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BEWONERSNETWERK 
GULPEN | EEN JAAR VERDER 
‘Hoe mooi zou het zijn als Gulpen…?’ 

Precies een jaar geleden, april 2019, werd de eerste folder van het 

Bewonersnetwerk huis-aan-huis in de kern Gulpen verspreid. Deze 

week gebeurt dat voor de tweede keer in dezelfde herkenbare 

opmaak. We zijn een jaar verder. Een moment om even over de 

schouder te kijken, want wat is er in dat jaar veel in beweging 

gezet! Maar ook een goede gelegenheid om even stil te staan bij 

de vraag: ‘Hoe nu verder?’ Vanaf het begin heeft de kerngroep 

aangegeven: we willen niet een vast groepje worden dat jarenlang 

de lijnen uitzet. We zijn en blijven daarom op zoek naar 

medebewoners die op hun eigen manier in dit tweede jaar in de 

kerngroep van liefst 4 of 5 personen willen plaatsnemen. 

Belangrijkste taak: het ondersteunen van medebewoners die 

nadenken en vervolgens vooral ook de slag gaan met de ‘oervraag’ 

van ons netwerk: ‘hoe mooi zou het zijn als in Gulpen…?’   

In deze folder krijgt u een 

goede indruk van waarmee we 

ons als Bewonersnetwerk zoal 

bezighouden. Dat werk wordt 

verspreid over werkgroepen. 

De kerngroep zet hoofdlijnen 

uit en faciliteert waar nodig. 

Echt iets voor u? Sjiek! 

Kern-achtig de 

resultaten 

____ 

Beweegtuin voor alle 

leeftijden 

____ 

Burgerinitiatieven 

Gulpen-Oost 

____ 

Er is nog veel te doen 

én te leren… 

____ 

Teleurstelling & 

Trots 

____ 

Kiezen voor de 

moeilijke weg 

____ 

 

Volgende centrale 
bijeenkomst:  

Woensdag 1 april 

Herberg De Zwarte Ruiter  

19.30 u: INLOOP met drankje & 
bijkletsen 

20.00 uur: Aftrap 

22.00 uur: Nazit 

 
 

  



KERN-ACHTIG 

Een beknopt overzicht van bereikte resultaten: 

Sfeermakers Gulpen  

Met Kerst & Nieuwjaar heeft het Bewonersnetwerk 

actief steun verleend aan het initiatief van een 

aantal ondernemers om het centrum van Gulpen, het 

winkelhart van de gemeente, sfeervol te verlichten. 

En ook om een creatieve rol te spelen bij de 

sfeerverhogende activiteiten. De reacties van de 

bewoners in onze kern waren bijna louter positief.   

Dit initiatief en deze samenwerking tussen 

ondernemers en bewonersnetwerk krijgen daarom 

zeker een vervolg. Niet alleen in de komende 

winterperiode, maar ook tijdens andere seizoenen. 

Begin juni wordt deze samenwerking officieel vorm 

gegeven.  

Vond u ook als bewoner de actie ‘Sfeermakers’ 

tijdens de kersperiode zo geslaagd en wilt u in de 

toekomst meehelpen om er een nog groter succes 

van te maken? Kom dan op 1 april naar onze 

centrale bijeenkomst (zie voorpagina). Samen met 

ondernemers denken we dan na over de 

mogelijkheden.  

 

Rolstoel-toegankelijkheid en seniorenbeleid 

Vanuit ons netwerk is er, samen met 

ervaringsdeskundigen en zorgverleners, overleg 

geweest met de gemeente over de rolstoel-

toegankelijkheid van het centrum en een rolstoel-

vriendelijke bestrating. Vanuit de gemeente is 

aangegeven dat dit in het verder ontwerp van het 

centrumplan terug zou komen. De toegankelijkheid 

(doorgangen e.d.) lijkt nu wel aandacht te krijgen 

maar een speciale bestrating voor deze doelgroep 

(er was gevraagd om een aparte, gladde strook voor 

rolstoelgebruikers in hartje Gulpen) lijkt er helaas 

nog steeds niet te komen. Dat zou een gemiste kans 

zijn, zeker gezien het toenemend aantal senioren. 

Mooi was te zien hoe in navolging van de 

Sfeermakers en Klein Gulpen op carnavalsdinsdag 

ook senioren van het Dr. Ackenshuis in de ijssalon 

op de Markt betrokken werden bij een groot event 

in ons dorp. Ook de Bierfeesten met de 

overbekende seniorenmiddag is daar een goed 

voorbeeld van. Wie volgt? 

 

Positieve gezondheid 

Dit initiatief leidde tot enthousiasme bij de 

werkgroepleden en ook bij wethouder Van der 

Kleij. Toch lukte het niet om dit vanuit het netwerk 

verder te ontwikkelen. Het krijgt nu een vervolg als 

particulier initiatief dat we, als daar behoefte aan is, 

uiteraard blijven ondersteunen. 

 

 

 

Jong en Oud  

Deze werkgroep heeft al veel overleg gevoerd met 

zorgaanbieders, mantelzorgers, gemeente, 

vrijwilligersorganisaties en dergelijke. Natuurlijk is 

er al veel op dit gebied en daarom blijft onderlinge 

communicatie belangrijk. De werkgroep hoopt, na 

de ingebruikname van de MFA (multifunctionele 

accommodatie) / het gemeenschapshuis hierin 

verdere concrete stappen te kunnen zetten. De 

mogelijkheden voor een vast spreekuur van het 

Bewonersnetwerk op die plek worden onderzocht. 

 

Wijkbezoek 

Op verzoek van wethouder Jos Last organiseerden 

we samen met de gemeente een rondgang door de 

wijk Ingbergracht-Noord, omringd door de 

Groeneweg. Na zo'n 40 jaar is het asfalt van de 

wegen in de wijk aan een forse opknapbeurt toe. De 

gemeente onderzocht of dat moment gebruik kan 

worden om nog enkele verbeterpunten in de 

openbare ruimte door te voeren. Tijdens die 

rondgang gaven heel wat bewoners input. Onlangs 

gaf de gemeente tijdens een druk bezochte 

infoavond terug wat van al die wensen wel en niet 

gerealiseerd kan worden. Zo komen er enkele 

nieuwe parkeerplaatsen, wordt het uitzicht op 

kruispunten verbeterd, wordt hier en daar de 

straatverlichting aangepast, parkeervakken iets 

anders ingedeeld, overbodige verkeersborden 

verwijderd, de fietsersstroom anders geregeld, beter 

aangegeven dat dit een heel kinderrijke buurt is en 

verwijderd groen gecompenseerd. Voor 

eenrichtingsverkeer bleek te weinig draagkracht. 

Deze aanpak werd door de wijkbewoners 

gewaardeerd.  

 

En verder… 

** waren we op alle inspraakavonden van het 

Centrumplan aanwezig (en dat waren er veel!) ** 

hebben we ons ingezet voor snelheidsverlagende 

maatregelen in het centrum ** zijn we betrokken bij 

het verbeteren van het gevaarlijke kruispunt bij het 

Sophianum ** werd op ons verzoek een gevaarlijke 

oversteekplaats voor fietsers bij Hoeve De Burgh 

verbeterd en de veiligheid voor voetgangers in  de 

Dorpsstraat vergroot ** bleek onze vaak bezochte 

Facebookpagina regelmatig een aansprekend 

communicatiekanaal voor de kern Gulpen ** 

dachten we mee over het nieuwe Gemeentelijk 

Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) ** volgden we 

scholing over burgerparticipatie ** overlegden we 

regelmatig met andere kernoverleggen ** en 

vergeten we ongetwijfeld nog heel wat      .                                                                                                                
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Beweegtuin voor alle leeftijden 
 
Vorig jaar heb ik een plan ingediend bij de gemeente 

dat betrekking heeft op de inrichting van een klein deel 

van de Timpaantuin. Dit burgerinitiatief werd positief 

ontvangen. 

De zogenaamde beweegtuin biedt straks mensen van 
alle leeftijden de mogelijkheid om in beweging te 
komen en om anderen te ontmoeten. En dat in een 
groene omgeving midden in het dorp en dichtbij het 
nieuwe gemeenschapshuis. 
Ik heb inmiddels met veel verschillende mensen 

contact gehad, binnen en buiten de gemeente, want ik 

wil graag een zo breed mogelijk draagvlak creëren. Er 

is creatief meegedacht door veel verschillende 

mensen.  

Anneke Hoek (sport-en cultuurcoach van de 
gemeente) gaat nu verder met het plan en houdt me 
goed op de hoogte. Ik hoop u straks te ontmoeten in 
de nieuwe beweegtuin! 
 
Marjon Nijsten van Sambeek 
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Yasja Ligtelijn maakt 

muurschildering in 

Rosstraat 

Op de muur van de 

Gulpener in de 

Rosstraat keert 

binnenkort het, in abdij 

Mamelis 

gerestaureerde 

Timpaan-kunstwerk op 

een sokkel terug. 

Mede dankzij de inzet 

van het 

Bewonersnetwerk 

wordt binnenkort een 

deel van de muur ook 

beschilderd door Yasja 

Ligtelijn uit Epen. 

Wereldtopper in haar 

vak. Zij schildert dan 

haar bijzondere kijk op 

het Heuvelland en dat 

proces zal van dichtbij 

mee te maken zijn. 

 

 

 

 

 

Geboren in 1978 in 

Amsterdam, Als 13-

jarige met familie 

verhuisd naar Epen. 

Kunstacademie 

Maastricht afgerond. 

Sinds 2018 trekt ze 

de wereld rond met 

haar spuitbussen en 

maakt ze op de 

mooiste plekken 

prachtige 

muurschilderingen in 

opdracht. 

Kiezen voor de moeilijke weg 

wat een uitdaging! 
 
Begin 2019 ontstond in Gulpen het bewonersnetwerk 

Gulpen. Andere dorpskernen van de gemeente Gulpen-

Wittem waren al voorzien van een bewonersoverleg. 

Gulpen nog niet. En mooi dat gekozen werd voor de 

benaming “bewonersnetwerk” . Omdat het zo kernachtig 

weergeeft waar het om gaat! Bewoners met elkaar in 

verbinding brengen om samen te werken aan de 

leefbaarheid van hun dorp. Dan klinkt “kernoverleg” toch 

heel anders? Meer besloten, beetje ambtelijk. En dat is 

uitdrukkelijk - ook in andere kernen - niet de bedoeling!  

 

In elke kern gaat men op een geheel eigen wijze aan de 

slag met hetzelfde doel. De kracht van Gulpen in deze is 

dat zij in korte tijd al zoveel hebben gedaan en bereikt en 

tegelijkertijd werken van buiten naar binnen. Waarmee ik 

bedoel: kiezen voor de moeilijke weg. Want hoe moeilijk is 

het om als je je – als kerngroeplid - verantwoordelijk voelt 

voor een organisatie en resultaten deze te laten behalen 

door anderen? Andere mensen te motiveren en te 

begeleiden in hun zoektocht om iets te betekenen voor de 

gemeenschap? Maar ook: Wat een uitdaging! 

 
Gé Hoeijmakers 
Extern coördinator leefbaarheid  

 

Burgerinitiatief Dr. Poelsstraat:  

weer een volwassen speelplek 

 

Gulpen-Oost is al jaren een kinderrijke buurt met een 

klein voetvalveldje én speeltuintje aan de Dr. 

Poelsstraat, direct gelegen achter de flats. Helaas liet 

het onderhoud aan deze speelterreintjes de laatste 

jaren sterk te wensen over. Het voetbalveldje is 

inmiddels een klein groen ‘knollenveld’ en de 

speeltoestellen zijn sterk verouderd. Wat vroeger 

druk bezocht werd door de kinderen is niet meer echt 

uitnodigend en vraagt om een forse opknapbeurt. 

 

Torsten Hounjet en Sebastiaan Lumey hebben de 

handschoen opgepakt richting buurtbewoners en 

gemeente. Zij gaan voor weer een volwaardige 

speelplek in de buurt. Op dit moment worden, in 

opdracht van de gemeente, enkele ontwerpen 

uitgewerkt. In mei is een info-/inspraakavond gepland 

voor de buurt. Daarna kan het definitieve ontwerp aan 

de Raad ter goedkeuring worden voorgelegd.  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bewonersnetwerk.gulpen@gmail.com 

www.bewonersnetwerkgulpen.nl 
 

COLUMN 
LILIAN 
 

Bijna 1 jaar verder… 

teleurstelling & trots 

Tijd voor mijn tweede, maar tevens 

laatste column als voorzitter. Want 

helaas, deze jas is mij toch een 

maatje te groot. Ik vond het een eer 

om het te mogen proberen, heb veel 

geleerd, gehoord en gezien. Nieuwe 

mensen leren kennen en 

meegedacht over de meest 

uiteenlopende dingen. Maar om de 

functie uit te oefenen zoals het 

hoort, ontbreekt het mij toch aan 

tijd en energie. Mijn geduld werd 

soms flink op de proef gesteld. 

Ambtelijke molens kunnen 

langzamer draaien dan bewoners 

graag zouden zien. Als dan 

sommige resultaten uitblijven of je 

hoort helemaal niets, dan zorgt dat 

voor teleurstelling. Maar in de 

gevallen waar het wel lukte, was ik 

blij en trots op de resultaten. In 

deze folder worden deze kort 

besproken, dus oordeelt u maar 

zelf. 

Ik hoop van harte dat we snel een 

opvolger vinden aan wie ik dit 

stokje over kan geven. Zelf wil ik 

dan binnen het Bewonersnetwerk 

betrokken blijven als volger of 

buurtverbinder. Dan kan ik blijven 

meegenieten van ieder succes dat 

er in ons dorp of per wijk wordt 

behaald. Want we zijn op de goede 

weg. Een route vol kuilen en 

hobbels, maar wel degelijk een weg 

die de moeite waard is om te 

bewandelen. Wandelt u mee? Ik 

hoop het!  

Lilian Boucher 

Burgerinitiatief Gulpen-Oost: behoud Bronkprocessie 

Jaarlijks vindt er binnen Gulpen de Bronkprocessie plaats. Een activiteit 

binnen de Gulpense gemeenschap waarvoor de belangstelling de 

afgelopen decennia flink terug is gelopen. Wat men tegenwoordig nog in 

vele kleine dorpen buiten Gulpen ziet, is dat een buurt zich samenpakt om 

de straten waar de Bronkprocessie komt aan te kleden met ‘kruisjes’, 

vaantjes, vlaggetjes, etc. Het wegdek wordt versierd met bloementapijten. 

Tegelijkertijd wordt er een rustaltaar opgebouwd c.q. ingericht voor de 

gelovigen. Elke 3 jaar kent de Bronkprocessie in Gulpen een identieke 

route. Het ene jaar naar Ingber, het andere jaar naar Euverem en het 

daaropvolgende jaar naar Gulpen-Oost (inclusief Klein Gulpen). Grote 

groepen bewoners van de betrokken buurten zijn dat weekend druk in de 

weer met het aanbrengen van de nodige versieringen, waarbij tegelijkertijd 

attributen worden geleend van andere buurtverenigingen binnen de 

Gulpense gemeenschap waar de processie dat jaar niet komt.  

Deze attributen zijn de afgelopen decennia zodanig verouderd dat zij aan 

vernieuwing toe zijn. Vele paaltjes met kruisjes zijn kapot en onherstelbaar. 

Naast het feit dat er slechts nog maar een beperkt aantal vlaggetjes 

beschikbaar is, zien deze er ook verschillend uit. Een groot gedeelte is in 

de loop der jaren kapotgegaan of versleten. Het houten rustaltaar is 

eveneens toe aan vernieuwing. Gulpen-Oost luidt de noodklok en wil op 

korte termijn, samen met het Bewonersnetwerk Gulpen, starten met een 

burgerinitiatief richting gemeente, voor een éénmalige financiële injectie 

om dit cultureel erfgoed ook in de toekomst voor Gulpen te behouden. 

 

 

DANK JE WEL… 

 …Kenneth Leunissen en Gé Hoeijmakers. Kenneth is de 

interne contactpersoon en begeleider van de 

kernoverleggen binnen de gemeente en Gé de externe 

begeleider. Dus ook voor ons als Bewonersnetwerk. 

Altijd bereid om mee te denken en te doen volgens het 

principe ‘Als iets niet kan, kan het altijd nog anders’. 

Toppers.  

 Alle bijna 100 volgers, meedenkers en vooral de harde 

kern van doeners van ons Bewonersnetwerk voor al jullie 

werk en betrokkenheid in de eerste 15 maanden.   

PUNTER 

Burgerparticipatie is niet makkelijk. Een nieuwe rolverdeling tussen 

gemeente(raad) en bewoners. Grenzen opzoeken, soms verleggen. 

Verschillen in cultuur en verwachtingen. Soms te veel, dan weer te 

weinig kaders. Begripvolle en steeds meedenkende ambtenaren en 

bestuurders, maar ook starre regelbewakers in plaats van flexibele 

frisdenkers. Bewoners die meer willen dan mogelijk is, bestuurders 

die minder loslaten dan wenselijk. Zelfsturing? Daar valt nog heel 

wat over te leren in Gulpen-Wittem. Voor ons allemaal. 
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