Beleidsplan 2017
De DAG-werkgroep Leuk en de stichting Cultureel Erfgoed werken al enkele jaren samen. Voor dit
jaar zijn er alweer de nodige plannen in ontwikkeling of uitvoering.
Er komt natuurlijk weer een historische avond later dit jaar. Op deze avond wordt er aan de hand van
een thema teruggekeken in de rijke geschiedenis van ons dorp.
Op 9 en 10 september a.s. zijn de landelijke Open Monumentendagen. Het thema is dit jaar Burgers,
Boeren, Buitenlui. Voor ons aanleiding om ons fraaie Raadhuisplein met aanliggende panden onder
de aandacht te brengen. Het is een zeldzaam voorbeeld van een nog bestaande dorpsbrink (niet te
verwarren met De Brink elders in ons dorp). Aan het Raadhuisplein vind je het fraaie, rijke
gemeentehuis, de kerk, de pastorie, cafés. Hoe we dit gaan invullen is nu nog niet duidelijk omdat er
hetzelfde weekend ook de Niers Survivalrun plaats vindt. Met de betreffende organisatie zijn we in
gesprek.
Onze organisatie is verder in overleg met keramist Pieter Arts om op de muur van de pastorietuin
enkele keramiek reliëfs met historische afbeeldingen van Ottersum aan te brengen om zo het
Raadhuisplein verder te verfraaien. We gaan de mogelijkheden na om het plein – in ieder geval deels
– van parkeerplaatsen te ontdoen om het meer een écht plein te laten zijn. Een wens daarbij is om
een gezelligheid verhogende straatverlichting op het plein te krijgen.

Al haast in de vergetelheid verdwenen is het Ottersums Ommetje, een wandeling langs historische
panden en locaties van ca 2 km, in 2010 gemaakt in het kader van de Open Monumentendagen die
toen voor het eerst sinds lange tijd weer in ons dorp door ons samen met lokale ondernemers
werden georganiseerd. De beschrijving van het ommetje is te vinden op www.ottersum.info. We
willen dit ommetje gaan herzien en zo mogelijk een korte en lange(re) variant maken.

Verder zijn enkele vrijwilligers bezig om de kerkelijke kunst in onze parochiekerk te inventariseren en
op te schrijven. Mogelijk komt er in de toekomst een boekje uit waarin alles staat beschreven.
Onze organisaties blijven verder vertegenwoordigd in het gemeentelijke cultuurhistorisch platform
en de hierbinnen werkzame werkgroepen waaronder de coördinatiegroep Monumentendagen, de
werkgroep H. Norbertus van Gennep en werkgroep Bebording Monumenten.

