatie 

tot de afstand tot de winkel waar men de dagelijkse 

boodschappen doet  
* Er is vanuit gegaan dat mensen die boodschappen doen in Ulicoten 0-2 km van de 

winkel/markt wonen; in werkelijkheid kan een deel van de mensen ook 3-5 km van 
de winkel/markt wonen, maar dit is niet te achterhalen uit de enquête.  

Bron: Enquête DOP 
 
 
Grafiek 6: Percentage inwoners in relatie tot de reistijd tot de winkel waar 

men de dagelijkse boodschappen doet  

*  Er is vanuit gegaan dat mensen die boodschappen doen in Ulicoten 0-5 min van de 
winkel/markt wonen; in werkelijkheid kan een deel van de mensen ook 6-10 min. 
van de winkel/markt wonen, maar dit is niet te achterhalen uit de enquête.  

Bron: Enquête DOP 
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84% van de inwoners vindt de reistijd tot de winkels geen probleem. Van de 
16% die de reistijd wel een probleem vinden geeft eenderde aan dat de 
afstand tot de winkels ook een reden zou zijn om te gaan verhuizen. Het 
betreft in totaal 29 respondenten.  
 
Meningen van inwoners 
Het is zorgelijk dat het aantal winkels terugloopt. De markt en de huidige 
winkelvoorzieningen moeten behouden blijven en uitbreiding moet worden 
gestimuleerd. Ondersteuning is gewenst voor de instandhouding van de 
bestaande winkels en de weekmarkt in het dorp. De huidige winkeliers 
moeten in de watten worden gelegd. Bewoners moeten zich ervan bewust zijn 
dat zij ook zelf de boodschappen bij de lokale ondernemers doen. 
 
De inwoners missen het meest een diversiteit aan winkels in het dorp. Bakker 
Remeijsen heeft ook kruidenierswaren in het assortiment maar veel respon-
denten wensen een uitgebreidere kruidenierswinkel in het dorp. Ook de 
slager wordt meerdere keren genoemd. Veel inwoners geven aan dat zij 
behoefte hebben aan een doe-het-zelf-zaak of boerenbond. Oplossingen 
kunnen mogelijk worden gevonden in de uitbreiding van het assortiment van 
de huidige winkeliers of door meerdere ondernemers in één pand onder te 
brengen. Zo kan Bolhaar bijvoorbeeld mogelijk uitbreiden met Boeren-
Bondachtige artikelen. Bovendien geven bewoners aan dat een ruimere ope-
ningstijd van Bakker Remeijsen wenselijk is (niet om 17.00 uur sluiten).  
 

5.3 Onderwijs 
In Ulicoten is uitsluitend een voor-
ziening voor basisonderwijs: Basis-
school Sint Bernardus. De Bernar-
dusschool in Ulicoten telt 5 les-
lokalen, een aula en een speelzaal 
voor de kleuters. De Bernardus-
school is gelegen aan de Bernar-
dusstraat naast gymzaal Ulicoten 
en sportpark De Bremer. 
 
Tabel 21: Aantal leerlingen Bernardusschool 
 

Jaar Aantal leerlingen Aantal groepen 

2000 117 5 

2001 111 5 

2002 104 5 

2003 97 4 

2004 95 4 

2005 87 4 

2006 85 4 

Prognose 2007 101 5 

Prognose 2008 104 5 

Prognose 2009 113 5 

Prognose 2010 114 5 

Bron: Basisschool Bernardus 
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Het aantal leerlingen van de basisschool is de laatste jaren flink teruggelopen. 
Volgens de prognoses van de basisschool komt er gelukkig een kentering en 
laat het leerlingenaantal een sterke stijging zien. Na 2010 stabiliseert het 
aantal leerlingen langzaam maar zeker tot net boven de 100 en zal gewerkt 
worden met 4 of 5 groepen.  
 
Meningen van de inwoners 
Het schoolgebouw is binnenkort 40 jaar oud en voldoet niet meer aan de 
eisen van deze tijd. Een nieuw gebouw in combinatie met de peuterspeelzaal 
en gymzaal is gewenst. Wellicht is een combinatie van school, sport, peuter-
speelzaal, dienstencentrum en dorpshuis mogelijk.  
 

5.4 Bibliotheek/bibliobus 
De bibliobus (uitsluitend jeugdcollectie) staat wekelijks op maandag tussen 
14.30-15.30 uur bij Basisschool Bernardus. De dichtstbijzijnde bibliotheek is de 
internationale bibliotheek in Baarle. 88% van de respondenten die gebruik 
maakt van de bibliotheek, gaat inderdaad naar de bieb in Baarle. Een enke-
ling maakt gebruik van de bibliotheek in Chaam of Meerle en 9% gaat elders 
naar de bibliotheek.  
 
Tabel 22: Aantal bibliotheekleden uit Ulicoten 
 
Leeftijd Per 31-12-2005 Per 31-12-2006 

0-3 jaar 3 2 

4-5 jaar 6 6 

6-8 jaar 11 10 

9-12 jaar 18 9 
13-15 jaar 17 21 
16-17 jaar 9 7 

18-20 jaar 9 8 

21-34 jaar 21 20 

35-49 jaar 38 41 

50-59 jaar 16 17 

60-64 jaar 4 4 

65-74 jaar 12 10 

75-84 jaar 7 8 

85 jaar en ouder 2 1 

Instellingen 2 2 

Totaal 175 166 

Bron: Bibliotheek Baarle-Hertog-Nassau 
 
 
Meningen van de inwoners 
Op de vraag in de enquête voor welke voorzieningen men de reisafstand te 
groot vind, hebben 6 mensen expliciet de bibliotheek genoemd. Ook tijdens 
de discussiebijeenkomsten pleiten veel bewoners expliciet voor behoud van de 
bibliobus.  
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5.5 Peuterspeelzaal Steppe Stap 
De peuterspeelzaal is gehuisvest in de multifunctionele grote zaal van het 
dorpshuis. Dit betekent dat voorafgaand en na afloop van de peuterspeelzaal 
de zaal steeds opnieuw moet worden klaargemaakt voor gebruik. Zo staat er 
altijd meubilair opgestapeld in de hoeken van de ruimte.  
 
Van 1 januari 2006: 
-  2 groepen van 14 tot 16 kinderen 
-  2 dagdelen per groep 
-  2 leidsters per groep per dagdeel.  
 
Tot 1 januari 2006 en waarschijnlijk 
vanaf augustus 2007: 
-  1 groep van 20 tot 24 kinderen 
-  2 dagdelen 
-  3 leidsters 
 
Bereik peuterspeelzaal is 97% (ook in het verleden altijd >90%). Dit wil 
zeggen dat 97% van de kinderen die in aanmerking komen voor het gebruik 
van de peuterspeelzaal, hier ook daadwerkelijk gebruik van maken. 
 
 
Meningen van de inwoners 
De peuterspeelzaal voldoet niet aan de eisen. Het iedere keer opnieuw 
opruimen van de peuterspeelzaal is een ramp, de akoestiek is slecht en de 
veiligheid en hygiëne voor de peuters kan onvoldoende worden gewaarborgd. 
De inwoners pleiten voor een brede school met een eigen ruimte voor de 
peuterspeelzaal. Hierdoor is bovendien beter contact met de leerkrachten 
mogelijk. In de brede school moet ook de buitenschoolse opvang goed 
worden geregeld. De brede school zou één gebouw kunnen zijn van de 
school, gymzaal en daartussen de peuterspeelzaal. 
 

5.6 ’t Dorpshuis 
’t Dorpshuis is een gemeentelijk monument en is centraal, naast de kerk, 
gelegen in het dorp. De belangrijkste activiteitenruimten van het dorpshuis 
zijn de grote zaal met podium en de kleine zaal. De kleine zaal stamt uit 1981 
en in 2001 zijn ruimten bijgebouwd voor de huisartsenpost en het consultatie-
bureau. De accommodatie is in redelijke onderhoudsstaat. Bij veel regen en 
harde wind kampt de grote zaal met een lekkage aan de voorzijde. 
Op zolder is een grote lege ruimte. In het dak daarvan is asbest verwerkt. De 
ruimte is via een smalle trap slecht toegankelijk. Onder het gebouw is nog een 
kelder waarin computercursussen worden gegeven. Achterin het gebouw zijn 
nog 2 behandel-/spreekkamers en is het dienstencentrum gevestigd. Tevens is 
er een buitenspeelplaats voor de peuters aanwezig. 
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Tabel 23: Gebruikers en bezetting van ‘t Dorpshuis 
 

Grote zaal Bezetting Aantal personen 

Peuterspeelzaal ma-, di-, do-ochtend en do-middag 2 groepen van 16 

Percussie donderdagavond 14 

Drumband donderdagavond 8 

Brassband maandagavond 25 

Volksdans KBO woensdagmorgen  16 

Volksdans KVO woensdagavond  13 

RSWO (gym) dinsdagochtend 18 

Toneelvereniging dinsdagavond 12 

Jongerenkoor Young Voices vrijdagavond 30 

Ouderenkoor dinsdagmiddag 16 

Yoga woensdagochtend 13 

Rikconcours 16x per jaar op wo-middag in voor- en najaar 38 

Gemeente diverse diversen 

Optredens enkele malen per jaar circa 100 

Ledenvergaderingen KVO enkele keren per jaar circa 60 

Ledenvergaderingen KBO enkele keren per jaar circa 80 

Kerstvieringen KVO en KBO 1x per jaar circa 140 

Welfare 1x per jaar op zondag 100-120 

Zonnebloem 1x per jaar op zaterdagmiddag 40 

Opslag drumband op podium permanent  

Kleine zaal Bezetting Aantal personen 

KBO Soos dinsdagmiddag  15 

Fractie Ulicoten maandagavond 10 

Stichting Ulicoten Vooruit ???  

Cursussen KVO circa 10x per jaar 15 

Biljartclub vrijdagavond 10 

Welfare maandagmiddag 18 

Bestuur dorpshuis 1x per maand maandagavond 6 

Vergaderingen carnaval geen vaste avond 15 

St. voor bevordering Gezondheid Ulicoten diverse malen 17 

Reanimatie enkele keren per jaar op maandagavond 22 

Kinder-EHBO (voor begeleiders) 1x per jaar op dinsdagavond 8 
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Spreekkamer  Bezetting Aantal personen 

Dienstencentrum 4 ochtenden nog onbekend 

Spreekuur huisarts dinsdagmiddag 15 

Spreekuur wethouder 1x per 2à3 weken op maandagavond circa 3 

Vergaderingen tot 3 personen   

Kopieerapparaat   

Spreekuur fysiotherapeut gestopt per februari 2007  

Spreekuur consultatiebureau gestopt per 1 januari 2007  16 

Kelder Bezetting Aantal personen 

Computercursus KBO maandagmiddag 6 

Computercursus di-avond en wo-avond in voor- en najaar 8 

Zolder Bezetting Aantal personen 

Opslag welfare permanent  

Opslag drumband permanent  

Opslag percussiegroep permanent  

Opslag brassband permanent  

 
 
Meningen van de inwoners 
Aanpassing van het dorpshuis staat bij veel 
inwoners van Ulicoten op het wensenlijstje. Het 
dorpshuis is te klein voor de huidige activiteiten 
en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd 
(bijvoorbeeld lekkage, brand, rolstoeltoeganke-
lijkheid). De kelder is slecht bereikbaar en heeft 
een slechte akoestiek. Er is veel te weinig ruimte 
voor opslag. Daardoor wordt het podium in de 
grote zaal grotendeels gebruikt voor opslag. 
Omdat de peuterspeelzaal gebruik maakt van de 
grote zaal moet deze ruimte steeds opnieuw 
worden omgebouwd. De hygiëne en veiligheid 
kan hierdoor niet worden gewaarborgd. Er is 
echter geen plaats voor opslag van het meubilair 
van de peutersoos of de grote zaal, waardoor 
meubilair tijdens het gebruik van de zaal steeds 
in de weg staat.  
 
 
De zolder is via een smalle trap moeilijk toegankelijk en er is geen lift. Bij 
iedere repetitie van de muziekvereniging moeten de instrumenten, die zijn 
opgeslagen op de zolder naar beneden worden verplaatst.  
 
De inwoners wensen een aparte ruimte voor de peuterspeelzaal bij de school. 
Hierdoor ontstaat meer ruimte voor activiteiten in het dorpshuis. De ruimten 
in het dorpshuis moeten aan de huidige wensen en eisen worden aangepast.  
gymzaal en dorpshuis samenvoegen 
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Een groep inwoners pleit zelfs voor de realisatie van één multifunctioneel 
gebouw op de plaats van de school en gymzaal waarin de school, vereni-
gingen, jeugdactiviteiten en binnensportvoorzieningen kunnen worden 
ondergebracht. Het huidige dorpshuis kan dan een andere functie krijgen.  
 
Bovendien zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
- Dorpshuis moet toegankelijk worden gemaakt voor gehandicapten. 
- Een eigen ruimte voor muziekverenigingen is gewenst. 
- Dorpshuisbestuur zou actiever moeten zijn. 
- In het dorpshuis zouden aangepaste tarieven moeten gelden. 
 

5.7 Dienstencentrum 
Per 15 april 2007 opent de gemeente i.s.m. de Rabobank een dienstencentrum 
in het dorpshuis in Ulicoten. Dit is een fysieke ruimte (midden in de gemeen-
schap) waar de dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten, waar vraag en 
aanbod van ‘diensten’ kunnen worden gematcht (ruildiensten) en waar de 
inwoners terecht kunnen voor hun vragen op het gebied van wonen, zorg, 
welzijn en leven. Zo kan men er terecht met vragen voor de gemeente of 
Rabobank en liggen de gemeentelijke stukken ter inzage.  
 
 
Meningen van de inwoners 
Als mogelijke aanvullende diensten van het dienstencentrum noemen de 
inwoners een defibrillator, kopieerapparaat, een afhaalpunt van de apotheek, 
boodschappendienst en een centrale internetaansluiting. De inwoners onder-
steunen het initiatief van het dienstencentrum zeer. Vraagtekens zijn er echter 
bij de betrokkenheid van de inwoners bij de opzet ervan. De kritiek van de 
inwoners is dat zij niet of nauwelijks op de hoogte waren van het initiatief.  
 

5.8 Sportpark De Bremer 
 

 
 
Sportpark de Bremer wordt gebruikt door Sportvereniging Ulicoten, die 
bestaat uit twee onderdelen: de voetbal- en tennisclub. Zij hebben in 2005, 
met subsidie van de gemeente, in zelfwerkzaamheid nieuwe kleedlokalen 
aangebouwd. Op het sportpark zijn 2 tennisbanen en 2 voetbalvelden. 
In de zomermaanden wordt het sportpark ook enkele keren per week overdag 
gebruikt door de naastgelegen basisschool St. Bernardus.  
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5.9 Gymzaal Ulicoten 
De gymzaal in Ulicoten is na schooltijd en in de avonduren via de gemeente te 
huur voor een bedrag van € 9,40 per uur (2007). De zaal is geschikt voor judo, 
badminton, atletiek, gymnastiek, karate, volleybal en basketbal. Niet voor 
voetbal of tennis. 
 
 
 
De gymzaal wordt momenteel 
gebruikt door de Bernardusschool, 
SVU ’s winters, door een gymnas-
tiekvereniging en ’s winters door 
één heren en één damesclubje. 
 
 
 
 
Meningen van de inwoners 
De gymzaal voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en mogelijkheden 
voor tennis en zaalvoetbal zijn gewenst. Bovendien moeten de mogelijkheden 
van de sportzaal beter worden benut, bijvoorbeeld voor ouderengym, bad-
mintonclubjes et cetera. 
 

5.10 Scoutinggebouw 
 

 
 
Middenin de kom van Ulicoten is het scoutinggebouw gelegen. Het gebouw is 
eigendom van de kerk. 
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Meningen van de inwoners 
Het gebouw is verouderd, maar moet behouden blijven voor gemeenschaps-
gebruik, bijvoorbeeld voor de organisatie van jongerenactiviteiten/jeugdhonk. 
Mogelijk biedt de blokhut ook mogelijkheden voor naschoolse opvang.  
 

5.11 Medische voorzieningen 
De inwoners zijn voor huisarts en apotheek aangewezen op Baarle, voor de 
medisch specialist op Breda (ziekenhuis) en de verloskundige op Alphen. Voor 
de overige voorzieningen zijn de meeste mensen gericht op Baarle, maar 
speelt ook Chaam een belangrijke rol. 
 
Tabel 24:  Plaats medische voorzieningen  
 
Voorziening Baarle Alphen Chaam Meerle Elders 

Huisarts 92% 1% 7% 1%  

Apotheek 93%  7%   

Tandarts 61% 11% 27%   

Fysiotherapeut 68%  20%  12% 

Consultatiebureau 53%  23%  24% 

Medisch specialist 1%   1% 98% 

Verloskundige  98% 1% 1%  

 
 
Tot 1 januari 2007 was er 1x per 2 weken op maan-
dagochtend een spreekuur van het consultatie-
bureau in het dorpshuis. Helaas is deze dienst met 
ingang van 1 januari 2007 gestopt. 23% van de 
respondenten, die gebruik maken van het consul-
tatiebureau, gaf ‘elders’ als antwoord. 40% van 
deze respondenten blijken hiermee Ulicoten te 
bedoelen. Ook van de mensen die het consultatie-
bureau in Baarle gebruiken is het mogelijk dat een 
aantal daarvan Ulicoten bedoelen. 
 
Ook de fysiotherapeut die 1x per week spreekuur hield in het dorpshuis is er 
voornamelijk vanwege te hoge huurkosten onlangs mee gestopt. 
 
58 respondenten (10%) gaven in de enquête aan dat de afstand tot een of 
meerdere medische voorzieningen daadwerkelijk voor hem/haar een pro-
bleem is. Met name de medische specialist in het ziekenhuis (11x genoemd), 
de spoedeisende hulp (10x) en de huisarts (9x) zijn hierbij veel genoemd. Voor 
15 respondenten is de afstand tot de medische voorzieningen een reden om te 
willen verhuizen.  
 
 
Meningen van de inwoners 
De grote afstand tot spoedeisende hulp was tijdens de discussiebijeenkomsten 
echter geen item. 
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Wel pleitten de inwoners tijdens de discussiebijeenkomsten voor behoud van 
de huisarts. Masseur, Fysiotherapeut, tandarts, en dergelijke moeten worden 
gestimuleerd (terug) spreekuur te komen houden in het dorpshuis.  
 
Dat het consultatiebureau is verdwenen ligt niet aan de ouders. Als zij een 
afspraak hadden in Ulicoten werd dat door het consultatiebureau verzet naar 
een dag waarop zij spreekuur hebben in Baarle. De ouders geven echter sterk 
de voorkeur aan een plek in Ulicoten.  
 
Veel respondenten hebben in de enquête aangegeven dat zji voor de zwemles 
van de kinderen naar Baarle moeten. Zij geven aan dat Camping Ponderosa 
ook een zwembad heeft en pleiten voor het geven van zwemlessen in dit 
zwembad.  
 

5.12 Kinderopvang 
Er zijn geen voorzieningen voor kinderopvang in Ulicoten. Veel ouders 
hebben de kinderopvang geregeld via familie of vrienden en er zijn diverse 
gastoudergezinnen (via het gastouderbureau).  
 
 
Meningen van de inwoners 
Uit de enquête en de bijeenkomsten blijkt wel enige behoefte aan kinder-
opvang en naschoolse opvang. Buitenschoolse opvang zou moeten worden 
geregeld in combinatie met de brede school. Ook het scoutinggebouw biedt 
mogelijkheden voor buitenschoolse opvang en/of een combinatie met de 
sportvelden. In het verleden heeft een proef voor buitenschoolse opvang 
plaatsgevonden voor enkele maanden. Voor enkele maanden gaan mensen 
echter niet hun vaste oppas afzeggen. Volgens de inwoners is dat dan ook de 
reden waarom de proef is mislukt.  
 

5.13 Ouderenzorg 
De KBO organiseert diverse gezelligheidsactiviteiten voor ouderen in het 
Dorpshuis. Er zijn echter geen voorzieningen voor dagopvang of bijvoorbeeld 
een eetpunt. Er is wel tafeltje dekje (maaltijddienst aan huis) in Ulicoten 
verzorgd door St. Janshove. 
 
 
Meningen van de inwoners 
Uit de enquête blijkt wel behoefte aan opvang en zorg voor ouderen. Expliciet 
genoemd zijn dagbesteding en huisbezoeken aan (eenzame) ouderen. De 
bewoners pleiten voor een impuls van de ouderenzorg (gezamenlijk eten, 
kaarten, koffie drinken) in combinatie met de realisatie van de zorgwoningen. 
Ook het dienstencentrum kan een belangrijke belangenbehartigingsfunctie 
vervullen voor ouderen. In het dienstencentrum kunnen vraag en aanbod met 
elkaar gematcht worden. In de discussiebijeenkomst kwam naar voren dat het 
belangrijk is te onderzoeken welke problematiek zich voordoet onder 
ouderen. Een op te richten groep van vrijwilligers zal initiatieven kunnen 
nemen om te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement raken. Het 
motto is daarbij: ‘we zoeken ze op’.  
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Via huisbezoeken kunnen mensen aangezet worden om deel nemen aan 
georganiseerde activiteiten en kan problematiek op terreinen van zorg, 
inkomen vervoer en wonen in beeld gebracht worden. 
 

5.14 Speelvoorzieningen 
Er is slechts één speeltuintje in Ulicoten, namelijk aan de Bernardusstraat.  
 
 
Meningen van de inwoners 
Volgens de inwoners laat dit speeltuintje veel te wensen over. Bovendien staat 
het op de verkeerde plek omdat rondom het speeltuintje nauwelijks kinderen 
wonen.  
 
Een jeu de boulesbaan van 8x15 m en een skatebaan met ramps voor zowel 
skates, skateboards als voor de fiets is gewenst. Dit kan op het veldje aan de 
Bernardusstraat of op het sportpark worden gerealiseerd.   
 
Er is behoefte aan extra speelplekken in het dorp. In Den Dries wonen met 
name jonge kinderen. Nu is er een poel gepland in het nieuwbouwplan. Dit is 
gezien de veiligheid voor de jonge kinderen in de straat niet gewenst. De 
inwoners geven de voorkeur aan een speelvoorziening op deze plaats. Ook 
een speelvoorziening in de Kloosterstraat/Beekdal is als wens genoemd.  
 

5.15 Toerisme 
 

 
 
Meningen van de inwoners 
Enkele inwoners zijn van mening dat het toerisme in het dorp te weinig 
gestimuleerd wordt. De meeste inwoners zijn echter tevreden met het toeris-
me. Uitbreiding van voorzieningen is niet nodig/gewenst. De aanleg van fiets-
paden in het buitengebied is niet alleen veilig voor de schoolgaande kinderen, 
maar is ook gunstig voor het toerisme. Een goed toerisme is bovendien weer 
goed voor het bedrijfsleven. 
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5.16 ICT 
De nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied zijn in Ulicoten niet toegankelijk. De 
Belgische kabelaansluiting geeft problemen bij internet via de kabel. Ook is 
het televisiebeeld via de kabel slecht. De inwoners houden een pleidooi voor 
glasvezelkabel en UMTS in Ulicoten. 
 
 
Meningen van de inwoners 
Enkele inwoners doen de suggestie te onderhandelen met particuliere grond-
eigenaren om het mogelijk te maken om een zendmast te plaatsen. Volgens 
een discussiegroep zal het contract met de Belgische kabelexploitant weldra 
aflopen. Dit biedt de gelegenheid om snel de onderhandelingen te starten 
met een Nederlands telecommunicatiebedrijf over de infrastructuur. 
 

5.17 Overig 
Algemene opmerkingen van de inwoners: 
- Glasbak staat op verkeerde plek 
- Veel overlast van hondenpoep met name rondom de kruising Chaamse-

weg-Dorpsstraat en de Molenstraat (net voorbij de Bernardusstraat). Een 
hondentoilet is gewenst.  

- De mogelijkheden van bestaande accommodaties moeten meer bekend-
heid krijgen.  

- Bermen en plantsoenen worden slecht onderhouden/zijn lelijk (speelveldje 
Bernardusstraat, hoek Dorpsstraat-Maaijkant). 

- Er wordt puin gedumpt in plantsoentje in België 
- Overige gewenste voorzieningen: 
 . evenemententerrein 
 . strooiveld voor as op de begraafplaats  
 . benzinepomp 
 . (Rabo)bank  
 . fietsenmaker 
 . wijkagent/spreekuur politie 
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6 Verkeer en bereikbaarheid 

De belangrijkste weg van het dorp is de Dorpsstraat-Baarleseweg. Daarnaast is 
er een aantal aftakkingen in de richting van omliggende buurtschappen 
(Oude Strumpt, Maaijkant, Heikant). Van deze aftakkingen hebben de weg 
richting Chaam en de weg richting Strumpt een belangrijke verkeersfunctie.  
 

6.1 Verkeersveiligheid 
Ulicoten kent een lintbebouwing langs de dorpsstraat. De Dorpsstraat is de 
verbindingsweg tussen het Belgische Meerle en Baarle-Nassau/Baarle-Hertog.  
 
Voor het dichtstbijzijnde NS Station moeten de mensen uit Ulicoten naar Rijen 
of Breda. De afstand hiernaartoe is circa 20 km. De snelweg is op 10 km 
afstand van Ulicoten gelegen.  
 
De Wilhelminastraat wordt in 2007 gereconstrueerd richting buitengebied. 
 
Tabel 25: Gemiddelde snelheid en aantal motorvoertuigen (twee richtingen) 
 
Locatie Teldatum Destijds 

maximale 
toegestane 

snelheid 

Snelheid 
km/uur 

Aantal 
voertuigen 

Chaamseweg-
Hazenberg  
(ter hoogte van 

huisnummer 2c) 

oktober/ 
november 
2002  

50 km/uur* 0-30 
30-40 
40-50 
50-60 
60-70 
> 70 

totaal 

69 
261 
429 
306 
147 
52 

1264 

Molenstraat  
(tussen Bernardus-

straat en Heikant-

straat) 

oktober/ 
november 
2002  

80 km/uur 0-50 
50-70 
70-90 
90-120 
totaal 

133 
253 
133 
21 

540 

Meerleseweg  
(nabij rijksgrens) 

maart 2003 80 km/uur 0-50 
50-70 
70-90 
90-120 

120-140 
> 140  
totaal 

180 
262 
302 
110 
11 
31 

896 

Wilhelminastraat 
(tussen Stierenstraatje 

en Dorpsstraat) 

februari 
2004 

50 km/uur* 0-30 
30-40 
40-50 
50-60 
60-70 
> 70 

totaal 

47 
53 
32 
6 
1 
0 

139 
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Locatie Teldatum Destijds 
maximale 

toegestane 
snelheid 

Snelheid 
km/uur 

Aantal 
voertuigen 

Dorpsstraat  
(tussen Stierenstraatje 

en Bartelbaantje) 

mei 2004 50 km/uur* 0-30 
30-40 
40-50 
50-60 
60-70 
> 70 

totaal 

68 
215 
896 
758 
318 
104 

2359 

Nieuwe Strumpt 
(tussen Nieuwe 

Strumptsebaan en 

Haldijk) 

mei 2005 80 km/uur 0-50 
50-60 
60-70 
70-80 
80-90 
> 90  

totaal 

53 
32 
48 
34 
24 
11 

202 

Meerleseweg  
(nabij komgrens) 

mei/juni 2005 80 km/uur** 0-50 
50-60 
60-70 
70-80 
80-90 

90 of meer 
totaal 

968 
226 
21 
1 
2 
1 

1219 

Molenstraat  
(tussen Dorpsstraat en 

Bernardusstraat) 

mei/juni 2005 50 km/uur* 0-30 
30-40 
40-50 
50-60 
60-70 
> 70 

totaal 

229 
229 
244 
71 
10 
2 

785 

Baarleseweg  
(ter hoogte van 

huisnummer 1) 

juni 2005 60 km/uur 0-50 
50-60 
60-70 
70-80 
80-90 

90 of meer 
totaal 

169 
427 
584 
469 
329 
226 

2204 

Dorpsstraat 
(tussen Molenstraat 

en Chaamseweg) 

mei 2006 30 km/uur 0-30 
30-40 
40-50 
50-60 
60-70 
> 70 

totaal 

229 
676 
725 
184 
4 
4 

1822 

*  Maximale toegestane snelheid is teruggebracht naar 30 km/uur 
**  Maximale toegestane snelheid is teruggebracht naar 60 km/uur 
Bron: Gemeente Baarle-Nassau 
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Tabel 26: Verkeersongevallen in Ulicoten 
 
 2003 2004 2005 2006  

Met materiële schade 5 4 6 6 

Met materiële schade en doorrijding 6 4 3 2 

Met letsel 5 7 1 4 

Met letsel en doorrijding 0 0 1 0 

Met dodelijk slachtoffer 0 0 1 1 

Met dodelijk slachtoffer en doorrijding 0 0 0 0 

Totaal 16 15 12 13 

Bron: Politie Midden- en West-Brabant  
 
 
Volgens de politie zijn er geen zogenaamde black spots in Ulicoten. In 2006 
hebben 3 ongevallen plaatsgevonden op de Dorpsstraat. Dit is niet uitzonder-
lijk voor een doorgaande weg en het betrof uitsluitend lichte ongevallen. 
 
 
Meningen van de inwoners 
In de enquête, tijdens de bijeenkomst met de jongeren van 12 tot 16 jaar en 
tijdens de discussiebijeenkomst op 13 februari zijn veel opmerkingen gemaakt 
met betrekking tot de verkeersveiligheid.  
 
Verkeersveiligheid buitengebied 
Het ontbreken van een fietspad naast de Chaamseweg staat in de top 3 van 
knelpunten in het dorp. Ook de herinrichting van de Meerleseweg (onder-
houd, gaten langs de weg, verbreding weg) in combinatie met een fietspad 
scoort hoog op de wensenlijst van de inwoners. Voor het aanleggen van 
vrijliggende fietspaden (eventueel een dubbel fietspad aan één zijde van de 
weg) kan mogelijk Europese subsidie worden aangevraagd. Meerdere malen is 
door de bewoners gewezen op het onderhoud van de wegen in het buiten-
gebied, het verbeteren van de verlichting in het buitengebied, het eerder 
maaien van de graskanten (onder andere bij de Chaamseweg), het aan-
brengen van betonranden langs de wegen (zoals Belgisch deel Meerleseweg) 
en snelheidsmaatregelen. Zowel op de Chaamseweg, de Meerleseweg als op 
de Molenstraat wordt veel te hard gereden. Men is tevreden over de verkeers-
veiligheid op de Baarleseweg. De 60 km zone aldaar draagt niet bij aan de 
verkeersveiligheid. De maximumsnelheid mag daar weer terug naar 80 km/ 
uur. Dit geldt voor alle wegen tussen de dorpen met vrij liggende fietspaden. 
Ook de 60 km-zone in ‘the middle of nowhere’, zoals op de Haldijk en Postel, 
vinden de inwoners onzin.  
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Verkeerssluizen 
De verkeerssluizen op de Molenstraat, 
Chaamseweg en bij Den Dries zijn gevaar-
lijk en moeten worden verwijderd. Het 
meest bezwaarlijk aan de wegversmalling 
bij Den Dries is de paal die echt in de weg 
staat als je vanuit Den Dries rechtsaf de 
Dorpsstraat wilt oprijden. Door het woon-
huis op de hoek wordt bovendien het 
zicht belemmerd, waardoor een zeer 
gevaarlijke situatie ontstaat.  
Rijdend over de Dorpsstraat valt het nauwelijks op dat er een zijweg is. Een 
oversteekplaats voor voetgangers die ervoor zorgt dat overige weggebruikers 
rekening houden met de uitrit van Den Dries is gewenst. Op langere termijn is 
een meer structurele oplossing noodzakelijk. 
 
De verkeerssluis op de Chaamseweg levert met name voor fietsers tot gevaar-
lijke situaties. Zij moeten vaak de berm in als er auto’s aankomen.  
 
30 km zone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat er iets moet gebeuren in de Dorpsstraat, daarover is iedereen het eens. Er 
is veel (zwaar) doorgaand verkeer. Weggebruikers negeren massaal de maxi-
mumsnelheid van 30 km per uur. De reden daarvan is mede gelegen in de 
inrichting van de weg. Veel inwoners pleiten voor het opheffen van de 30 km 
zone in de Dorpsstraat, de Chaamseweg en Molenstraat. De 30 km zone moet 
echter worden gehandhaafd in de woonwijken (onder andere Bernardusstraat 
en Kloosterstraat).Met name de aanwonenden van de Dorpsstraat wijzen er 
juist op dat sinds de invoering van de 30 km zone de snelheid is afgenomen 
tot 50 km/uur. Een maximaal toegestane snelheid van 50 km/uur betekent dat 
de auto’s in praktijk minimaal 70 km/uur rijden. Zij pleiten dus voor het hand-
haven van de 30 km zone als zijnde een 50 km gedoogzone. Mogelijke snel-
heidsremmende maatregelen die zijn genoemd zijn een betere controle op de 
maximum snelheid, het plaatsen van snelheidsweergavekastjes, handhaving 
gelijkwaardigheid van de kruisingen (Wel moeten zijstraten duidelijk zicht-
baar worden gemaakt. De uitrit van Den Dries bijvoorbeeld wordt gemakkelijk 
over het hoofd gezien) en een verspringing van de as van de Dorpsstraat. 
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De wegversmallingen leveren gevaarlijke situaties op en moeten op logische 
plaatsen worden gerealiseerd en op juiste wijze worden uitgevoerd (Chaam 
wordt door sommigen als goed voorbeeld aangedragen). In de optiek van 
tegenstanders veroorzaken de drempels overlast en werken ze milieuver-
vuilend.  
 
Den Dries 
De inrichting van Den Dries heeft vanwege de nog onderhanden zijnde bouw-
werkzaamheden nog niet haar definitieve vorm aangenomen. De weg moet 
nog worden voorzien van een goede bestrating, trottoir, straatverlichting, 
groenvoorziening en dergelijke. De inwoners willen graag betrokken worden 
bij de plannen voor de inrichting.  
 
Er ontstaan nu reeds gevaarlijke en hinderlijke situaties doordat bij de 
starterswoningen vooraan in Den Dries nauwelijks/geen parkeerruimte aan-
wezig is. Auto’s worden daardoor op de stoep geparkeerd. Extra parkeer-
gelegenheid voor deze woningen is op korte termijn gewenst. Bij toekomstige 
bouwplannen moeten voortijdig voldoende parkeerplaatsen worden voorzien. 
Zo voorziet men ook reeds problemen bij de zorgwoningen.  
 
Voor de straatverlichting bij Den Dries is meerdere malen aandacht gevraagd. 
Het gaat daar op korte termijn met name om betere verlichting aan het begin 
van de straat. 
 
Bereikbaarheid Ulicoten 
Ulicoten is slecht bereikbaar voor bedrijven. De afstand en reistijd tot de 
aansluiting op de autowegen is mede bepalend voor de bereikbaarheid. De 
instelling van 60 km-zones leveren hieraan een negatieve bijdrage. Bovendien 
is de bewegwijzering naar Ulicoten zeer slecht. Vanaf de afrit Ulvenhout is 
Ulicoten totaal onvindbaar. Behalve voor fietsers is er geen enkele verwijzing 
meer. Ook vanuit Baarle en Chaam is bewegwijzering noodzakelijk. 
 
Algemeen  
- (Andere) specifiek genoemde verkeersonveilige plaatsen: 
- Overgang van het  fietspad naast de Baarlesweg op de weg ter hoogte van 

Dorpsstraat 9: slecht zicht door begroeiing. 
- Verzakkingen in fietspad Baarle. 
- Onderhoud fietspad Oude Bredasebaan. 
- Slecht zicht vanuit Heihoef naar (fietspad) Baarleseweg. 
- Verlichting Fransebaan, Chaamseweg, Heihoefweg, Baarleseweg. 
- Kruising Maaijkant-Dorpsstraat (voorrangssituatie onduidelijk, kruising 

valt niet op).  
- Kruising Kloosterstraat-Dorpsstraat. 
- Kruising Chaamseweg-Dorpsstraat (uitzicht). 
- Kruising Wilhelminastraat/Bernardusstraat-Dorpsstraat (onduidelijke voor-

rangssituatie). 
- Kruising Bernardusstraat-Molenstraat. 
- Veilige oversteekplaatsen gewenst bij Dorpshuis en school. 
- Onduidelijke vermelding parkeren dorpsstraat. Bovendien staan (van de 

Molenstraat tot aan de Maaijkant, met name voor pastorie) auto’s gepar-
keerd, waardoor voetgangers over de weg moeten waardoor onveilige 
situaties ontstaan voor ouderen, rolstoelgebruikers, kinderen en moeders 
met kinderwagens.  
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- Weg te smal en geen overzicht door auto’s op Molenstraat (tussen Dorps-
straat en Bernardusstraat) en in Bernardusstraat (genoemde oplossingen: 
extra parkeerplaatsen, extra trottoir (ter hoogte van huisnummer 1 t/m 9) 
en eenrichtingsweg).  

- Begroeiing in bocht Bernardusstraat belemmert zicht, waardoor gevaar-
lijke situaties. 

 

6.2 Openbaar vervoer 
Deeltaxi 
Iedereen met of zonder handicap binnen het vervoersgebied West-Brabant 
kan gebruik maken van de deeltaxi. Per strip wordt een bijdrage betaald. Voor 
deelname dient men een gebruikerspas aan te vragen bij de gemeente. Er zijn 
drie reizigersgroepen: mensen die recht hebben namens de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO), mensen vanaf 65 jaar en vrije reizigers. De 
gemeente en de provincie subsidiëren het grootste deel van de kosten. Een 
reiziger is net als bij het openbaar vervoer per strip een bijdrage verschuldigd. 
Mensen die in het kader van de WMO recht hebben op vervoer kunnen een 
begeleider gratis laten meereizen en betalen € 0,45 per strip. Overige 
gebruikers betalen het normaal geldende tarief voor openbaar vervoer. De 
deeltaxi verzorgt vervoer van deur tot deur. Doordat ritten worden gecombi-
neerd is het mogelijk dat de taxi wordt gedeeld door meerdere reizigers.  
 
In Ulicoten beschikken 32 mensen over een indicatie voor de deeltaxi vanuit 
de WMO. 
 
Streekvervoer 
Ulicoten wordt aangedaan  
door de streekbus lijn 132  
van Breda naar Tilburg  
 
Buslijn 132 kent 5 haltes  
in Ulicoten: Maaykantsestraat, 
Chaamseweg, Kloosterstraat, 
Heihoef, Baarleseweg.  
 
 



54 PON-rapportage: DORPSONTWIKKELINGSPLAN ULICOTEN 

Tabel 27: Route streekbus Breda-Ulicoten-Tilburg 
 
Breda-Tilburg Tilburg Breda 

Breda, station NS 

Ulvenhout 

Chaam 

Ulicoten 

Baarle-Nassau 

Alphen 

Rechte Heide 

Riel 

Goirle 

Tilburg, station NS 

Tilburg, station NS  

Goirle 

Riel 

Rechte Heide 

Alphen 

Baarle-Nassau 

Ulicoten  

Chaam 

Ulvenhout 

Breda 

Bron: Dienstregeling BBA 
 
 
Tabel 28: Vertrektijden streekbuslijn 132 halte Kloosterstraat, Ulicoten 
 

Vertrek Kloosterstraat richting Tilburg Vertrek Kloosterstraat richting Breda 

ma-vr za zo ma-vr za zo 

6.59   6.00 

6.30 

  

7.29 

7.44 

  7.00 

7.45a 

  

8.59   8.30 8.00  

9.59 9.28  9.30 9.00 9.08 

10.59  10.26 10.30   

11.59 11.28  11.30 11.00  

12.59   12.30  12.03 

13.29a 13.28 13.26 13.30 13.00 13.03 

14.29a 

14.59 

  14.30   

15.59 15.28 15.26 15.30 15.00 15.03 

16.59 16.28  16.30 16.00  

17.59b 17.28 17.26 17.30  17.03 

18.59b 18.25   18.04  

19.26 19.24b 19.24 19.03  19.05 

20.26  20.24  20.04 20.05 

21.26b 21.24b 21.24b 21.03 21.04 21.05 

 22.24b 22.24b   22.05 

23.26b  23.24b    

 1.24b     

a Rijdt NIET in schoolvakanties (van 19 t/m 23 februari, 30 april t/m 4 mei, 25 juni t/m 
17 augustus, 22 t/m 26 oktober, 24 t/m 31 december 2007) 

b  Rijdt tot Baarle Nassau, St. Janstraat 
Bron: Dienstregeling BBA 
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Tabel 29:  Gebruik openbaar vervoer door inwoners Ulicoten 
 
Leeftijd Vaak/regelmatig Soms Nooit  

16-18 jaar 64% 25% 11% 

19-20 jaar 31% 39% 31% 

21-25 jaar 9% 40% 51% 

26-55 jaar 2% 23% 75% 

56-65 jaar 3% 20% 78% 

66-75 jaar 5% 38% 57% 

75 + 11% 26% 67% 

Totaal 7% 26% 67% 

Bron: enquête DOP 
 
 
Meer dan tweederde (67%) van de inwoners maakt nooit gebruik van het 
openbaar vervoer en een kwart (26%) soms. Slechts 7% van de inwoners 
maakt vaak/regelmatig gebruik van de bus. Dit zijn met name de 16-20 jari-
gen. Als de kwaliteit van het openbaar vervoer voldoende zou zijn, denkt 16% 
er vaak/regelmatig en 52% soms gebruik van te gaan maken. 32% zal ook bij 
een goede kwaliteit van het openbaar vervoer er geen gebruik van maken.  
 
 
Meningen van de inwoners 
De deeltaxi voldoet prima aan de behoefte, al vindt een enkeling het te duur. 
 
In de enquête geeft iets meer dan de helft (52%) van de inwoners de open-
baar vervoersverbinding met de omgeving in het algemeen een onvoldoende. 
De verbinding van Ulicoten met Breda scoort iets hoger dan de verbinding met 
Tilburg, maar ook bij de verbinding naar Breda geeft 47% een onvoldoende. 
Met name de groep inwoners die vaak/regelmatig gebruik maakt van de bus 
geeft de kwaliteit van de verbinding een zeer laag rapportcijfer. De inwoners 
die soms gebruik maken van het vervoer geven juist een relatief hogere score.  
 
Bijna één op de vijf inwoners (19%) vindt de openbaar vervoersverbinding 
voor zichzelf een probleem. Van deze 19% geeft één op de vijf mensen aan 
dat het openbaar vervoer ook daadwerkelijk een reden is om te willen 
verhuizen. Het betreft in absolute aantallen 27 personen.  
 
Lijn 132 rijdt 1x per uur rechtstreeks van Baarle naar Chaam (via de Gaarshof). 
Heel veel inwoners pleiten ervoor ieder half uur een bus te laten rijden door 
Ulicoten. Een enkeling wil graag ieder kwartier een bus en sommigen zijn ook 
al tevreden als de bus regelmatig/ieder uur kwam. Omdat het busvervoer nu 
ontoereikend is (niet aansluit op schooltijden) blijven veel jongeren fietsen. 
Bovendien sluiten de bustijden niet aan op vertrektijden van andere buslijnen 
(die veel gebruikt worden door scholieren) en treinen. 
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Zowel in de enquête, de discussiebijeenkomst met de volwassenen als met de 
discussiebijeenkomst met de 12-16 jarigen kwam duidelijk het knelpunt naar 
voren dat de bussen van 7.45 en 8.30 uur ’s ochtends overvol zitten. Zo vol dat 
met enige regelmaat de bus gewoon doorrijdt. Een langere bus of een extra 
bus op deze tijden kan als oplossing dienen.  
 
Als oplossing voor veel openbaarvervoersproblemen zien vele bewoners de 
terugkomst van de buurt- of belbus. De belbus kan bijvoorbeeld naar Chaam 
rijden, waar de reizigers aansluiting hebben op lijn 132 via Gaarshof. Ook kan 
de buurtbus een verbinding maken naar België en het buitengebied aandoen. 
Ook voor de avonduren, de weekenden en tijdens vakanties kan de buurtbus 
de hiaten in de dienstregeling van de BBA vullen.   
 
Andere verbeterpunten die zijn genoemd:  
- Gratis vervoer voor kinderen/ouderen en/of goedkoper. 
- Verlichting in bushokjes buitengebied (bus rijdt soms door, omdat chauf-

feur je niet ziet staan). 
- (Grotere) fietsenstalling bij de bushaltes in Ulicoten. 
- Meer comfort. 
- Meer veiligheid. 
- Meer fatsoen en respect. 
- Vakantiedienstregeling anders instellen. 
- Meer verkooppunten voor strippenkaart of normale prijs bij koop in bus. 
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7 Werken/bedrijvigheid 

Verspreid binnen de gemengde bebouwing zijn een aantal kleinere 
(ambachtelijke bedrijven) en agrarische bedrijven gelegen. Ulicoten kent geen 
afzonderlijk bedrijventerrein.  
 
In het streekplan is Ulicoten aangewezen als groeiklasse 1-kern, hetgeen 
inhoudt dat enkel beperkt mag worden gebouwd voor de eigen woningbe-
hoefte. In een groeiklasse 1-kern is het bovendien niet gewenst een afzonder-
lijk bedrijventerrein te ontwikkelen. Kleine, lokale bedrijven worden toege-
staan, die passen binnen het karakter van het dorp en die geen overlast 
veroorzaken ten opzichte van met name het wonen in het dorp. 
 

7.1 Bedrijvigheid  
Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel zijn er 142 inschrijvingen 
vanuit Ulicoten.   
 

 
 
Tabel 30: Inschrijvingen KvK vanuit Ulicoten de dato 11-1-2007 
 
Branch/sector Bedrijf Aantal 

medewerkers 
Winkels/ 
detailhandel 

Bakkerij Remeijsen 
E.H. Bolhaar  
Machinehandel Jespers BV 
Hairstyling Marloes Michielsen 
Angela’s Coiffure 
Catering Service van den Corput  
Eierhandel Ad Laurijssen  
Oomen project- en advies BV 

6 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
1 

Auto’s Van der Palen P.O.R.S. 
Autobedrijf W. Koks BV/AWK Lease 
Verhoeven Schade-herstel 
Joosen Auto’s BV  
E. Adams Service & Repair 

1 
5 
1 
4 
1 

Horeca Disco-Bar De Schuur  
Café-cafetaria de Kneut 
Eetcafé de Kluis 

? 
6 
4 
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Branch/sector Bedrijf Aantal 
medewerkers 

Recreatie Camping Ponderosa 
Vakantieoord De Steppe 
Pelgrims Park Stables 
Adams fietsverhuur  
Vakantieverblijf de Eendracht 
Vakantieverblijf Isidorushoeve 
Bed & Breakfast familie van Sas 

8 
4 
3 
1 
2 
2 
1 

Agrarische 
bedrijvigheid 

Pluimvee Smulders 
Hoefsmid Dennis Geerts 
Chrysantenkwekerij Geerts 
Agro- en cultuurtechniek F.Kennis 
Loonbedrijf Ad Geerts- van Opstal 
Smits Ulicoten BV 
Theeuwes Mengvoeders 
Viskwekerij De Dikke en De Dunne 
J.B.M. Adams (groothandel in levend vee)  
Jack van Alphen tuinen 
Vele agrarische bedrijven zonder personeel 

2 
2 à 3 

8 
13 
8 
?? 
25 
1 
1 
1 
 

Industrie Rijvers Technical Service 
LaBaerle Las- en constructie  
Visser montage techniek 
Las- en bronneringsbedrijf Willemse 
Peter Jansen Constructie-Plaatbewerking 
M.M.C. Floren (constructiewerken) 
A.W. Geerts v.o.f. (reparatie machine’s) 
J.B. de Vos  
Sommen Projects BV 

2 
1 
?? 
3 
1 
1 
3 
?? 
1 

Bouw  Marco de Roy Constructeur- en Machinist verhuur  
Bouwservice Peters 
Peeters Bouw, Tegel en Timmerwerken 
Ron Hereygers Badkamers, Tegel & Timmerwerken 
Geerts Timmerwerken 
Klusbedrijf Verhoeven 
Interieurbouw De Vos 
Sommen Automatisering en Electrotechniek BV 
Timmerfabriek De Eikberg 
Aannemers- en  machinaaltimmerbedrijf Pijpers 
Aannemersbedrijf M.J.J.M. Snijders 
De Oude Pastorie (stratenmaker)  
Handmatig loonbedrijf Hillen 
Bouw en metselbedrijf van der Kaa/van Enschot 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
20 
?? 
2 
2 
5 
1 
5 

Dienstverlening  Architectenburo A. Tuytelaars 
Van Dun Advies BV  
BM Bouwmanagement 
Vinifera Ulicoten (Accountant) 
Nuijten managementondersteuning 
Resy van Gils Advies en Begeleiding 
Piet en Froukje Dirven dierenartsenkliniek 
Staes IT  
Vijverbedrijf Natuurlijk Schoon 

3 
20 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
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Branch/sector Bedrijf Aantal 
medewerkers 

Handel en 
transport 

Handel en transport Johan de Swart 
L. Peeters transport  
G. Verschueren Beheer BV. 

2 
1 
5 

 
 
Het meest in het oog springen de diverse agrarische en bouw gerelateerde 
bedrijven.  
 
Op het gebied van bedrijvigheid scoort Ulicoten volgens de inwoners gemid-
deld een 5,9. Maar liefst eenderde van de inwoners geeft Ulicoten een onvol-
doende. Ondernemers zelf en mensen die in Ulicoten werken geven een rela-
tief hogere waardering dan de inwoners die geen directe economische 
binding hebben met het dorp.  
 
Een kwart (26%) van de inwoners heeft in de enquête aangegeven dat zij 
vindt dat er in Ulicoten voldoende mogelijkheden zijn om als ondernemer 
actief te zijn. 55% heeft geen mening. 19% vindt dat er in Ulicoten te weinig 
mogelijkheden zijn om economisch actief te zijn omdat de gemeenschap te 
klein is (afzetmarkt te klein), de gemeente niet constructief meewerkt, er 
onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden zijn, een bedrijventerrein ontbreekt, 
het dorp slecht bereikbaar is of omdat er geen personeel te vinden is in het 
dorp.  
 
Tabel 31: Redenen voor te weinig mogelijkheden voor economische activiteit 

in Ulicoten 
 
Reden Aantal keer genoemd 

Gemeenschap te klein 22x 

Gemeente werkt tegen/niet constructief mee 13x 

Onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden 10x 

Er is geen bedrijventerrein 8x 

Slechte bereikbaarheid 5x 

Boeren worden beperkt in hun ontwikkelingen 5x 

Moeilijk om personeel te vinden binnen het dorp 4x 

Dorpsbewoners doen ‘boodschappen’ buiten het dorp 2x 

Toerisme wordt niet bevorderd 1x 

Onderlinge solidariteit ontbreekt 1x 

Bron: enquête DOP 
 
 
Een enkeling heeft ook de opmerking geplaatst dat er gelukkig geen 
bedrijventerrein aanwezig is omdat dit ook niet past in het karakter van het 
dorp. Ook is er discussie of er meer ruimte moet komen voor de landbouw of  
de landbouw moet worden beperkt ten gunste van natuurontwikkeling. De 
meningen van de bewoners daarover zijn verdeeld.  
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Tabel 32: Moet genoemde economische activiteit worden gestimuleerd?  
 

Activiteit Ja Nee Geen 
mening 

Ontwikkelen van winkelaanbod 74% 10% 16% 

Ontwikkelen van kleinschalige bedrijvigheid 70% 9% 21% 

Ontwikkelen vestigingsmogelijkheden voor startende ondernemers 67% 25% 9% 

Ontwikkelen van andersoortige landbouw 37% 25% 38% 

Ontwikkelen van toerisme 33% 43% 24% 

Ontwikkelen van grootschalige bedrijvigheid 19% 55% 26% 

Bron: Enquête DOP  
 
 
Meningen van de inwoners 
Het ondernemersklimaat is belangrijk voor de leefbaarheid. Bedrijven leveren 
een belangrijke bijdrage aan het voortbestaan van verenigingen. Niet alleen 
voor sponsoring, maar ook voor het mede organiseren van evenementen. 
Bovendien zorgen zij voor levendigheid in het dorp. De overgrote meerder-
heid van de inwoners vindt het belangrijk dat het winkelaanbod, de vesti-
gingsmogelijkheden van startende ondernemers en de kleinschalige bedrijvig-
heid in Ulicoten wordt gestimuleerd. Voor wat betreft grootschalige bedrijvig-
heid is juist de meerderheid tegen uitbreiding. Voor wat betreft andersoortige 
landbouw en de ontwikkeling van het toerisme zijn de meningen verdeeld.  
 
Er zijn veel zelfstandigen in Ulicoten. Kleinere bedrijven moeten echter 
groeien om te blijven bestaan, maar hiervoor is niet altijd de ruimte. Daardoor 
gaan kleinere bedrijven weg en de bedrijven die blijven worden steeds groter. 
De inwoners pleiten voor minder regels voor bedrijven. Het bestemmingsplan 
voor de kom en het buitengebied zijn te beperkend. De overheid moet 
bedrijven die willen uitbreiden niet tegenwerken, maar juist stimuleren. Het is 
van belang dat er ruimte beschikbaar wordt gesteld waar bedrijven kunnen 
uitbreiden. Één groep heeft tijdens de discussiebijeenkomst al een locatie 
aangewezen voor een soort bedrijventerrein: beide zijden van de Molenstraat 
ter hoogte van huisnummer 16. Een enkeling is echter tegen een bedrijven-
terrein omdat dit niet past in het karakter van het dorp.  
 
Kleinschalige bedrijvigheid in bestaande bebouwing in de kernrandzone moet 
mogelijk zijn. Geef starters de ruimte in VAB’s (Vrijgekomen Agrarische 
Bebouwing). Ook bedrijfjes die vanuit huis gerund kunnen worden moeten 
worden gestimuleerd. Door nieuwe vormen van werk in het buitengebied 
mogelijk te maken kan het arbeidsverlies in de agrarische sector worden 
gecompenseerd. Dit voorkomt leegloop op de langere termijn. Als voor-
beelden van nieuwe economische dragers worden boerengolf en een varkens-
zichtstal genoemd.  
 
De procedures die moeten worden doorlopen om alle noodzakelijke vergun-
ningen (van gemeente, provincie, waterschappen, brandweer, natuur, civiele 
procedures, planschadeprocedures, et cetera) te verkrijgen voor het starten/ 
uitbreiden van een bedrijf zijn veel te lang. Bedrijven kunnen daarop soms 
niet wachten en moeten noodgedwongen sluiten. De gemeente zou hierin 
een actievere rol kunnen spelen en voor begeleiding kunnen zorgen.  



PON-rapportage: DORPSONTWIKKELINGSPLAN ULICOTEN 61 

Voor wat betreft de stimulering van de bedrijvigheid zijn de meningen 
verdeeld over het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw. Velen vragen 
zich af of een bedrijfsverzamelgebouw niet te hoog gegrepen is voor de 
schaal van Ulicoten. Allereerst zal dan geïnventariseerd moeten worden 
hoeveel startende ondernemers er daadwerkelijk zijn en om wat voor soort 
bedrijvigheid het gaat. Als er al een bedrijfsverzamelgebouw moet komen dan 
moet dat passen binnen het dorpskarakter. Iedereen is het er wel over eens 
dat een gunstig ondernemersklimaat noodzakelijk is zodat startende onder-
nemers een kans krijgen zich te vestigen in Ulicoten. Zo kan voor niet milieu-
belastende bedrijvigheid een plaats gevonden worden binnen de kom. Dat 
kan via het realiseren van bedrijfswoningen zodat kleinschalige bedrijvigheid 
aan huis mogelijk wordt. Ook vrijkomende agrarische bedrijven kunnen herbe-
stemd worden voor startende ondernemingen. Dat betekent wel dat ander-
soortige bedrijvigheid in het buitengebied via verruiming van bestemmings-
plannen mogelijk gemaakt moet worden. Alle aanwezigen zijn het er over 
eens dat de bewegwijzering naar Ulicoten buitengewoon slecht is Op korte 
termijn kan daar al een verbetering in worden aangebracht. 
 

7.2 Werk  
Van de werkende of schoolgaande Ulicotenaren werkt maar liefst 32% in 
Ulicoten. Op de tweede plaats komt Breda met 26%. Hiertoe behoren ook vele 
scholieren. 13% werkt of gaat naar school in Baarle-Nassau. Het overgrote 
deel van de mensen uit Ulicoten is werkzaam in Brabant. 
 
Tabel 33:  Vestigingsplaats werk/school 
 
Werk/school in  

Ulicoten 32% 

Breda 26% 

Baarle-Nassau 13% 

Tilburg 6% 

Alphen-Chaam 6% 

Gilze-Rijen 3% 

Overig Brabant 9% 

België 3% 

Randstad 3% 

Overig Nederland 2% 

Totaal 100% 

Bron: Enquête DOP 
 
 
Driekwart van de mensen, die buiten Ulicoten werkzaam is of naar school 
gaat, gaat met de auto. 90% hiervan bestuurt de auto zelf en 10% rijdt mee 
als passagier. 10% gaat met de bus en een enkeling (5 personen) neemt 
(vervolgens) de trein. 17% neemt de fiets of brommer om op school of op het 
werk te komen. Daarnaast gaat nog een enkeling te voet of met de motor of 
neemt de vrachtwagen mee naar huis. 
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Grafiek 7:  Percentage inwoners in relatie tot de afstand tot het werk/school  

*  Er is vanuit gegaan dat mensen die in Ulicoten werken 0-2 kilometer van het werk 
wonen; in werkelijkheid kan een deel van de mensen ook 3 tot 5 kilometer van het 
werk wonen, maar dit is niet te achterhalen uit de enquête.  

Bron: Enquête DOP 
 
 
Grafiek 8:  Percentage inwoners in relatie tot de reistijd tot het werk/school  

 
*  Er is vanuit gegaan dat mensen die in Ulicoten werken 0-5 minuten van het werk 

wonen; in werkelijkheid kan een deel van de mensen ook 6-10 minuten van het 
werk wonen, maar dit is niet te achterhalen uit de enquête.  

Bron: Enquête DOP 
 
 
Meer dan een kwart van de inwoners die buiten Ulicoten werken moet 21 tot 
30 km reizen om op het werk te komen. Het merendeel heeft een reistijd van 
21 tot 30 minuten. Het overgrote deel van de inwoners (86%) vindt de reistijd 
en afstand tot het werk geen probleem. Van de 14% bewoners die de afstand 
wel een probleem vinden geeft 38% aan dat dit ook daadwerkelijk een reden 
is om te gaan verhuizen. In absolute aantallen gaat het om 15 respondenten 
die overwegen te verhuizen in verband met de woon-werkafstand. Dit zijn 
voor een groot deel mensen die met de bus naar het werk/school gaan.  
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Dat Ulicoten voor de meeste Ulicotenaren gunstig is gelegen ten opzichte van 
het werk blijkt ook uit de antwoorden op de vraag wat de reden van mensen 
is om in Ulicoten te wonen. Maar liefst 139 respondenten noemden hierbij het 
werk als een belangrijkste reden.  
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8 Relatie tussen burger en overheid 

De meeste verenigingen uit Ulicoten zijn vertegenwoordigd in de Stichting 
Ulicoten Vooruit. De stichting is daarmee een belangrijk vertegenwoordigend 
orgaan van de dorpsgemeenschap. Er is geen structureel overleg tussen de 
stichting en de gemeente Baarle-Nassau. 
 
Er zijn geen structurele werkbezoeken van het college in Ulicoten. Wel gaat 
(een lid van) het college in op verzoeken om aanwezig te zijn bij een opening, 
een jubileum en dergelijke.  
 
De wethouders houden afzonderlijk van elkaar regelmatig spreekuur (op 
afspraak) in het gemeentehuis of in het dorpshuis in Ulicoten. De tijd en plaats 
worden vooraf via de gemeentelijke pagina’s in Ons Weekblad gepubliceerd. 
Gemiddeld houdt wethouder Kerremans 1x per 3 weken spreekuur in Ulico-
ten, wethouder Vermeer 1x per 6 weken.  
Ook de gemeenteraadsvergaderingen vinden gedurende de verbouwing van 
het gemeentehuis regelmatig in het dorpshuis in Ulicoten plaats. 
 
Voor klachten, storingen en calamiteiten in de openbare ruimte zoals over 
openbare verlichting, bestrating, openbaar groen en riolering kunnen de 
inwoners van de gemeente Baarle-Nassau terecht bij de afdeling Openbare 
Werken van de gemeente. Ook kan via internet een meldingskaart worden 
ingevuld. Voor milieuklachten kan men contact opnemen met het cluster 
milieu van de gemeente. Voor spoedgevallen is er buiten kantoortijden een 
speciaal telefoonnummer. 
 
De fractie Ulicoten is een lokale politieke partij en bezet 2 van de 13 zetels in 
de gemeenteraad. Zij behartigen de belangen van de gemeente Baarle-Nassau 
en in het bijzonder de belangen van Ulicoten. 
 
 
Meningen van de inwoners 
Bij veel inwoners is niet bekend wat Stichting Ulicoten Vooruit doet. Ze weten 
niet wie in Stichting Ulicoten actief is en wat hun doelstelling is. De positie van 
Stichting Ulicoten moet worden versterkt.  
 
De inwoners van Ulicoten hebben weinig vertrouwen in de overheid. De 
gemeente denkt volgens hen te weinig mee met bedrijven en toont weinig 
creativiteit op allerlei fronten. (Bijna) alle inwoners zijn van mening dat de 
gemeente te weinig aandacht heeft voor Ulicoten en dat het dorp altijd 
achtergesteld wordt ten opzichte van Baarle-Nassau. In de communicatie 
tussen gemeente en inwoners is er de laatste tijd wel een en ander verbeterd. 
Het dorpsontwikkelingsplan is daar een voorbeeld van. Toch zal er blijvend 
geïnvesteerd moeten worden in een goede communicatie.  
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De inwoners pleiten voor een structureel overleg van: 
-  Stichting Ulicoten Vooruit en ondernemersvereniging (UVO). 
-  UVO en gemeente. 
-  Stichting Ulicoten Vooruit en gemeente. 
-  Stichting Ulicoten Vooruit en inwoners Ulicoten. 
-  Jaarlijkse bijeenkomst over voortgang DOP. 
 
Ook het dienstencentrum kan de afstand tussen gemeente en burgers 
verkleinen.  
 
De gemeente heeft ook initiatieven ondernomen, die zeker door de inwoners 
worden gewaardeerd. Voorbeelden zijn het dienstencentrum, de zorg-
woningen en het plaatsen van een speeltoestel aan de Bernardusstraat. De 
inwoners vinden het jammer dat echter geen bewoners betrokken zijn/worden 
bij dergelijke initiatieven, omdat zij vaak over waardevolle informatie beschik-
ken die van belang kan zijn voor de uitwerking van een dergelijk initiatief.  
 
Ons Weekblad, waarin de gemeente haar informatie publiceert, komt niet bij 
iedereen terecht. De inwoners pleiten voor een apart informatieblad/-krant 
voor gemeentelijke informatie, die bij iedereen, dus ook bij de mensen in het 
buitengebied of die geen abonnement hebben, wordt bezorgd. Bovendien 
werkt een directe mailing per adres veel beter dan via de krant.  
 
Enkele specifieke opmerkingen die zijn gemaakt: 
- In het verleden waren schuur- en tentfeesten in Ulicoten succesvolle activi-

teiten voor en door jongeren, die nu niet meer gehouden mogen worden 
van de gemeente. Veel jongeren hebben dit probleem aangekaard in de 
enquête. 

- Gemeente stuurt binnen een week een ontvangstbevestiging maar daarna 
blijft het stil. 

- SVU heeft jeu de boulesbaan aangevraagd, maar de gemeente heeft daar 
niks mee gedaan. 

- Torenhoge legeskosten voor evenementen waardoor verenigingen niets 
meer kunnen organiseren. 

- De gemeente wekt verwachtingen die ze niet nakomt. De gemeente 
kwam bijvoorbeeld zelf met het idee van een halfpipe voor de jeugd, 
maar die is er nooit gekomen.  

- Er worden wel initiatieven ondernomen maar het blijkt zo moeilijk en 
zoveel tijd te kosten voordat er iets wordt gedaan. Waarom duurt de weg 
die bewandeld moet worden via de gemeente altijd zo lang? 

- Afspraken nakomen (voorbeeld: er zou nog een discussie komen over de 
30 km zone). 

- Eerlijk zijn. 
- Plannen worden te laat gepresenteerd. 
- Betere voorlichting gewenst over subsidies en dergelijke. 
- Voorzieningen moeten in verhouding zijn (Baarle-Nassau : Ulicoten). 
- Veel materialen die de gemeente gebruikt zijn 2e hands. 
- Een avond zoals de discussieavond voor het DOP wordt als nuttig ervaren. 

Als er maar iets mee gedaan wordt. 
- 1 à 2 bezoeken per jaar door het college aan Ulicoten zijn gewenst, mede 

om de vinger aan de pols te houden over de voortgang van het DOP.  
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9 Actiepunten 

De opmerkingen, wensen en meningen van de respondenten van de enquête 
en de deelnemers van de eerste discussiebijeenkomst van 13 februari 2007 en 
de bijeenkomst met jongeren van 12-16 jaar zijn vertaald in 12 acties, die alle-
maal een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Ulicoten.  
 
De deelnemers hebben tijdens de 2e discussiebijeenkomst ieder voor zich een 
prioriteit kunnen toekennen aan de acties. De resultaten zijn terug te vinden 
in dit hoofdstuk. De acties staan in volgorde van prioriteit. Dat wil zeggen dat 
de eerste actie de hoogste prioriteit heeft en de laatste actie de laagste prio-
riteit. 
 
De zaken die door de deelnemers zijn aangedragen, vormen de basis voor de 
volgende acties: 
1 Zorg voor continuïteit in de woningbouw met name voor starters  
2 Verbetering van verkeersveiligheid 
3 Accommodatieplan voor Ulicoten 
4 Continuïteit van verenigingen waarborgen 
5 Verbetering van communicatie tussen burgers en overheid 
6 Meer aandacht voor activiteiten jeugdigen 
7 Versterking van de winkelfunctie 
8 Aandacht voor startende bedrijven 
9 Verbetering ICT-netwerk en telecommunicatie 
10 Opvang voor ouderen 
11 Vitalisering dorpshart 
12 Openbaar vervoer verbeteren 
 
Hierna geven we een uitwerking van de acties. Daarbij worden de belang-
rijkste ontwikkelingen en opvattingen van de deelnemers, zoals die in de 
voorgaande hoofdstukken zijn verwoord, kort samengevat. 
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1: Zorg voor continuïteit in de woningbouw 
 
Doel Zorgen dat er in Ulicoten meer en continu woningen worden gebouwd 

met name voor de starters en senioren in het dorp 

Toelichting Voor de leefbaarheid van een dorp is een evenwichtige bevolkingsop-
bouw noodzakelijk. Om dat te bereiken is het van belang dat niet 
schoksgewijs, maar juist continu nieuwe woningen worden gebouwd. 
Weliswaar is het bouwplan Den Dries in uitvoering (maar daarvan staan 
nog slechts 4 woningen op de korte termijn gepland) en is de realisatie 
van 12 zorgwoningen achter De Kneut is weliswaar in voorbereiding, 
maar de inwoners van Ulicoten zijn van mening dat dit niet voldoende 
is om ouderen en jonge gezinnen de kans te bieden zich in Ulicoten te 
vestigen of er te blijven. Vanaf 2010 zijn volgens de woonvisie dan pas 
weer de volgende woningen voorzien: de 15 vrije sectorwoningen in 
Maaikant/Den Dries. 
Ook voor de toekomst zal tijdig begonnen moeten worden met plan-
voorbereiding en -ontwikkeling, zodat ook voor de verdere toekomst 
duidelijk is waar in Ulicoten woningen kunnen worden gebouwd.  
Daarnaast is het van belang om steeds zorgvuldig na te gaan welke 
woningen moeten worden gebouwd, bijvoorbeeld voor starters, senio-
ren of vrije sector, afhankelijk van de dan aanwezige behoefte in 
Ulicoten. 
 
Om de peiling van de woonbehoefte een structureel karakter te bieden 
binnen de gemeente doen de inwoners de suggestie om in de woonvisie 
op te nemen dat tweejaarlijks de woonwensen worden gepeild via een 
enquête door de gemeente. Eventueel gekoppeld met een periodieke 
informatieavond voor de inwoners. Bovendien pleiten de inwoners voor 
een constructief bestemmingsplan. 
 
Uit praktische en kostenoverwegingen wordt in praktijk vaak gekozen 
voor woningbouwprojecten van 10-20 woningen gelijktijdig, waardoor 
vervolgens weer jarenlang niets kan worden gebouwd in Ulicoten. 
Enkele inwoners opperen daarom het idee om de uitvoering van bouw-
plannen in Ulicoten te koppelen aan een project in Baarle (aannemer/ 
projectontwikkelaar realiseert bijvoorbeeld een project van 20 
woningen in Baarle en gelijktijdig 2 in Ulicoten). 

Actie Een werkgroep formeren die een enquête ontwikkelt om elke twee jaar 
de bouwwensen en –mogelijkheden in Ulicoten in kaart brengt en 
vertaalt in een meerjarenplan. 
Peilen behoefte (aantal woningen, huur/koop, groot/klein, kavels/ 
projectbouw, doelgroep, duur/goedkoop).  
Nieuwe bouwlocaties in beeld brengen. 
Dit plan afstemmen met de woonvisie van de gemeente Baarle-Nassau 
en ontwikkeling van bouwlocaties vervolgens tijdig in gang zetten. 
(Zorgen dat bestemmingsplan tijdig gereed is.)  

Trekker Gemeente Baarle-Nassau 

Wie Een woningstichting (eventueel Leyakkers) in samenwerking met een 
vertegenwoordiging van dorpsbewoners Ulicoten (eventueel in de vorm 
van Stichting Ulicoten Vooruit) en provincie, Fractie Ulicoten. 

Wanneer Starten in 2007; daarna structureel: ontwikkelingen continu volgen en 
plan daarop voortdurend bijstellen.  
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2: Verbetering van de verkeersveiligheid 
 
Doel Een verkeersveiliger dorp en buitengebied. 

Toelichting In de discussies en de enquête zijn door de aanwezigen en respondenten 
verkeersonveilige situaties aangedragen, zowel binnen als buiten het 
dorp. 
Met name de veiligheid van de Chaamseweg en de Meerleseweg zijn 
door veel mensen als verkeersknelpunten genoemd. Voor de fietsers 
zijn deze wegen onveilig. De wegen zijn smal, slecht verlicht en er 
wordt veel te hard gereden. De verkeerssluizen leveren gevaarlijke 
situaties op. Vrij liggende fietspaden (eventueel dubbel fietspad aan 1 
zijde van de weg) naast de Chaamseweg en Meerleseweg zijn zeer 
gewenst evenals betere verlichting, beter onderhoud, het eerder 
maaien van de graskanten (onder andere bij de Chaamseweg), aanleg-
gen van betonranden en snelheidsmaatregelen. Bij wegen met een vrij 
liggend fietspad kan de 60 km zone worden opgeheven, evenals bij 
wegen in ‘the middle of nowhere‘ (Haldijk).  
 
De meningen over de 30-km zone in de Dorpsstraat zijn verdeeld. 
Volgens velen dient deze te worden opgeheven, maar ook pleiten velen 
juist voor behoud van de 30 km-zone (als zijnde 50 km-gedoogzone). De 
wegversmallingen moeten op een logische plek worden geplaatst en er 
is discussie over de aanwezigheid van drempels. In de optiek van tegen-
standers leveren ze alleen overlast op en werken ze milieuvervuilend. 
Met name voor de kruising met Den Dries moet een goede oplossing 
worden gevonden. Ook is aandacht nodig voor de wateroverlast/riole-
ring in de Dorpsstraat. 
 
Veilige oversteekplaatsen zijn gewenst bij de Dorpsstraat (dorpshuis) en 
de Bernardusstraat (bij de school). Daarbij moeten trottoirs of parkeer-
oplossingen in de Dorpsstraat, Bernardusstraat en de Wilhelminastraat 
de veiligheid van met name gebruikers van het dorpshuis (peuterspeel-
zaal) en de schoolgaande kinderen verhogen. Voor de Bernardusstraat  
wordt ook de instelling van eenrichtingsverkeer geopperd. De straat-
verlichting in het buitengebied en bij het inrijden van Den Dries kan 
verbeterd worden. Deze bovenstaande punten kwamen ook duidelijk 
naar voren tijdens de bijeenkomst met de jongeren van 12 tot 16 jaar.  
 
Men dient zich wel te realiseren dat verkeersonveiligheid veel te maken 
heeft met het gedrag van mensen. Belangrijk aandachtspunt dient dan 
ook te zijn hoe die mentaliteit beïnvloed kan worden. Een idee is het 
plaatsen van een verlichte aanduiding van de hoe hard het gemotori-
seerd verkeer rijdt. 

Actie Systematisch in beeld brengen onveilige situaties en parkeerproblemen 
en opstellen plan van aanpak om de situatie te verbeteren. 

Trekker Gemeente Baarle-Nassau 

Wie Veilig Verkeer Nederland, Bernardusschool, politie, de weggebruikers 
zelf (onder andere UVO in verband met chauffeurs zwaar verkeer), 
Veolia, vertegenwoordiging dorpsbewoners. 
Voor fietspaden buitengebied ook: Gemeenten Chaam & Hoogstraten 
(B), provincie, Europa (subsidiemogelijkheden)  

Wanneer Inventarisatie en opstellen plan: 2007; uitvoering 2008/2009 
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3: Accommodatieplan voor Ulicoten 
 

Doel Zorgen dat het dorpshuis optimaal gebruikt kan worden. Dit in breder 
perspectief benaderen ook de relatie leggen met de mogelijke ontwik-
keling van een brede school en gymzaal.  

Toelichting Het dorpshuis heeft vele vaste gebruikers, we noemen de peuterspeel-
zaal, verschillende muziekverenigingen, de KVO, KBO, Verschillende 
besturen, St. Ulicoten Vooruit, Welfare, computercursus, de carnavals-
vereniging et cetera. Een probleem van het dorpshuis is dat de boven-
verdieping niet efficiënt gebruikt kan worden door het ontbreken van 
een lift en het asbesthoudende dak. Hierdoor is een continu gebrek aan 
bergruimte voor muziekinstrumenten en vooral voor het meubilair van 
de peuterspeelzaal. Ook de functionaliteit van de kelder laat te wensen 
over. Veel van de respondenten van de enquête en van de deelnemers 
van de discussiebijeenkomsten zijn dan ook van mening dat het dorps-
huis dusdanig aangepast dient te worden dat alle ruimtes zo efficiënt 
mogelijk gebruikt kunnen worden. De peuterspeelzaal voldoet niet aan 
de eisen. Het iedere keer weer opruimen van de peuterspeelzaal wordt 
als een ramp ervaren, daar komt bij dat de akoestiek van de zaal slecht 
is en dat de veiligheid en hygiëne voor de peuters onvoldoende kan 
worden gewaarborgd.  
De inwoners pleiten voor een brede school met een eigen ruimte voor 
de peuterspeelzaal. In de brede school moet ook de buitenschoolse 
opvang goed worden geregeld. Een andere suggestie is om ook het 
spreekuur van het consultatiebureau weer terug te laten keren. Maar 
volgens de normen is Ulicoten te klein voor een spreekuur. Wel is een 
medisch spreekuur (en andere medische voorzieningen) zeer gewenst. 
Dit kan wellicht aansluiten bij het dienstencentrum of bij de bij een 
brede school ondergebracht worden. Een ander genoemd punt is de 
realisering van een steunpunt voor ouderen (zie ook actie 11).  
Als de peuterspeelzaal wordt verplaatst naar de school kan het dorps-
huis door een efficiënte herinrichting worden aangepast aan de wensen 
van de gebruikers. Ook zijn er inwoners die pleiten voor één multifunc-
tioneel gebouw waarin de school, jeugdactiviteiten, verenigingen en 
binnensportvoorzieningen kunnen worden ondergebracht.  
Het accommodatievraagstuk in Ulicoten vraagt een benadering waarbij 
de functie van alle voorhanden accommodaties (school, dorpshuis, 
scoutinggebouw, gymzaal en dienstencentrum) onder de loep genomen 
worden en beken wordt op welke wijze de accommodaties het beste 
kunnen functioneren.  

Actie - Inventariseren knelpunten en wensen van huidige gebruikers dorps-
huis, school, gymzaal en scoutinggebouw. 

- Inventariseren kansen en wensen potentiële nieuwe gebruikers. 
- In kaart brengen zinvolle combinaties. 
- Opstellen programma van eisen voor eventuele aanpassing of herin-

richting school, dorpshuis, gymzaal en scoutinggebouw. 

Trekker Gemeente Baarle-Nassau 

Wie Bestuur Bernardusschool, bestuur dorpshuis, gebruikers dorpshuis, 
bestuur peuterspeelzaal, consultatiebureau, welzijnswerk, kerkbestuur 
(scoutinggebouw) Woningstichting Leyakkers, UVO, Rabobank, 
Stichting Ulicoten Vooruit 

Wanneer Accommodatieplan: start in 2007/2008. 
Per direct: (tijdelijke) oplossing zoeken voor peuterspeelzaal. 
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4: Continuïteit verenigingen waarborgen 
 

Doel Zorgen dat er in Ulicoten voldoende vrijwilligers blijven voor het 
verenigingswerk. 

Toelichting Het verenigingsleven in Ulicoten is sterk ontwikkeld. Toch maken 
mensen zich zorgen over de toekomst: het aandeel jongeren dat in het 
dorp woont neemt af, jongeren hebben het druk met school, werk en 
bijbaantjes, bestuursfuncties worden met name door ouderen ingevuld. 
Er is weinig instroom en vacatures zijn moeilijk te vervullen. Bovendien 
worden de eisen die aan vrijwilligers worden gesteld steeds hoger.  

Om ervoor te zorgen dat Ulicoten ook in de toekomst voldoende vrijwil-
ligers heeft is een gezamenlijke inspanning nodig van verenigingen, 
instellingen en gemeente. Een persoonlijke benadering (ook van 
mensen ‘van buiten Ulicoten’) is van belang. Ook door een reductie op 
de contributie kunnen bestuursleden worden gestimuleerd. 
Tegelijkertijd pleiten de inwoners voor een uitbreiding van het aantal 
inwoners om hiermee voorzieningen, zoals de verenigingen, in stand te 
kunnen houden. Ouderen geven als reden dat veel jongeren zich niet 
willen binden aan een vereniging. Veel jongeren merken daarentegen 
op dat het ontbreekt aan voor hen aansprekende activiteiten in Uli-
coten. Als tip wordt meegegeven dat bij de zoektocht naar vrijwilligers 
meerdere jongeren gelijktijdig moeten worden gevraagd. Één jongere 
wil niet in een bestuur met alleen maar ouderen. Ook wordt als optie 
het verkorten van de bestuurstermijn genoemd. 

Zowel jong- als oud heeft sterke behoefte aan een grotere verscheiden-
heid aan sportmogelijkheden in Ulicoten. Men vindt tennis en voetbal 
te beperkt. Gevaar is wel dat op het moment meerdere mogelijkheden 
worden geboden, nog meer versnippering plaatsvindt van potentiële 
vrijwilligers. 

Verenigingen dienen ondersteuning te krijgen bij het organiseren van 
evenementen en het verrichten van activiteiten in zelfwerkzaamheid. 
Zo kan de gemeente kaderopleidingen aanbieden aan verenigingen 
zodat vrijwilligers bijvoorbeeld trainingen kunnen verzorgen en dure 
trainers niet meer nodig zijn of specifieke cursussen voor bestuurders. 
Ook dient de accommodatie waarvan de vereniging gebruik maakt in 
orde te zijn. Dit bevordert het plezier van de leden en vrijwilligers. 
Door de vele eisen en voorschriften en de hoge legeskosten is het voor 
verenigingen steeds minder interessant of zelfs onmogelijk om activi-
teiten te organiseren. Leges voor evenementen die passen bij de activi-
teiten van verenigingen moeten worden kwijtgescholden. Ook zijn 
extra mogelijkheden gewenst om de Dorpsstraat af te sluiten bij evene-
menten (goede omleidingsroute)  

Actie - Leges afschaffen voor verenigingen. 
- Aanbieden kaderopleidingen voor verenigingen door gemeente. 
- Persoonlijke benadering van potentiële vrijwilligers door vereni-

gingen. 
- Dienstencentrum als aanspreekpunt voor knelpunten verenigingen. 

Trekker Stichting Ulicoten Vooruit 

Wie De verenigingen zelf, Gemeente Baarle-Nassau, welzijnswerk, diensten-
centrum 

Wanneer Continu. 
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5: Verbetering van de communicatie 
Doel Het versterken van de contacten tussen de gemeente en Ulicoten. 

Toelichting In de communicatie tussen gemeente en inwoners is er de laatste tijd 
wel een en ander verbeterd, het dorpsontwikkelingsplan is daar een 
voorbeeld van. Toch zal er blijvend geïnvesteerd moeten worden in de 
communicatie tussen de overheid en burgers. De dorpsgemeenschap is 
van mening dat zij eerder betrokken moet worden bij planvorming. 
Voorbeelden die genoemd worden zijn de woningbouw en het 
dienstencentrum. Die zaken kunnen weliswaar als nuttig aangemerkt 
worden, maar er is hoegenaamd niet over van gedachten gewisseld met 
de inwoners van Ulicoten.  
 
Mensen die geen abonnement hebben op Ons Weekblad of in het 
buitengebied wonen blijven verstokt van gemeentelijke informatie.  
 
Aangetekend wordt dat communicatie tweerichtingsverkeer is. Het 
komt voor dat meteen met de vinger richting de gemeente gewezen 
wordt als communicatie niet goed verloopt. Mensen moeten echter ook 
zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Er is veel informatie te vinden via 
de gemeentelijke website. Verenigingen en individuen kunnen in recht-
streeks gesprek gaan met de gemeente waardoor zaken duidelijker 
worden en het onderlinge vertrouwen toeneemt. 
 

De inwoners pleiten voor een ‘dorpsraad’ die functioneert als interme-
diair tussen gemeente en dorpbewoners. Mogelijk kan Stichting Uli-
coten Vooruit deze rol vervullen.  
Bij veel inwoners is echter niet bekend wat de taak/doelstelling is van 
Stichting Ulicoten Vooruit. De positie van Stichting Ulicoten moet dan 
ook worden versterkt en de stichting moet beter zichtbaar worden in 
het dorp. Mogelijk moet de stichting worden samengesteld via 4 jaar-
lijkse verkiezingen. 
 
Ook het dienstencentrum kan de afstand tussen gemeente en burgers 
verkleinen. Bovendien is structureel overleg gewenst tussen de onder-
nemers van Ulicoten en de gemeente.  
 

Acties - Instandhouden klankbordgroep voor bewaking voortgang DOP.  
- 1 à 2 x per jaar inwonersavond + nieuwsbrief huis-aan-huis met 

betrekking tot voortgang DOP. 
- Versterken rol Stichting Ulicoten Vooruit als intermediair tussen 

gemeente en bewoners. 
- Zichtbaar maken aan inwoners wat Stichting Ulicoten Vooruit doet. 
- Structureel overleg tussen UVO en gemeente. 
- Tweemaandelijkse gratis gemeentelijke uitgave met onder andere 

informatie over voortgang dorpsontwikkelingsplan 
- Periodieke inventarisatie (enquête of bijeenkomsten) onder 

inwoners over wat er leeft. 

Trekker Stichting Ulicoten Vooruit 

Wie Gemeente Baarle-Nassau, Dienstencentrum, UVO, bewoners zelf. 

Wanneer Start najaar 2007; continu proces. 
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6: Meer activiteiten voor jeugdigen 
 

Doel Zorgen voor voldoende activiteiten voor jeugdigen in Ulicoten. Niet 
meer uitwijken naar activiteiten in Baarle-Nassau. 

toelichting Een probleem is dat er weinig activiteiten voor jongeren worden 
georganiseerd in Ulicoten. Uit de bijeenkomst van de jongeren is 
gebleken dat er behoefte is aan een aantal recreatieve of sportieve 
activiteiten. Ook blijkt dat het gebouwtje van de scouting niet of 
nauwelijks (meer) gebruikt wordt door de jeugd in het dorp. Zowel in 
de openbare ruimte als ook in de accommodaties zijn meer activiteiten/ 
voorzieningen gewenst waar de jeugd gebruik van kan maken. Zo wil-
len de jongeren een skatepark, een plek waar zij samen kunnen gamen 
en een discoavond één keer per maand. Samen met de jongeren-
werkster worden afspraken gemaakt op welke wijze deze activiteiten 
vorm gegeven kunnen worden.  
 
Met name de speelgelegenheid in de openbare ruimte laat te wensen 
over. Er is behoefte aan een nieuwe speelplek in bouwplan Den Dries.  

Actie - Organiseren incidentele jeugdactiviteiten in bestaande accommo-
daties (dorpshuis, scoutinggebouw, kantine SVU). 

- Inventariseren wensen van jongeren en meenemen in accommo-
datieplan. 

- Onderzoeken mogelijkheid realiseren skatevoorziening en jeu de 
boulesbaan. 

- In kaart brengen wensen omwonenden en realiseren speelvoor-
ziening in Den Dries. 

- Overleg met buurtbewoners over wensen met betrekking tot 
speelvoorziening Bernardusstraat. 

Trekker Gemeente Baarle-Nassau 

Wie Jongeren 12-16 jaar, jongerenwerk, dorpshuis, scouting, kerkbestuur 
(scoutinggebouw), buurtverenigingen, omwonenden speelplekken. 

Wanneer Incidentele activiteiten: nog voor vakantie 2007. 
Overige: 2007/2008. 
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7: Versterking van de winkelfunctie 
 

Doel Een nieuwe impuls voor het winkelklimaat in Ulicoten. 

Toelichting Zowel respondenten van de enquête, als de deelnemers van de discus-
siebijeenkomsten hebben aangegeven het op prijs te stellen als er meer 
winkels komen in het dorp. Winkels hebben naast het feit dat er 
boodschappen gedaan kunnen worden ook een belangrijke sociale 
functie in het dorp. Toch moet hierbij ook de realiteit niet uit het oog 
verloren worden en moet in ogenschouw genomen worden dat er ook 
sprake moet zijn van een reële kans op een gezonde exploitatie (afzet-
markt) van winkels. Ook moet het koopgedrag en de mobiliteit van de 
inwoners van Ulicoten in ogenschouw genomen worden. Zij zijn 
geneigd om boodschappen te doen in plaatsen waar een ruim aanbod 
aan winkels is. Oplossingen moeten gevonden worden in de categorie 
‘vergeet’boodschappen (kleine boodschappen). Wellicht kunnen oplos-
singen gevonden worden via een slimme combinatie van functies, meer-
dere ondernemers in één gebouw of uitbreiding van de huidige winkel-
voorzieningen. Zo kan Bolhaar mogelijk ook boerenbondachtige 
producten in het assortiment opnemen. Ook moet er nagedacht worden 
over hoe de markt kan worden behouden en versterkt. 

Actie - Bewoners stimuleren boodschappen te doen bij plaatselijke winke-
liers/markt. 

- In kaart brengen knelpunten, plannen en wensen huidige winkeliers 
en marktkooplieden. 

- Zoeken naar mogelijkheden om knelpunten op te lossen en posities 
door slimme combinaties te versterken. 

Trekker Ulicotense Vereniging van Ondernemers 

Wie Bakker Remeijsen, huishoudelijke artikelen Bolhaar, Gemeente Baarle-
Nassau, marktkooplieden eventueel aangevuld met de KvK en 
Leijakkkers. 

Wanneer 2007 
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8: Aandacht voor startende bedrijven 
 
Doel Het bieden van mogelijkheden voor startende ondernemingen. 

Toelichting Startende ondernemingen hebben een positieve invloed op de vitaliteit 
van een dorp. Een gezond ondernemingsklimaat kan wellicht gestimu-
leerd worden door ruim baan te maken voor startende ondernemers 
waarbij een menging ontstaat van wonen en werken. Een punt van 
kritiek van de ondernemers is de slechte bewegwijzering richting 
Ulicoten. Dit is een slechte zaak voor ondernemingen die in Ulicoten 
gevestigd zijn. Voor wat betreft de bedrijvigheid zijn er de volgende 
discussiepunten: 
- Is het mogelijkheid een bedrijfsverzamelgebouw voor (startende) 

ondernemers te realiseren? 
- Welke mogelijkheden zijn er voor vrijkomende agrarische bedrijven? 
- Is het mogelijk om niet milieubelastende en kleinschalige bedrijvig-

heid en aan huis gebonden beroepen in het dorp nadrukkelijker te 
stimuleren?  

- Is het mogelijk om de wet en regelgeving (vergunningen) te versoe-
pelen voor (startende) ondernemers? 

Actie - Inventariseren behoefte startende ondernemers. 
- Verruimen mogelijkheden voor bedrijvigheid en beroepen aan huis.. 
- Mogelijkheden VAB’s benutten voor andersoortige bedrijven. 
- Versoepelen wet en regelgeving (bestemmingsplannen buitenge-

bied). 
- Verbetering bewegwijzering. 

Trekker Ulicotense Vereniging van Ondernemers 

Wie Gemeente Baarle-Nassau, Ondernemingsvereniging, ZLTO, Kamer van 
Koophandel, provincie en bankwezen. 

Wanneer Bewegwijzering direct uitvoeren. Behoefteonderzoek startende onder-
nemingen in 2007. Bestemmingsplan buitengebied aanpassen 2007/ 
2008. Overige maatregelen zo snel mogelijk. 
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9: Verbetering ICTnetwerk en telecommunicatie 
 
Doel Het zorgen voor een deugdelijke installatie voor ontvangst mobiele 

telefonie en telecommunicatie en bekabeling ICT. 

Toelichting  Ulicoten is aangesloten op het Belgische bekabelingsysteem. Dit heeft 
consequenties voor het ICTnetwerk en de telecommunicatie. Mobiele 
telefonie via een Nederlands netwerk is in gedeelten van Ulicoten niet 
mogelijk. Met een telecommunicatiebedrijf zullen nadere afspraken 
gemaakt moeten worden over een spoedig te realiseren installatie waar-
door telecommunicatie via een Nederlands netwerk mogelijk gemaakt 
wordt. 

Actie - Realiseren glasvezelkabel en UMTS in Ulicoten. 
- Krachtige lobby telecommunicatiebedrijfvoor plaatsen zendmast. 
- Onderhandelingen met particulier voor plaatsing zendmast. 
- Huidig contract telecommunicatie niet verlengen. 

Trekker Gemeente Baarle Nassau 

Wie Internet- en telecommunicatiebedrijf, Rabobank (in verband met mobiel 
bellen via Rabo en sponsoring). 

Wanneer Zo spoedig mogelijk in gang zetten onderhandelingen met Nederlandse 
providor en telecommunicatie 
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10: Opvang voor ouderen 
 
Doel Het zorgen voor opvang van eenzame en zorgbehoeftige ouderen 

Toelichting  Eenzaamheid en armoede zijn vaak verborgen problemen onder 
ouderen. Deze problematiek doet zich overal voor in Brabant. De 
problematiek kan versterkt worden door een geringere mobiliteit en 
handicaps van ouderen. Maaltijdverzorging alleen is hiervoor geen 
structurele oplossing. Samen met het welzijnswerk kan 
geïnventariseerd worden in hoeverre deze problematiek zich ook in 
Ulicoten voordoet en of er adequate oplossing te bedenken zijn als 
sociaal vangnet voor deze groep ouderen. Anderzijds kan ook gekeken 
worden welke oplossingen en opvang er mogelijk is binnen de 
dorpsgemeenschap. 

Actie - Onderzoeken of deze problematiek zich daadwerkelijk voordoet in 
Ulicoten en onderzoek welke voorzieningen er gemist worden. 

- Dienstencentrum kan in de voorzieningen voor ouderen een rol 
spelen. 

- Zo snel mogelijk zorgwoningen realiseren. 
- Ook in accommodaties passend aanbod bieden voor ouderen. 
- Eenzame mensen betrekken bij het verenigingsleven (persoonlijk 

benaderen. 
- Mantelzorgregeling (bijwonen) royaler toepassen. 

Trekker Gemeente Baarle-Nassau 

Wie Welzijnswerk, Ouderenorganisaties, welfare, dorpsbewoners, 
dienstencentrum, Oranjehaeve, Zonnebloem, kerk. 

Wanneer Zo snel mogelijk. 
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11: Vitalisering Dorpshart en verbetering locatie dorpsactiviteiten 
 

Doel Zorgen dat het hart van Ulicoten  aantrekkelijker wordt. 

Toelichting Een aantrekkelijker inrichting als hart voor Ulicoten kan de activiteiten 
in het dorp een impuls geven. Ook kan er nagedacht worden over een 
aantrekkelijker vormgeving van een dorpshart met meer groen en 
aankleding (bankjes, picknicktafel of iets dergelijks). Een mogelijke plek 
is het huidige parkeerterrein van het complex ter plaatse van de winkel 
voor huishoudelijke artikelen. Wel zal er dan een alternatief moeten 
komen voor de parkeerplekken van de aanwonenden van het plein. 
Discussiepunten: 
- Op welke wijze kan het dorpshart aantrekkelijker worden? 
- Voor welke bevolkingsgroepen is het dorpshart van belang? 
-  Welke activiteiten kunnen op welke plek het beste plaatsvinden? 

(kermis, carnaval, markt en dergelijke)  
Actie - Anticiperen op relevante ontwikkelingen en in beeld brengen van 

mogelijkheden om het dorpshart te verbeteren. 
- Meer groen en sfeer in het dorp creëren, bekijk het dorp in zijn volle 

omvang. 
- Bij een nieuw multifunctioneel centrum ook kijken naar de buiten-

ruimte. 
- Het Dorpshart is in de dorpsstraat, maar bij activiteiten wel mogelijk 

maken dat de straat wordt afgesloten en verkeer omleiden 

Trekker Gemeente Baarle Nassau 

Wie Aanwonenden, bewoners dorpsstraat, Bernardusstraat, eigenaar van 
het complex voormalige melkfabriek, Stichting Ulicoten Vooruit, diverse 
verenigingen. 

Wanneer Voor de planning van activiteiten al in 2007 afspraken maken over de 
locatie. Andere activiteiten in overleg met betrokkenen plannen. 
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12: Openbaar vervoer verbeteren 
 

Doel Zorgen dat het openbaar vervoer met name in de spits voor de school-
gaande jeugd verbeterd word. 

Toelichting Veel schoolgaande jongeren maken van het openbaar vervoer (bus) 
gebruik. Uit de reacties op de enquête, tijdens de bewonersbijeenkomst 
van 13 februari en in de bijeenkomst van de jeugdigen blijkt dat met 
name de jongeren en enkele ouderen gebruik maken van het openbaar 
vervoer. Met name in de ochtendspits 7.45 en 8.30 uur als de jeugd naar 
school gaat blijkt dat bussen zeer vol zitten en dat bussen soms zelfs 
genoodzaakt zijn door te rijden omdat de bussen overvol zitten. Een 
langere bus of een extra bus op deze tijden kan als oplossing dienen.  
Lijn 132 rijdt 1x per uur rechtstreeks van Baarle naar Chaam (via de 
Gaarshof) dus niet door Ulicoten. Heel veel inwoners pleiten ervoor 
ieder half uur een bus te laten rijden door Ulicoten.  
Als de oplossing voor veel openbaarvervoersproblemen zien vele bewo-
ners de buurt- of belbus. De belbus kan bijvoorbeeld naar Chaam rijden, 
waar de reizigers aansluiting hebben op lijn 132 via Gaarshof, of 
richting België en het buitengebied aandoen. Ook voor de avonduren, 
de weekenden en tijdens vakanties kan de belbus de hiaten in de 
dienstregeling van Veolia/BBA vullen. De opzet van een belbus heeft bij 
de bewoners echter geen prioriteit.  De suggestie wordt gedaan om bij 
overvolle bussen regelmatig klachten in te dienen bij het reizigers 
overleg Brabant. 

Actie Gesprek met BBA/Veolia over mogelijkheden om aan wensen inwoners 
tegemoet te komen (onder andere extra/langere bussen ’s winters 
tussen 7.00 en 9.00 en 15.00 en 17.00 uur, bus rechtstreeks naar Baarle 
(niet via Gaarshof))  

Trekker Gemeente Baarle-Nassau 

Wie Veolia, jongeren, Reizigers Overleg Brabant, provincie Noord-Brabant. 

Wanneer Realisatie voor winter 2007. 
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10 Overige aandachtspunten 

Niet alle zaken die door de deelnemers zijn ingebracht tijdens de twee 
discussiebijeenkomsten en de enquête hebben een plek gekregen in de acties. 
Hieronder volgt een overzicht van deze punten: 
 
- Sommige boerderijen hebben van buitenaf een zichtbaar slechte onder-

houdsstaat.  
- De reconstructie van de Dorpsstraat beloofde meer groen dan er uiteinde-

lijk is gerealiseerd.  
- Ulicoten moet een ‘groene’ energievoorziening krijgen om Ulicoten te 

voorzien van milieuvriendelijke energie. 
- Wat je doet; doe het duurzaam. 
- Biedt het gebied dat ingesloten wordt door de Chaamseweg, Dorpsstraat 

en Meerleseweg ontwikkelingsmogelijkheden in de toekomst? 
- Glasbak staat op verkeerde plek 
- Veel overlast van hondenpoep met name rondom de kruising Chaamse-

weg-Dorpsstraat en de Molenstraat (net voorbij de Bernardusstraat). Een 
hondentoilet is gewenst.  

- De mogelijkheden van bestaande accommodaties moeten meer bekend-
heid krijgen.  

- Bermen en plantsoenen worden slecht onderhouden/zijn lelijk (speelveldje 
Bernardusstraat, hoek Dorpsstraat-Maaijkant). 

- Overige gewenste voorzieningen: 
· evenemententerrein 
· strooiveld voor as op de begraafplaats (komt bij de kapel) 
· benzinepomp 
· (Rabo)bank  
· fietsenmaker 
· wijkagent/spreekuur politie 
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11 Hoe nu verder? 

Veel inwoners van Ulicoten hebben bijgedragen aan de totstandkoming van 
deze toekomstvisie. Ze hebben zich in de enquête en tijdens twee intensieve 
discussiebijeenkomsten gebogen over het wel en wee van hun dorp. Ze heb-
ben suggesties aangedragen over wat er zou moeten gebeuren om ervoor te 
zorgen dat Ulicoten een aantrekkelijk dorp blijft om er te leven, voor jong én 
oud. Daaruit bleek dat Ulicoten geen dorp is waar sprake is van grote knel-
punten. Toch zijn er een aantal aspecten die aandacht behoeven of waar nog 
verder over nagedacht moet worden. In grote lijnen streeft men naar het 
verbeteren van de verkeersveiligheid, continuïteit in de woningbouw, behoud 
en het op peil houden van de aanwezige voorzieningen en verbetering aan-
brengen daar waar het kan. Uit de aanpak die gekozen is bleek, een grote 
groep inwoners enthousiast is geworden om zich in te zetten voor hun dorp. 
Het is nu zaak ervoor te zorgen dat het enthousiasme behouden blijft. 
 
Om dat te bereiken is het zaak dat de gemeente, als opdrachtgever van dit 
dorpsontwikkelingsplan, zich zo spoedig mogelijk uitspreekt over het product 
en de voorgestelde acties. Immers, elke deelnemer is benieuwd wat er nu gaat 
gebeuren. 
 
Verder is het van belang om - nadat de gemeenteraad van Baarle-Nassau zich 
heeft uitgesproken over de te ondernemen acties - binnen de gemeente een 
ambtenaar aan te wijzen die de uitvoering van de acties gaat coördineren. 
Daarbij is het van belang dat dit in nauwe samenspraak gaat met de dorps-
gemeenschap. 
 
Maar de bal ligt niet alleen bij de gemeente. Er zal moeten worden nagedacht 
over een organisatievorm, waardoor inwoners van Ulicoten betrokken blijven 
bij de uitvoering van de acties uit deze toekomstvisie. Een mogelijkheid is om 
de klankbordgroep, die het PON bij de totstandkoming van het dorpsontwik-
kelingsplan Ulicoten met raad en daad heeft bijgestaan, de komende periode 
te laten bestaan. Op die manier kan de relatie tussen uitvoering en dorp(sbe-
woners) worden behouden. De gemeente en Stichting Ulicoten Vooruit 
kunnen voor het bijeenroepen van de klankbordgroep een initiërende rol op 
zich nemen. De klankbordgroep kan gedurende de uitvoering regelmatig 
bijeenkomen om de stand van zaken te bespreken. Op gezette tijden moeten 
dan ook de inwoners van Ulicoten worden geïnformeerd. 
 
Het PON stelt voor om, nadat de gemeenteraad zich heeft uitgesproken over 
deze rapportage en nadat duidelijk is geworden hoe de uitvoering van de 
acties de komende tijd ter hand wordt genomen, een informatiebijeenkomst 
te beleggen voor de Ulicotense bevolking. Dan kunnen de resultaten van de 
discussies over het dorpsontwikkelingsplan voor Ulicoten worden gepresen-
teerd en kan tevens worden toegelicht wat er verder gaat gebeuren. 
Bovendien stellen we voor om de belangrijkste uitkomsten van de discussies 
over de ontwikkeling van Ulicoten en het standpunt van de gemeenteraad 
daarover, neer te leggen in een aantrekkelijk vormgegeven informatiekrantje, 
dat bedoeld is voor alle inwoners van Ulicoten. Op die manier wordt iedereen 
die dat wil op de hoogte gebracht van de resultaten en van wat er verder mee 
gaat gebeuren. 
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Bijlage 1: Gebruikte schriftelijke bronnen 

Compositie 5 Stedenbouw BV, Bestemmingsplan Buitengebied 2006 Plankaart 
1, Breda 6 juni 2005 
 
Compositie 5 Stedenbouw BV, Gemeenten Baarle-Hertog (B) en Baarle-Nassau 
(NL) Ruimtelijk Economische Kaderplan, Breda januari 2002  
 
Gemeente Baarle-Nassau, Beleidsregel Mantelzorg binnen de bebouwde kom, 
Baarle-Nassau 17 mei 2005 
 
Gemeente Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, het is er goed wonen! Visie op het 
wonen 2005-2014 
 
Gemeente Baarle-Nassau, Gemeentegids 2006 
 
Gemeente Baarle-Nassau, Regeling voor de toewijzing van bouwkavels en 
koopwoningen in de gemeente Baarle-Nassau,  april 2006 
 
Grondmij Advies en Techniek, Verkeersstructuurplan Baarle-Nassau/Baarle-
Hertog, Eindhoven april 2001 
 
Ouderenproof Gemeente Baarle-Nassau. Aanzetten tot kleurrijk grijs in de 
gemeente Baarle-Nassau, Baarle-Nassau 24 oktober 2006 
 
Provincie Noord-Brabant, De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-
Brabant. Actualisering 2005, ’s-Hertogenbosch oktober 2005 
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Bijlage 2: Klankbordgroep en projectgroep  

De samenstelling van de projectgroep en de klankbordgroep ziet er als volgt 
uit: (PG = projectgroep, KG = klankbordgroep 
 
Gemeente Baarle-Nassau  
De heer J. Huijben, PG+KG 
 
Gemeente Baarle-Nassau  
De heer K. Kerremans, PG+KG 
 
PON  
Mevrouw J. Luijten, PG+KG 
 
Stichting Ulicoten Vooruit  
Mevrouw C. Dirven, PG+KG 
 

Gemeente Baarle-Nassau 
Mevrouw J. Keulers, PG+KG 
 
Gemeente Baarle-Nassau 
De heer H. Mayen, PG+KG 
 
PON 
De heer E. Kooger, PG+KG 
 
Oranjewoud 
Mevrouw H. Lindeboom, PG+KG 
 

Woningstichting Leyakkers  
Mevrouw I. Stuifmeel, KG 
 
Dorpshuis Ulicoten  
Mevrouw A. Snijders, KG 
 
Bernardusschool 
De heer N. van den Broek, KG 
 
Kerkbestuur Ulicoten 
De heer A. Geerts, KG 
 
Vereniging Kleine Kernen   
De heer F. Vriens, KG 
 
Peuterspeelzaal Steppe-Stap 
Mevrouw D. Vriens, KG 

Ouderenproof 
Mevrouw T. Verheijen, KG 
 
ZLTO 
De heer P. Jansens, KG 
 
Dorpshuis Ulicoten 
Mevouw J. Beerens, KG 
 
Ulicotense Vereniging Ondernemers 
De heer H. van Dun, KG 
 
Betrokken bij DOP Ulicoten (geen 
klankbordgroep lid): 
Politiebureau Zuid-Oost  
De heer A.P.D. Couweleers 
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Bijlage 3: Enquête onder inwoners vanaf 16 jaar  

 
I   HET DORP WAARIN U WOONT 
 
 
1 Bent u opgegroeid in Ulicoten? 

 ja       ga door naar vraag 4 

 nee 

 
 
2 Indien u niet in Ulicoten bent opgegroeid, hoelang woont u dan in het 

dorp? 

   jaar  

 
 
3 Waar woonde u eerst? 

 Baarle-Nassau 

 Baarle-Hertog 

 Alphen-Chaam 

 elders, 

namelijk  
 

 
4 Wat zijn voor u de belangrijkste drie redenen om in Ulicoten te wonen? 
 
a)  
 
 
b)  
 
 

c)     
 
 
 
Welk cijfer geeft u aan Ulicoten op het gebied: 
U kunt onder het cijfer van 1 t/m 10 een kruisje zetten. (10 staat voor de hoogste 
waardering) 
U dient 1 cijfer aan te kruisen 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

5  Woongenot           
           

6  Veiligheid           
           

7  Gemeenschapszin           
           

8  Bedrijvigheid           
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9 Waar voelt u zich het meest mee verbonden?  
 Kunt u in een score van 1 t/m 5 aangeven wat voor u belangrijk is: Ulicoten, 

gemeente Baarle-Nassau, de provincie, Nederland, Europa (1 is het belangrijkste 
en 5 het minst belangrijk). 

 

Ulicoten  

gemeente Baarle-Nassau  

provincie Noord-Brabant  

Nederland  

Europa  
 
 
10 Heeft u bewust gekozen voor deze woning en/of wonen in dit dorp? 

 ja, bewust voor deze woning 

 ja, bewust voor dit dorp 

 ja, bewust voor deze woning én dit dorp 

 nee (bijvoorbeeld: ik ben thuiswonend of erfgenaam) 
 
 
II   UW WONING 
 
11 Wilt u in de nabije toekomst verhuizen? 

 nee     ga door naar vraag 15 

 ja, (bij voorkeur) binnen een half jaar 

 ja, (bij voorkeur) binnen twee jaar 

 ja, (bij voorkeur) binnen 5 jaar 
 
 
12 Indien u verhuisplannen heeft, wat is daarvan dan de reden?  

U kunt meerdere antwoorden aankruisen  
 persoonlijke redenen (elders werk gekregen, huwelijk/scheiding, wil 

zelfstandig gaan wonen en dergelijke) 

 kenmerken van de huidige woning 

 de woonomgeving of woonbuurt bevalt niet of onvoldoende 

 behoefte aan zorg als gevolg van de gezondheid van mij of mijn 

partner 

 andere redenen, namelijk  

 

 
13 Indien u verhuisplannen heeft, waar wilt of gaat u dan (bij voorkeur) 

wonen?  
  U kunt slechts één antwoord aankruisen 

 in Ulicoten 

 in de gemeente Baarle-Nassau  ga door naar vraag 15 

 in een andere gemeente  ga door naar vraag 15 

 geen of andere voorkeur  ga door naar vraag 15 
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14 Indien u binnen Ulicoten wilt verhuizen, ondervindt of voorziet u dan 
problemen bij het vinden van een geschikte woning?  
U kunt meerdere antwoorden aankruisen 

 nee, geen problemen 

 ja, de prijzen van aangeboden koopwoningen zijn te hoog 

 ja, de huren van aangeboden huurwoningen zijn te hoog 

 ja, er zijn te weinig huurwoningen 

 ja, de aangeboden woningen zijn te groot 

 ja, de aangeboden woningen zijn te klein 

 ja, er zijn te weinig woningen die geschikt zijn voor senioren of 

gehandicapten 

 ja, er zijn te weinig bouwkavels 

 ja, de aangeboden bouwkavels zijn te groot 

 andere problemen, namelijk  

 
 

 
 
 
III  ARBEID/SCHOOL  
 
15 Waar werkt u, gaat u naar school?  

 ik werk/ga naar school in Ulicoten   ga door naar vraag 21 

 ik werk/ga naar school in de gemeente Baarle-Nassau 

 ik werk/ga naar school in een andere plaats namelijk   

 niet van toepassing    ga door naar vraag 21 
 
 
16 Hoe vaak reist u naar uw werk/school? 

Alle vakjes invullen aub 

 x per dag 

 x per week 

 

 
17 Welk vervoermiddel gebruikt u doorgaans om naar uw werk of naar 

school te komen?  
 U mag meerdere antwoorden aankruisen 

 fiets 

 bus 

  trein 

  bestuurder auto 

  passagier auto 

  taxi 

  anders, namelijk  
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18 Hoeveel tijd bent u kwijt met /hoeveel afstand legt u af voor een enkele 
reis naar werk of school?  

 Alle vakjes invullen aub 

 minuten  

 km 

 
 
19 Vindt u de reistijd tot uw werk/school een probleem? 

  nee  ga door naar vraag 21 

  ja 
 
 
20 Indien ja, zou dat voor u reden kunnen zijn om te verhuizen? 

 ja  

 nee 
 
 
IV   BOODSCHAPPEN/WINKELEN 
 
21 Waar doet u het grootste deel van uw dagelijkse boodschappen (= 

levensmiddelen en kruidenierswaren)?  
 U mag slechts één antwoord aankruisen 

 in Ulicoten  ga door naar vraag 27 

 in Baarle-Nassau/Baarle Hertog 

 in Chaam 

  anders, namelijk  
 
 
22 Hoe vaak doet u boodschappen? 

Alle vakjes invullen aub 

 x per week 

 x per maand 

 
 
23 Welk vervoermiddel gebruikt u doorgaans om boodschappen te doen?  

U mag meerdere antwoorden aankruisen 

 fiets 

  bestuurder auto 

  passagier auto 

 bus 

 (deel)taxi 

  anders, namelijk. 

 
 
 

 

 



PON-rapportage: DORPSONTWIKKELINGSPLAN ULICOTEN 87 

24 Hoeveel tijd bent u kwijt met/hoeveel afstand legt u af voor een enkele 
reis naar de winkels waar u boodschappen doet?  

 Alle vakjes invullen aub 

 minuten  

 km 

 
 
25 Vindt u de reistijd tot de winkels een probleem? 

  nee   ga door naar vraag 29 

  ja 
 
 
26 Indien ja, zou dat voor u reden kunnen zijn om te verhuizen? 

  ja  

  nee 

 
V  VOORZIENINGEN  
 
27 Waar bevinden zich voor u de volgende voorzieningen? 

 Baarle-Nassau/ 
Baarle-Hertog 

Alphen Chaam Meerle 

de huisarts      

de tandarts      

de apotheker      
 
 
28 Maakt u gebruik van de volgende voorzieningen?  

 nvt Baarle-

Nassau/ 

Hertog 

Alphen Chaam Meerle Elders 

a) fysiotherapeut       

b) jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau)       

c) medische specialist in ziekenhuis        

d) verloskundige       

f) kinderopvang/peuterspeelzaal       

g)  dagopvang voor ouderen       

h)  activiteiten voor ouderen       

i)  bibliotheek       

j)  muziekschool       

k)  jeugdwerk       

l) creativiteitsclubs       

m) anders, namelijk       
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29 Vindt u de reistijd tot één of enkele van bovenstaande voorzieningen een 
probleem? 

  nee   ga door naar vraag 31 

 ja, kunt u aangeven voor welke voorzieningen u de afstand een 

probleem vindt? 

 

 

 

 

 

 

 
30 Indien ja, zou dat voor u reden kunnen zijn om te verhuizen? 

  ja 

  nee 
 
 
VI   VERENIGINGSLEVEN 
 
31 Bent u lid van een vereniging in Ulicoten? 

 nee   ga door naar vraag 33 

  ja 
 
 
32 Zo ja, ik ben lid van  

U kunt meerdere antwoorden aankruisen 

  Sportvereniging Ulicoten (SVU)    ondernemersvereniging 

UVO 

  Stichting Ulicoten Vooruit  ZLTO 

  KVO Ulicoten  jongerenkoor Young Voices 

  KBO Ulicoten   brassband  

 ouderenkoor  percussiegroep 

 volksdansgroep  drumband 

  Welfare   scouting 

  herengym/damesgym  toneelvereniging 

  carnavalsvereniging  anders, namelijk  
 
 
 

 

33 Bent u actief lid van een vereniging buiten Ulicoten? 

  nee   doorgaan met vraag 38 
  ja, namelijk van  

 
 
 
 
 

 

    te 
 
    te 
 
    te 
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34 Welk vervoermiddel gebruikt u hoofdzakelijk om aan de verenigings-
activiteiten buiten Ulicoten deel te nemen?  

 U mag meerdere antwoorden aankruisen 

  fiets 

  bestuurder auto 

 passagier auto 

 openbaar vervoer 

 (deel)taxi 

  anders, namelijk  
 
 
 
35 Hoeveel tijd bent u kwijt met/hoeveel afstand legt u af voor een enkele 

reis naar de vereniging buiten Ulicoten waar u het vaakst aanwezig bent?  
 Alle vakjes invullen aub 

 minuten  

 km 

 
 
36 Vindt u de reistijd tot de betrokken vereniging(en) buiten Ulicoten een 

probleem? 

 nee  ga door naar vraag 38 
  ja 

 
 
37 Indien ja, zou dat voor u reden kunnen zijn om te verhuizen? 

  ja  

  nee 
 
 
VII  MANTELZORG  
 
38 Krijgt u op dit moment hulp/zorg van familie, vrienden of kennissen 

(zogenaamde mantelzorg)? 

  ja  

  nee en ook niet nodig   ga door naar vraag 40 

  nee, maar wel gewenst   ga door naar vraag 40 

 
 
39 Wat voor zorg ontvangt u? (U kunt meerdere antwoorden aankruisen) 

  huishoudelijke hulp 

  persoonlijke verzorging (wassen, eten geven) 

  materiële ondersteuning (vervoer, administratie en dergelijke) 

  emotionele ondersteuning (troosten, opvang) 

  anders, namelijk  
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40 Geeft u op dit moment hulp/zorg van familie, vrienden of kennissen 
(zogenaamde mantelzorg)? 

  ja  

  nee, maar ben daartoe wel bereid   doorgaan met vraag 49 

  nee en kan/wil ik ook niet     doorgaan met vraag 49 
 

 
41 Aan wie geeft u die zorg?  

U kunt meerdere antwoorden aankruisen 

 familie 

 buren 

 vrienden of bekenden 

 

 
42 Wat voor zorg geeft u?  

U kunt meerdere antwoorden aankruisen 

  huishoudelijke hulp 

  persoonlijke verzorging (wassen, eten geven) 

  materiële ondersteuning (vervoer, administratie en dergelijke) 

  emotionele ondersteuning (troosten, opvang) 

  anders, namelijk  
 
 
 

43 Geeft u deze zorg aan mensen in Ulicoten? 

  ja    ga door naar vraag 49 

  nee 
 

 
44 Zo nee, waar geeft u die zorg dan? 

(plaatsnaam invullen) 
 
 
 
45 Welk vervoermiddel gebruikt u hoofdzakelijk om deze zorg buiten 

Ulicoten te verrichten? 
 U mag meerdere antwoorden invullen 

  fiets 

  bestuurder auto 

 passagier auto 

 openbaar vervoer 

  taxi 

  anders, namelijk 
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46 Hoeveel tijd bent u kwijt met /hoeveel afstand legt u af voor een enkele 
reis naar de plaats buiten Ulicoten waar u de zorg verricht?  
Alle vakjes invullen aub 

 minuten  

 km 

 
 
47 Vindt u de reistijd om deze zorg te geven een probleem? 

  ja  

  nee       ga door naar vraag 49 
 
 
48 Indien ja, zou dat voor u reden kunnen zijn om te verhuizen? 

  ja  

  nee 
 
 
VIII  ECONOMISCHE VITALITEIT 
 
49 Bent u als (gedeeltelijk) zelfstandig ondernemer werkzaam in Ulicoten? 

  nee  

  ja, namelijk als  
 
 
50 Vindt u dat er in Ulicoten voldoende mogelijkheden zijn om zelf als 

ondernemer actief te zijn in Ulicoten? 

  ja    doorgaan met vraag 52 

 weet niet   doorgaan met vraag 52 

  nee 

 

 
51 Indien nee, kunt u dan aangeven waarom niet? 
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52 Moeten volgens u de volgende economische activiteiten in Ulicoten 
gestimuleerd worden? 

 ja geen 

mening 

nee 

a) ontwikkelen van toerisme    

b) ontwikkelen van andersoortige landbouw    

c) ontwikkelen van winkelaanbod    

d) ontwikkelen van kleinschalige bedrijvigheid    

e) ontwikkelen van grootschalige bedrijvigheid    

f) ontwikkelen vestigingsmogelijkheden voor startende ondernemers    

g) anders, namelijk    

 
 
IX   OPENBAAR VERVOER 
 
Welk cijfer geeft u aan de kwaliteit van de openbaar vervoersverbindingen 
van: 
U kunt onder het cijfer van 1 t/m 10 een kruisje zetten. (10 staat voor de hoogste 
waardering) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           
53  Ulicoten met de omgeving in het algemeen           
           
54     Ulicoten met Baarle-Nassau en Tilburg           
           
55  Ulicoten met Breda           
           

 
 
56 Maakt u gebruik van het openbaar vervoer om van Ulicoten naar elders 

te komen?  

 vaak/regelmatig 

 soms 

 nooit  
 
 
57 Als de kwaliteit van het openbaar vervoer voldoende is, denkt u dan in de 

toekomst gebruik te maken van het openbaar vervoer? 

 vaak/regelmatig  

 soms 

 nooit 

 
 
58 Vindt u de openbaar vervoersverbindingen met de omgeving van 

Ulicoten voor u zelf een probleem? 

 nee  doorgaan met vraag 60 

  ja 
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59 Indien ja, zou dat voor u reden kunnen zijn om te verhuizen? 

  ja  

  nee 
 
 
60 Op welke manier zou volgens u het openbaar vervoer kunnen worden 

verbeterd?  
 Niet verplicht in te vullen, u kunt maximaal drie mogelijkheden aangeven 
 
a)  
 
 
b)  
 
 

c)     
 
 
X  TOT SLOT 
 
61 Wat mist u het meest in uw dorp? 
 

 
62 Welke bijdrage wilt u zelf leveren aan de leefbaarheid in het dorp? 

63 Wat zou naar uw mening de leefbaarheid van het dorp Ulicoten kunnen 
verbeteren? 

 U kunt maximaal drie factoren aangeven 
 
a)  
 
 
b)  
 
 

c)     
 
 
XI PERSOONLIJKE KENMERKEN 
 
64 Bent u man of vrouw? 

 man 

 vrouw 

65 Wat is uw leeftijd? 
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Bijlage 4: Enquête inwoners van 12 tot 16 jaar 

Deze enquête was bedoeld om de beleving en de situatie van jongere 
inwoners van Ulicoten in beeld te krijgen. Het gaat dan om inwoners in de 
leeftijd van 12 – 16 jaar die in Ulicoten wonen. De enquête vormde een 
onderdeel van het dorpsontwikkelingsplan voor Ulicoten.  

 

Achtergrondkenmerken 
 
1 Wat is je leeftijd? 

Jaar 

  
2 Hoe lang woon je in totaal in Ulicoten? 

jaar 
 

 

 Hier volgen een aantal uitspraken over de woonomgeving in Ulicoten. Je 
kunt bij iedere uitspraak (in de kolommen 1 tot en met 3) aangeven of je 
het met de uitspraak eens bent. 

  Ja Geen 
mening 

nee 

1 het is prettig om in deze kern te wonen    

2 ik heb veel contact met andere dorpsbewoners    

3 ik voel me verantwoordelijk voor de 

leefbaarheid in Ulicoten 

   

4 ik woon in een gezellige buurt met veel 

saamhorigheid 

   

5 ik voel mij thuis bij de mensen in Ulicoten    

6 ik ben tevreden met de 

bevolkingssamenstelling van Ulicoten 

   

7 ik vind de verkeerssituatie in Ulicoten veilig    

8 Ulicoten is erg geschikt voor jongeren     

9 Ik voel mij veilig in huis    

10 Ik voel me veilig buitenshuis in Ulicoten    
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 Mis je één of meerdere van onderstaande voorzieningen in Ulicoten? 
  Ja Geen 

mening 
Nee 

1 politiemeldpunt en beschikbaarheid politie    

2 straatverlichting    

3 beschikbaarheid en bereikbaarheid openbaar 

vervoer 

   

4 voorzieningen voor voetgangers (bijvoorbeeld 

oversteekplaatsen, goede trottoirs) 

   

5 groenvoorzieningen (parken en plantsoenen)    

6 hangplekken voor jongeren    

7 uitgangsmogelijkheden voor jongeren    

8 horecagelegenheden    

9 sportvelden    

10 sportzaal    
11 andere voorzieningen, namelijk: 

1……………………………………………………… 

2……………………………………………………… 

3……………………………………………………… 

4……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Hoe ga je naar school? 

 Fiets 

 Openbaar vervoer (bus) 

 Anders 

 Niet van toepassing 

 
4 Hoelang duurt de heenreis naar je school 

 Minder dan 10 minuten 

 11 – 20 minuten 

 21 – 30 minuten 

 31 minuten – 1 uur 

 langer dan 1 uur 

 niet van toepassing 
 

5 De veiligheid van de wegen binnen Ulicoten is: 
 goed 

 voldoende 

 geen mening 

 onvoldoende 

 slecht 

 

 

 

 

 



96 PON-rapportage: DORPSONTWIKKELINGSPLAN ULICOTEN 

6 Indien je van mening bent dat er verkeersgevaarlijke situaties zijn in 
Ulicoten, noem de straat/straten waar die zich voordoen.  

 
1………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

7 Als je, je op bepaalde plekken in de kern niet veilig voelt, noem dan de 
plekken waar en waarom dat zo is 

 
1………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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Bijlage 5: Frequenties genoemde antwoorden in 
enquête 16 jaar en ouder 

In de tabel hieronder staan de verbeterpunten opgenomen die door de 
bewoners zijn aangegeven in de enquête. 
 
Hoe kan OV worden verbeterd? Aantal keren 

genoemd in 
enquête 

Bus elk half uur door Ulicoten (niet via Gaarshof) 93x 

Buurtbus/belbus laten terugkeren 52x 

’s ochtends langere/meerdere bussen laten rijden 46x 

Gratis vervoer voor kinderen/ouderen en/of goedkoper 42x 

Meerdere dienstregelingen door Ulicoten laten rijden 19x 

Betere aansluittijden met bussen en trein 14x 

Tijden beter afgestemd op school-/werktijden 10x 

Meer bussen ’s avonds en laatste bus later (richting Breda) 8x 

Meer bussen (en vroeger) in het weekend 7x 

Eventueel kleine busjes laten rijden op rustige tijden 5x 

Bus ieder uur door Ulicoten (regelmaat) 5x 

Verbinding met België (Meerle en Hoogstraten) 5x 

Momenteel tevreden, zorg voor behoud van OV 5x 

Extra halte in bebouwde kom 5x 

Extra halte in buitengebied 4x 

Betere routes 4x 

Goedkope taxi 4x 

Verlichting in bushokjes buitengebied (bus rijdt soms door, omdat 

chauffeur je niet ziet staan) 

3x 

Bus ieder kwartier door Ulicoten 3x 

Ook ’s nachts openbaarvervoer mogelijkheden 3x 

Tussen 15.00 en 17.00 uur een extra bus vanuit Breda 3x 

Bus ook door buitengebied laten rijden 2x 

Meer comfort 2x 

Meer veiligheid 1x 

Meer fatsoen en respect  

Vakantiedienstregeling anders instellen 1x 

Meer verkooppunten voor strippenkaart of normale prijs bij koop in 

bus 

1x 

Bron: enquête DOP 
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Wat missen de bewoners in Ulicoten? 
 

Wat mist u het meest? Aantal keren 
genoemd 

(Goedkope) winkels 79 x 

Supermarkt/slager/groenteboer 65 x 

Fietspad Chaamseweg 62 x 

Starterswoningen 38 x 

Doe het zelf zaak/Boerenbond 27 x 

Herinrichting/fietspad Meerleseweg 24 x 

Gezelligheidsactiviteiten (met name voor de jeugd/jongeren) 24 x 

Meer bouwmogelijkheden (uitbreiding inwoneraantal) 22 x 

Medewerking gemeente/gelijke behandeling aan Baarle 22 x 

Verscheidenheid sportfaciliteiten 22 x  

Dorpshart/marktplein 20 x 

Aanpassing/uitbreiding dorpshuis 18 x 

Zorg/seniorenwoningen 17 x 

Spoedhulpverlening (dokter) 17 x 

Benzinepomp 16 x 

Bank 14 x 

Speelgelegenheid  14 x 

Saamhorigheid/contact (met name door inwoners van buitenaf) 13 x 

Verkeersveiligheid (oversteekplaatsen, adequate verkeersremmende maatregelen) 12 x 

Mogelijkheden voor startende ondernemers 12 x 

Biologische landbouw/veehouderij 11 x 

Medische voorzieningen (onder andere dokter, tandarts) 8 

Meer groen in dorpskern 6 

Wijkagent/spreekuur politie 5 

Voldoende (jonge) vrijwilligers/leden voor verenigingen 4 

Bedrijvigheid 4 

Grote evenementen/schuurfeesten/jaarmarkt 4 

Goed openbaar vervoer 4 

Fietsenmaker 3 

Dagbesteding ouderen 3 

Huisbezoek (eenzame) ouderen 3 

Kinderopvang 2 

Goede stedenbouwkundige ontwikkeling 2 

Straatverlichting Den Dries 2 

Straatverlichting buitengebied 2 

TV Kabel 2 

Eenheid/samenwerking tussen verenigingen 1 

Toerisme bevorderende activiteiten 1 
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Welke bijdrage willen de inwoners zelf leveren aan de leefbaarheid in 
Ulicoten? 
 
Bijdrage Aantal keren 

genoemd 

Actief zijn in vereniging/organiseren activiteiten* 82 x 

Meedenken in een werk-/klankbordgroep** (onder andere over 
behoud dorpskarakter) 

23 x 

Alles wat in mijn vermogen ligt 21 x 

Een goede buur zijn/verdraagzaam en solidair zijn 17 x 

Klant zijn van/opdrachten verlenen aan Ulicotense ondernemers 13 x 

Deelnemen aan activiteiten 9 x 

Behoud werkgelegenheid 6 x 

Verlenen mantelzorg 5 x 

Activiteiten organiseren voor de jeugd 5 x 

Sponsoring van verenigingen 3 x 

Goede service verlenen als ondernemer 1 x 

Geïnteresseerd/betrokken blijven 1 x 

* Specifiek genoemd zijn: kinderkoortje behouden en uitbreiden, hulp verlenen bij 
carnaval, het opzetten van een sterrenwacht met ontvangstruimte om bevolking te 
ontvangen. 

** Specifiek genoemd zijn: aanpak fietspad Chaamseweg, opstarten kinderopvang, 
enquête opstellen, promoten wonen in Ulicoten bij de jeugd. 

 
 
Uit de enquête blijkt dat de bereidheid onder de inwoners om zelf een 
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid groot is. 13 mensen geven aan geen 
enkele bijdrage te willen leveren en 4 mensen zijn bereid een bijdrage te 
leveren, maar dan wel in samenwerking met anderen. Volgens hen ontbreekt 
het daar nog wel eens aan. Ook bedrijven zijn bereid een bijdrage te leveren 
in de vorm van werkgelegenheid of sponsoring van verenigingen. 
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Wat zou de leefbaarheid in Ulicoten kunnen verbeteren? 
 

 Aantal keren 
genoemd 

Starterswoningen 111 x 

Meer woningen (uitbreiding inwoneraantal) 78 x 

Fietspad Chaamseweg 73 x 

Meer winkels 65 x 

Verkeersveiligheid dorpsstraat (oversteekplaatsen, adequate verkeersremmende 
maatregelen, handhaving/controle 30 km, opheffen 30 km zone, weren door-
gaand verkeer) 

41 x 

Herinrichting/fietspad Meerleseweg 37 x 

Openheid/medewerking gemeente  30 x 

Zorg/seniorenwoningen 29 x 

Aanpassen/uitbreiden dorpshuis* 27 x 

Meer activiteiten (onder andere uitgaansgelegenheden) voor de jeugd/jongeren) 25 x 

Meer bussen/betere verbinding (met name ’s avonds/weekend) 20 x 

Eigen ruimte peuterspeelzaal bij school/brede school 20 x 

Supermarkt/slager  17 x 

Speelvoorzieningen  14 x 

Uitbreiden/in stand houden verenigingen 14 x 

Dorpshart/marktplein 12 x 

Meer aandacht voor (opvang van) ouderen 12 x 

Medische voorzieningen (onder andere dokter 2x per week, tandarts 1x per week) 12 x 

Solidariteit/openstaan voor bewoners van buitenaf 12 x 

Verkeersveiligheid buitengebied algemeen (snelheid, graskanten aanbrengen, 60 
km zone, onderhoud wegen) 

12 x 

Behoud landschappelijk karakter 11 x 

Stimuleren bedrijvigheid 10 x 

Aanleggen trottoirs (Bernardusstraat/Wilhelminastraat) 10 x 

Meewerken aan/realiseren bedrijfsruimten 9 x 

Extensivering landbouw/veeteelt 9 x 

Verkeersveiligheid algemeen  8 x 

Alleen inbreiding 8 x 

Kinderopvang 7 x 

Meer activiteiten  7 x 

Subsidies voor verenigingen 5 x 

Laten zitten en ruimte bieden aan bestaande agrariërs 5 x 

Meer vrijheid voor tent- en schuurfeesten 3 x 

Meer aandacht voor toerisme 3 x 

Meer sportfaciliteiten 2 x 

Geen grootschalige bedrijven in dorpskern 2 x 

Bank 2 x 

Doe het zelf zaak/Boerenbond 2 x 

Wijkagent/spreekuur politie 1 x 

Fietsenmaker 1 x 

Beter onderhoud groen 1 x 

Betere straatverlichting Den Dries/buitengebied 4 x 

Niks 3 x 

Dienstencentrum 3 x 

Geen zorgwoningen 3 x 
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 Aantal keren 
genoemd 

Seniorenwoningen in stal/schuur 2x 

Huurwoningen 2 x  

Stankcirkels opheffen 2 x 

Subsidie voor bestaande winkels 1 x 

Niet te veel bouwen 1 x 

*  Specifiek genoemd zijn: toegankelijk maken voor gehandicapten, eigen ruimte voor 
muziekverenigingen, gymzaal en dorpshuis combineren, actiever bestuur, aange-
paste tarieven, dorpspunt realiseren. 

 


