
 

BEWONERSNETWERK 
GULPEN 
‘Hoe sjiek zou het zijn als Gulpen…                                                   
…mag profiteren van uw talenten en inbreng?’ 

Sinds januari 2019 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. In deze folder staat wat we de afgelopen maanden allemaal 

hebben gedaan. Ook ondanks corona. Zie het als een verantwoording 

naar u, als bewoner van Gulpen.  

Denkt u na het lezen van deze folder: ‘Ik zou best ook iets willen 

bijdragen aan de projecten van het Bewonersnetwerk?’ Stuur dan een 

mail met uw gegevens en de projecten/ thema’s waarvoor u zich voor wilt 

inzetten, dan nemen we snel contact op. Ons mailadres is: 

bewonersnetwerk.gulpen@gmail.com.  

Of kom eens geheel vrijblijvend naar de volgende centrale bijeenkomst. 

Door corona zal die pas op 5 MAART 2021 zijn, maar die datum zullen 

we o.a. via de lokale (social) media in februari nog een keer tijdig 

communiceren. Kortom, Gulpen laten profiteren van uw inbreng en 

talenten. Dat zouden we heel sjiek vinden. Voor Gulpen, voor u, voor ons.     

                                         

Redactie: Communicatie Bewonersnetwerk Gulpen / druk: Drukkerij & reclametechnieken BPR Wijlre 

  

 

 

 

Lilian Boucher droeg op 2 oktober 
het (1.5 m lange) voorzittersstokje 

over aan Jean Schrijnemakers. 

 

Met precies de toegestane 30 personen en op voldoende afstand van elkaar vond op 2 

oktober in 't Gulperhoes weer een centrale bijeenkomst van het Bewonersnetwerk plaats. 

inclusief een rondleiding. 

 

 

ONZE PROJECTEN:  

1. Mural Yasja Ligtelijn 

2. Inspraak Centrumplan 

3. Timpaantuinen 

4. Ondersteuning 

burgerinitiatieven 

5. Wijkparticipatie 

6. Verkeersveiligheid & 

verkeersleefbaarheid 

7. Hoezo 

Burgerparticipatie? 

8. Jong en Oud 

9. Rolstoeltoegankelijkheid 

10. Openbare toiletten 

11. Bewoners- en 

coronajournaal 

12. Hallo Heuvelland 

13. Ondernemers 

ondersteunen 

14. Gezamenlijke kernen 

15. Samen Groen 

16. Gulpen 75 jaar bevrijd 

 

Zie blz. 2 en 3 > 



 

Voor wat en voor wie…  

 

…hebben we ons ingezet?  
                                                 

 
Als Bewonersnetwerk lanceerden we het idee en hielpen we 
mee om de Rosstraat te verfraaien met een mural van  
Yasja Ligtelijn uit Epen. Zij staat op het punt met haar werk 
wereldwijd door te breken. 
  

 
De werkgroep Jong en Oud houdt zich op dit moment o.a. 
breed bezig met ‘Eenzaamheid in Gulpen’ en was ook 
betrokken bij het geslaagde symposium over dit thema. 

Gemeenteraad en 
College wilden in 
eerste instantie 
achter gesloten 
deuren praten over 
hoe het verder 
moet met 
burgerparticipatie 
en zelfsturing in 
Gulpen-Wittem. 
Bewonersnetwerk 
Gulpen en ook 

andere kernen kwamen daarom met een eigen visie en een 
overzicht van wat al goed gaat en beslist beter kan: de notitie 
‘Communicare’. Te lezen bij ‘Publicaties’ op Hallo 
Heuvelland.nl. Op 10 december buigen raad en 
kernoverleggen zich voor de eerste keer samen over die 
toekomst, waarna de raad (nieuwe?) kaders vaststelt.   

Als Bewonersnetwerk Gulpen 
waren we op bijna alle 
inspraakavonden over het 
Centrumplan aanwezig en hebben 
uitgebreid kunnen meedenken en 
adviseren. Vooral ook op basis van 
wat we van bewoners en 
ondernemers aan wensen en 
ideeën hoorden. De gemeente 
probeerde hieraan tegemoet te 
komen.   

Samen met de gemeente 
schreven we een 
ideeënwedstrijd uit over de 
verdere invulling van de 
Timpaantuinen. 
Bewoners kwamen o.a. 
met een beweegtuin voor 
jong en oud, een 
educatieve tuin, een plek 
waar je naar audioverhalen 

kunt luisteren, fruitbomen, een klasscheneerheukske met 
lokaal nieuws, een boerenbloementuin, een vijver met fontein, 
een talentuin, een blijvende expo over ons industrieel verleden 
en hagedissen tussen de stenen! Door de financiële gevolgen 
van de coronacrisis moet de verwezenlijking van de 
geselecteerde ideeën waarschijnlijk over een (veel?) langere 
periode worden uitgestreken. Heel jammer, maar het is even 
niet anders. Over dat stappenplan wordt binnenkort overlegd. 

In de aanloop naar de 
feestdagen van 2019 
vonden de nieuwe 
ondernemersvereniging 
SPKG en het 
Bewonersnetwerk elkaar. 
Samen ontwikkelden en 
voerden we het project 
‘Sfeermakers’ in de 
dagen voor die 
feestdagen uit.  

Dat beviel zo goed dat we vanaf dat moment aanschuiven bij 
de bestuursvergaderingen van SPKG en dat bestuur is altijd 
vertegenwoordigd op onze centrale bijeenkomsten. 
Gezamenlijk doel: elkaar helpen bij het nog meer realiseren 
van Gulpen als hét winkel- en horecahart in het Heuvelland.   

Het 
Bewonersnetwerk 
nam voor een 
groot deel de 
organisatie van 75 
jaar Bevrijding in 
Gulpen voor z’n 
rekening. 

 
Het Bewonersnetwerk 
brengt in Gulpen op 
allerlei manieren het 
nieuwe digitale 
dorpsplein ‘Hallo 
Heuvelland’ onder de 
aandacht.  
Het groeit snel, ook in 
ons dorp. Kijk maar eens. 

  
Burgerparticipatie verloopt 
zeker niet alleen via ons. Hoe 
het ook kan, bewezen enkele 
jonge ouders, die samen met 
de buurt achter de flats aan de 
Dr. Poelsstraat een 
ontmoetingsplaats voor jong 
(een opgeknapte speeltuin) 
en oud (o.a. een jeu de 

boules-baan) realiseerden. Het eindresultaat is fantastisch. 
De gemeente trok voor dit project 50.000 euro uit. 



Gulpen was een tijdlang niet 
aantrekkelijk voor bewoners in 
een rolstoel of scootmobiel. De 
toegang tot winkels en vooral 
horecazaken kan beslist nog beter. 
Wat wel al een hele verbetering is, 
is dat we samen met de doelgroep 
en de gemeente bij het nieuwe 
Centrumplan gegaan zijn voor het 
vervangen van klinkers door 
bestrating die je in een rolstoel niet 
meteen extra pijn oplevert. Een 
belangrijke rol hierbij was ook 

weggelegd voor o.a. Ellen Jongen, Emma Zink, Hub Pelzer, 
Bart Kievit en Michel Vanderheijden. Vooral voor deze 
doelgroep gingen en gaan we ook voor openbare toiletten.   

 
Toen corona in maart 
uitbrak, vroegen we ons 
af: welke meerwaarde 
kunnen we als 
Bewonersnetwerk in 
crisistijd hebben? We 
kozen ervoor om via een 
Coronajournaal op FB 
bewoners die nieuwtjes 
en verhalen te brengen 
die je anders op straat, 

in de kroeg, bij je vereniging of vriendenclub hoort. Een online 
(ver)bind- en communicatiemiddel dat de eerste week nog wat 
traag opgang kwam, maar daarna geweldig aan een behoefte 
bleek te voldoen met een bereik van gemiddeld plm.5000 per 
bericht en een grote betrokkenheid. Nu, bij de tweede COVID-
19 golf, hebben we het wéér opgepakt.  
 

In de wijk 
Ingbergracht-Noord 
(Groeneweg en 
zijstraten) waren de 
wegen na 35 jaar aan 
een forse opknapbeurt 
toe. Dat moment werd 
door de gemeente én 
het Bewonersnetwerk 
aangegrepen om ook 
andere (kleine) wensen 

over de openbare ruimte in deze wijk in kaart te brengen en 
waar mogelijk te faciliteren. Zo werd het een intensieve klus 
met een hoog burgerparticipatiegevoel, al kon er natuurlijk niet 
aan alle wensen worden voldaan. Het project van ruim een 
maand zorgde op deze manier ook voor binding in de wijk.  
 

Verkeersveiligheid 
stond en staat hoog op 
de agenda van het 
Bewonersnetwerk. Het 
begon in 2019 
allemaal met paaltjes 
die de stoep in de 
Dorpsstraat weer 
stoep lieten zijn en 
geen lange, onveilige 
parkeerplaats. Op elke 
inspraakavond van het 

Centrumplan hebben we gekeken naar hoe we dit immense 
project ook kunnen aangrijpen om het centrum van Gulpen 
verkeersveiliger te maken. Dat zullen we in 2021 zeker ook 
samen met bewoners doen als de Dorpsstraat aan de beurt is. 
Daar wordt vaak veel te hard gereden. Ook de hoge snelheden 
op de Kiewegracht, Nieuwstraat en op de Rijksweg richting 
Margraten ‘schreeuwen’ om aandacht én zo nodig ‘actie’.  
 

Peter van Amelsvoort is nauw betrokken bij de gesprekken 
tussen Sophianum, Veilig Verkeer Nederland, het 
Bewonersnetwerk en de gemeente Gulpen over de 
verkeerssituatie rondom Sophianum. En dan met name het 
punt waar de Landsraderweg overgaat in de parkeerplaats van 
de school én het kruispunt Landsraderweg, Burg.Teheuxweg 
en Tramweg. Diverse opties ter verbetering zijn in kaart 
gebracht en ook een verkeerskundige is ingeschakeld. Wordt 
vervolgd.  
 

 
 
Behalve voor verkeersveiligheid willen we ons inzetten voor de 
verkeersleefbaarheid die vooral in het toeristisch 
hoogseizoen flink onder druk staat. We raden u aan om, net 
als wij, heel alert te zijn als binnenkort het nieuwe 
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Gulpen (GVVP) voor de 
komende jaren door de raad moet worden vastgesteld. Voor 
de eerste keer mag ook een werkgroep van burgers uit diverse 
kernen een bijdrage leveren. Werkgroep-lid Paul Merk uit 
Euverem heeft al op twee centrale bijeenkomsten van ons 
Bewonersnetwerk de actuele stand van zaken over het GVVP 
toegelicht. Zo gauw het eindrapport beschikbaar is, hoort u er 
van ons meer over. Het zal zeker ook in onze kern veel 
gespreksstof opleveren door al die verschillende belangen. 
    
De nieuwe kerngroep Bewonersnetwerk Gulpen per 2 
oktober, v.l.n.r. Tjeu Seeverens, Frans Croonenberg, Jean 
Schrijnemakers en Maxi Heijboer-Nicasia. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
        
        bewonersnetwerk.gulpen@gmail.com 

 

COLUMN 
JEAN 
Tijdens de bijeenkomst van het 

Bewonersnetwerk Gulpen op 2 oktober 

jl. nam ik het stokje over van voorzitter 

Lilian Boucher. Vanaf de start van het 

Bewonersnetwerk Gulpen (9 januari 

2019) maak ik deel uit van het 

Kernoverleg.  Inmiddels zijn we bijna 

twee jaar verder en heeft het 

Bewonersnetwerk Gulpen al vele 

activiteiten ondernomen en successen 

geboekt. Graag verwijs ik eenieder naar 

de verschenen nieuwsbrieven én de 

periodieke Bewoners- en 

Coronajournaals van het 

Bewonersnetwerk Gulpen op 

Facebook. En degenen die niet op 

Facebook zitten, kunnen informatie 

over ons vinden op internet via 

www.bewonersnetwerkgulpen.nl of via 

www.HalloHeuvelland.nl 

Vooral de kernwaarden van onze 

beweging (niemand mag worden 

uitgesloten, politiek onafhankelijk, het 

organiseren van voldoende 

tegenspraak en zorgdragen voor goede 

en eerlijke communicatie zowel online 

als offline) spreken mij bijzonder aan. 

Laten we SAMEN verder bouwen aan 

een nog mooier Gulpen om te leven, te 

wonen, te werken en te ontspannen. 

Zeker nu in deze bizarre tijd en we 

sinds kort in een 2e lockdown zitten, is 

het belangrijk dat we oog hebben voor 

elkaars wel en wee. Laat niemand in de 

kou staan en laten we zorgen voor 

elkaar. Al is het op dit moment op 

afstand. Mijn uitdaging is NIET 

voorzitter te zijn van een elite clubje, 

maar vooral samen met ALLE inwoners 

van Gulpen te werken aan een mooie 

leefomgeving waarin eenieder zich 

prettig voelt. Ook de jeugd!!              

Blijf gezond, houd afstand en 

hopelijk zien we elkaar op welke 

wijze dan ook.  

                                              

 

GEEN ‘ECHT’ BESTUUR,  
WAT DAN WEL? 
Bewonersnetwerk Gulpen 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 en bewust 

regelmatig van samenstelling wisselt. Sinds 2 oktober wordt de kerngroep gevormd 

door Frans Croonenberg (raad & daad/ambassadeur), Maxi Heijboer-Nicasia (raad 

en daad /verbindster), Jean Schrijnemakers (voorzitter/ financiën) en Tjeu 

Seeverens (communicatie/deurenopener). Het viertal ondersteunt de initiatieven 

van bewoners(groepen) en het bewonersnetwerk. Daarnaast stimuleren, prikkelen, 

enthousiasmeren en ondersteunen de vier kerngroepleden elkaar op basis van 

gelijkwaardigheid. Het eigenaarschap blijft nadrukkelijk bij de werkgroepen en de 

bewonersinitiatieven. De inmiddels voormalige kerngroepleden van het eerste 

uur, Lilian Boucher en Peter van Amelsvoort, zijn we veel dank verschuldigd 

voor hun grote inzet, betrokkenheid en deskundigheid tijdens de eerste 

periode van ons Bewonersnetwerk. Zij hielpen mee aan een stevig fundament. 

WAAR WILLEN WE NAAR TOE?  

KORTE EN LANGE TERMIJN 
We zijn nu 22 maanden onderweg. Eerlijk is eerlijk: het lijkt veel langer. Er 

is veel gebeurd. De stappen die we samen hebben gezet, zijn groter dan 

we bij de start in januari 2019 voor ogen hadden. Door corona beperken we 

echter vanaf nu - in elk geval tot het einde van dit jaar - het aantal  

activiteiten. Wat we wel nog doen: juist nu gaan we door met ons veel 

gelezen Bewoners- & Coronajournaal op Facebook als bindmiddel in deze 

moeilijke tijd. We blijven ook de nieuwe ondernemersvereniging Stichting 

‘Samenwerking en Promotie Kern Gulpen’ (SPKG) ondersteunen en 

inspireren richting feestdagen. In december gaan we samen met de andere 

kernoverleggen in gesprek met de gemeenteraad over wat 

burgerparticipatie en zelfsturing nu echt inhoudt. Ook blijven we een vinger 

aan de pols houden bij de uitvoering van het Centrumplan (fase 2) en de 

verdere invulling van de Timpaantuinen. Onze werkgroep Jong en Oud 

richt zich de komende tijd vooral op het thema eenzaamheid in Gulpen. We 

ondersteunen op allerlei manieren het streven van HalloHeuvelland.nl om 

een nieuw, aansprekend digitaal buurtplatform ook in Gulpen van de grond 

te krijgen.  

Voor de langere termijn hebben we, naast de lopende projecten en wat 

verder nodig is, 4 grotere thema’s benoemd waarmee we al in 2021 en de 

jaren daarna aan de slag willen: 

1. Woningbouw; 

2. Verkeersveiligheid en -leefbaarheid; 

3. Duurzaamheid (o.a. energietransitie & ‘groen’); 

4. Communicatie (niet alleen online). 

En onze grote wens bij de jaarwisseling zal zijn dat er in 2021 in de wijken 

in Gulpen nog meer mooie burgerinitiatieven zullen ontstaan, die wij dan 

desgevraagd zeker met veel enthousiasme en energie ondersteunen. 

 

Jean Schrijnemakers, 

voorzitter 


