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BEWONERSNETWERK 
GULPEN 
‘Hoe mooi zou het zijn als Gulpen…?’ 

Sinds januari heeft ook Gulpen een eigen kernoverleg. Liever 

spreken we van een Bewonersnetwerk. Geen clubje van 

voornamelijk grijze heren. Maar een echte beweging van bewoners 

van alle leeftijden en geslachten met maar één doel: behouden wat 

al goed is, aanpakken wat beter kan. Niemand wordt uitgesloten en 

je bepaalt zelf hoeveel tijd je erin steekt. Het streven is dat aan het 

einde van dit jaar minimaal honderd Gulpenaren actief zijn binnen 

ons netwerk. We zijn al hard op weg om dit te realiseren. In deze 

folder staat wat en hoeveel u kunt betekenen. En wat er de 

afgelopen maanden al is gebeurd. Denkt u na het lezen: dit is 

misschien wel iets voor mij? Kom dan eens geheel vrijblijvend naar 

de volgende bijeenkomst: maandag 6 mei a.s. vanaf 19.30 uur in 

Schenkerij Belge aan de Rijksweg. Het wordt in elk geval weer, 

net als de eerste twee bijeenkomsten, een zinvolle én gezellige 

avond. Hoe mooi is het als Gulpen ook van uw inbreng en talenten 

kan profiteren?! Welkom alvast. 

 

  

Waarom dit 

netwerk? 

____ 

Wie zijn we? 

____ 

Doe mee! 

____ 

Bepaal zelf hoeveel 

tijd u aan het 

netwerk wilt 

besteden! 

____ 

Volg 

ons 

op 

Face-

book 

 
 

Volgende bijeenkomst:  

maandag 6 mei, 
19.30 u  

Schenkerij Belge 

Rijksweg 20 

Gulpen 
 

  



Een stukje historie & achtergrond  

Al vanaf 2011 staat zelfsturing in de kernen in Gulpen-

Wittem op de (politieke) agenda. In het begin was het 

voor alle partijen wennen. Voor het college, de 

ambtenaren, de raad en de bewoners in de kernen. 

Iedereen wist wel: zelfsturing is bedoeld om de vitaliteit 

en leefbaarheid in de kernen te verhogen. En ook: 

bewoners weten heel goed zelf welke knelpunten er 

spelen en hoe ze die samen met de gemeente kunnen 

oplossen. Dus liever geen gemeente meer die alles 

regelt en voorschrijft. Maar een gemeente die 

ondersteunt en de bewoners enthousiast maakt in plaats 

van pampert en zegt hoe het moet. Met bewoners die op 

eigen initiatief met oplossingen en plannen komen en 

meehelpen om die ook uit te voeren. 

Maar die andere rol was onbekend. Voor iedereen. 

Raadsleden waren gewend zelf projecten in de kernen 

te bedenken of aan te dragen en daarmee stemmen te 

winnen. Wethouders moesten leren om veel minder in 

beeld te komen en het succes te gunnen aan de 

bewoners die veel energie in de projecten hadden 

gestoken. Voor sommige ambtenaren ging het allemaal 

te snel. Zij hielden krampachtig vast aan bestaande 

regeltjes en kaders. En bewoners haakten in het begin 

soms teleurgesteld af omdat een deel van hun plannen 

niet uitgevoerd kon worden.  

Maar sinds 2016 gaat het in alle kernen steeds beter 

met de zelfsturing. In Wahlwiller werd de sloop van het 

oude schoolgebouw uitgesteld zodat de verenigingen er 

nog gebruik van kunnen maken. In Ingber kreeg de 

voetbalkantine meer de functie van buurthuis. 

‘Zelfsturing Epen’ heeft allerlei plannen over de inrichting 

van het hart van dit dorp. Kernoverleg Eys speelde een 

belangrijke rol bij o.a. het voorkomen van de uitbreiding 

van de geitenfokkerij. In Mechelen is dankzij het 

kernoverleg de kermis weer terug en worden jongeren 

ondersteund die samen aan een woonproject werken. In 

Slenaken werd de kern opgesierd, is er nu een stichting 

culturele evenementen en wordt nagedacht over een 

herinrichting van het Kerkplein.  

En Gulpen dan? Daar bleef het 8 jaar heel stil wat 

zelfsturing betreft. Net als in Wijlre.   

    

 

                                                                                                                           

  

Een poging om eind 2018 vooral bestuursleden van 

verenigingen enthousiast te maken om ook eindelijk 

in Gulpen met een kernoverleg van bewoners te 

starten was net mislukt. Ze hadden het allemaal te 

druk. Heel begrijpelijk natuurlijk.  

En toen werd het januari 2019… 

Alle andere kernen waren al jaren flink aan de slag. 

Zij werden begeleid door Gé Hoeijmakers van buiten 

het gemeentehuis en de jonge ambtenaar Kenneth 

Leunissen. Gé besloot het over een andere boeg te 

gooien. Hij benaderde Tjeu Seeverens die net in 

opdracht van de Provincie samen met 5 andere 

‘verkenners’ een hele periode had onderzocht waar 

het in Limburg kraakt en bloeit als het om zelfsturing 

en de sociale agenda gaat. Die ervaring gebruikte hij 

nu op verzoek van Gé voor Gulpen waar hij 43 jaar 

bewoner is. Het nieuwe plan van aanpak zag er zo 

uit: 

➢ We startten met 5 bewoners persoonlijk te 

benaderen. Mannen en vrouwen van 

verschillende leeftijden en achtergronden.  

➢ Het vijftal werd gevraagd op hun beurt weer 

vijf mensen uit hun netwerk te benaderen en 

dat tiental ook weer iemand anders.  

➢ Het resultaat: bij de startbijeenkomst van 9 

januari stond er een groep van verrassende 

samenstelling. Jong en oud, met net wat 

meer vrouwen dan mannen. In leeftijd 

variërend van begin 20 tot 80.  

➢ Die eerste avond werd geen bijeenkomst 

met talloze sheets en een overvloed aan 

informatie. Vanaf de start werd er in kleine 

groepen op allerlei manieren naar 

antwoorden gezocht op het eerste thema: 

‘Wat zou het mooi zijn als in Gulpen…’  

En dat allemaal in een ontspannen en 

gezellige sfeer.  

➢ Er werd bijvoorbeeld al nagedacht over en 

soms zelfs concrete plannen gemaakt over: 

een betere samenwerking tussen 

ondernemers, de verkeersveiligheid en hoe 

breng je jong en oud meer bij elkaar. Er zou 

wel ruimte zijn voor nieuwe kleinere events 

maar er mag geen toename meer zijn van 

grote evenementen. Ook nog: het 

aanpassen van het te ambitieuze 

Centrumplan, meer aandacht voor wat 

allemaal al goed gaat in Gulpen. En een 

betere balans tussen de belangen van de 

toeristen en de bewoners mag ook. 
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ZO WERKEN WE:  
 

Als bewoner word je niet gekozen voor het 

Bewonersnetwerk. Je meldt je gewoon aan. Maar 

we hebben wel democratische waarden met elkaar 

afgesproken: 

1. Niemand mag worden uitgesloten; 

2. We zijn politiek onafhankelijk; 

3. We organiseren voldoende tegenspraak; 

4. We zorgen voor goede en eerlijke communicatie,  

zowel online als offline.  

GÉÉN TRADITIONEEL KERNOVERLEG 
VEEL MEER EEN BEWEGING  
 

We kiezen in Gulpen NIET voor een kernoverleg met 

een klein bestuur dat grote invloed heeft op de 

plannen en besluiten en voor de gemeente het 

vaste aanspreekpunt is.  

We streven WEL naar een Bewonersnetwerk met 

steeds wisselende werkgroepen die zelf eigenaar 

zijn van hun plannen. Zij zoeken draagvlak, zijn 

aanspreekbaar en communiceren.  

Onze droom: Eind 2019 zijn door het jaar heen 

dankzij het Bewonersnetwerk 100 Gulpenaren actief 

bezig geweest om van ons dorp een nog mooiere 

plek te maken om te leven, wonen, werken en 

ontspannen. Geen elitegroepje, maar een beweging 

van en voor iedereen. Lukt dat? Dan sluiten we het 

jaar met een knalfeest af!  

Spreekt u dit aan?  

Kom dan 6 mei a.s. naar onze volgende 

bijeenkomst.  

Twijfelt u nog? Mail ons en we maken een afspraak: 

bewonersnetwerk.gulpen@gmail.com 

ACTIEF ZIJN BIJ HET 
BEWONERSNETWERK  

HOEVEEL TIJD 
KOST ME DAT? 
 

Dat is de meest gestelde vraag als we iemand 

vragen om met ons mee te doen. Wij hebben er 

daarom goed over nagedacht. De uitkomst: 

A. We hebben 4 mogelijke rollen bedacht. Bij elke 

rol hoort een bepaalde tijdsinvestering. 

B. Dus zijn er twee opties: of je kiest een rol en 

kijkt of je daar genoeg tijd voor hebt. Of je schat 

de beschikbare tijd in en zoekt daar de rol bij die 

bij je past. 

De 4 rollen:  

1. Lid van de kerngroep, die de andere 

groepen en rollen ondersteunt. Kost meer 

tijd. 

2. Buurtverbinder: je komt vooral op voor 

de belangen van jouw buurt in Gulpen. 

Tijdsinvestering hangt af van wat er leeft. 

3. Ervaringsdeskundige: je meldt je als een 

thema aan de beurt komt waar jij ervaring 

mee hebt of veel interesse in hebt.  

4. Volger: je bent breed geïnteresseerd, wilt 

alle info ontvangen maar kiest zelf de 

momenten uit waarop je aansluit. 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
WE BLIJVEN STEEDS OP ZOEK 
NAAR NIEUWE ‘LEDEN’. DUS 
ZIJN WE OOK OP ZOEK NAAR U, 
NAAR JOU! TOT GAUW. 
 
bewonersnetwerk.gulpen@gmail.com 

 

COLUMN 
LILIAN 
Dit overkwam me zomaar…  

Als u deze folder met aandacht hebt 

gelezen, kunt u misschien begrijpen 

dat ik ‘ja’ heb gezegd op de vraag of 

ik voorzitter wilde worden. Na mijn 

aanvankelijke ‘nee, geen tijd en 

geen zin’ werd ik positief gegrepen 

door alle energie die van deze 

nieuwe beweging uitgaat! Iedereen 

die bij de eerste twee bijeenkomsten 

aanwezig was, was enthousiast en 

had tal van goede ideeën. Maar 

slechts weinig mensen wilden deel 

uitmaken van de kerngroep. 

Doordat de mannen die mij 

omringen zeer kundig en ervaren 

zijn, en omdat zij mij willen helpen, 

durf ik het avontuur aan, want een 

avontuur is het… Ik heb geen 

enkele ervaring met het 

voorzitterschap, dus ik moet nog 

heel veel leren. Maar ik durf mijn 

woord te doen, ken best wel wat 

mensen, ben nieuwsgierig en bereid 

mijn steentje bij te dragen. Dus ik 

zie wel of dat allemaal gaat lukken. 

Bij de voorstelling van onze 

beweging aan de leden van de 

gemeente vond ik het prachtig om 

uit te leggen wat onze bedoeling is 

en was ik blij dat er positief werd 

gereageerd. Ik hoop dit gevoel op 6 

mei met nog meer mensen te 

kunnen delen. Dus wie weet, kom ik 

u daar misschien tegen… 

 

Lilian Boucher 

 

GEEN ‘ECHT’ BESTUUR,  
WAT DAN WEL? 
 

Het Bewonersnetwerk kiest bewust niet voor een traditioneel bestuur. Toch 

is het ook als ‘beweging’/netwerk handig om enkele mensen te hebben die 

kunnen ondersteunen als dat nodig is en die organisatorische klusjes op 

zich nemen. Daarom is er een kerngroepje dat dit soort ondersteunende 

zaken regelt: Lilian Boucher (voorzitter), Peter van Amelsvoort (secretaris) 

en Maarten America (penningmeester). Jean Schrijnemakers en Tjeu 

Seeverens zijn de overige leden van de kerngroep. Het vijftal ondersteunt 

de initiatieven van bewoners(groepen) en het bewonersnetwerk. Daarnaast 

stimuleren, prikkelen, enthousiasmeren en ondersteunen de vijf 

kerngroepleden elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Maar het 

eigenaarschap ligt nadrukkelijk bij de werkgroepen en bewonersinitiatieven. 

Al zullen we ook daarin groeien. 

WAT DOEN WE?  

WAT HEBBEN WE AL BEREIKT? 
 
We zijn nu drie maanden onderweg. Eerlijk is eerlijk: het lijkt veel langer. Er 

is veel gebeurd. Het gemeentebestuur moest wennen aan onze 

voortvarende en vooral andere aanpak. Het was spannend of er genoeg 

belangstelling zou zijn. In ons bestand staan nu bijna 50 Gulpenaren die 

voor een van de rollen binnen het Bewonersnetwerk hebben gekozen. We 

zijn actief op Facebook, hebben veel volgers, een groot berichtenbereik en 

een hoge mate van betrokkenheid. We publiceren regelmatig in Gulp en 

Geul Journaal. Daar is ook alle reden voor.  

Op de tweede bijeenkomst op 6 februari jl. konden we weer heel wat 

nieuwe bewoners verwelkomen. Zij hielden zich o.a. bezig met het in kaart 

brengen van verkeersknelpunten en dachten mee over een toekomstvisie 

op het verkeer. Inmiddels hebben we samen met wethouder Jos Last 

nagedacht over oplossingen, zowel op korte als wat langere termijn. 

Binnenkort publiceren we wat definitief is afgesproken. En dat is heel wat! 

Gulpenaren zijn vaker kritisch als het om veranderingen gaat, zo werd op 

een van de bijeenkomsten gesteld. Er is een groepje dat nadenkt over hoe 

we met z’n allen wat trotser en positiever kunnen worden. We hebben actief 

deelgenomen aan de ingewikkelde inspraak over de herinrichting van het 

Timpaanterrein. En nog veel meer, zoals u op bladzijde 2 kunt lezen.  

We hebben deelgenomen aan een discussieavond in Buggenum over hoe 

een gemeente en bewonersnetwerken/kernoverleggen dichter bij elkaar 

kunnen komen. En op 16 april was er een avond over hoe we beter 

strategisch leren denken in het belang van onze gemeenschap.    


