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Eerste bijeenkomst bewonersnetwerk kern Gulpen – 9 januari 2019 

Verslag eerste bijeenkomst bewonersnetwerk kern Gulpen 
Datum: 9 januari 2019 in de Toeristenkerk, van 19.30 uur tot 21.45 uur. 

 
Aanwezig: Marion van Sambeek, Naomi Bormans-Wijnen, Annet Seeverens, Rianne Wildermann, Lilian 
Boucher, Charlotte Domen-Bormans, Yvonne Brounen, Saskia Schins, Rob Schins, Coralie van Wingerden, 
Patrick Speetjens, Eva Hutschemaekers, Peter van Amelsvoort, Ans van Amelsvoort, Henny Jaminon, Lonneke 
Schoonbrood, Karin Heijdendal – Loo, Saskia Derkx, Jean Schrijnemakers, Adriaan van Zon, Ria Butink, Tjeu 
Seeverens (mede-initiatiefnemer) en Gé Hoeijmakers (externe coördinator leefbaarheid Gemeente Gulpen). 
Gasten aan Tafel: Henk van Empel (Kernoverleg Slenaken, lid Regiegroep Zelfsturing) en Marlène Hendrickx 
(bestuurslid Leven naast de Brouwerij) en Huub Schreuder.  
Afgemeld: Dennis Vliegen, Jelle Narinx, Maxi Nicasia (drietal is op vakantie), Piet Lemmens (verhinderd op 
laatste moment), John en Tiny America (verjaardag) en Marie-José Buskens.  
 

Verloop van de avond: 

Als kennismaking en opwarmer werd gekozen voor ‘Over de streep’. Wie het eens was met een stelling liep naar 

de overkant. Zowel wie bleef staan als de ‘overlopers’ konden hun keuze toelichten. Het bleek een goede vorm 

voor een eerste kennismaking, die meteen inzicht gaf over hoe er binnen de groep werd gedacht over o.a. 

veiligheid, evenementen, toerisme en natuurbehoud in Gulpen. 

  

 

Vervolgens werd aan tafels van vier of vijf personen invulling 

gegeven aan de vraag: ‘Wat zou het mooi zijn als in Gulpen…’  
Het resultaat van twee van zulke tafelrondes is in bijlage 1 

vervat 

In de pauze vond er een spontane stoelendans plaats en werden 

er hapjes voor elkaar gemaakt.  

Tijdens de bijeenkomst werd in korte blokken door Gé en Tjeu 

informatie verstrekt over aspecten van zelfsturing. Gé gaf een 

korte toelichting over zelfsturing in Gulpen-Wittem en de 

onderliggende filosofie (zie bijlage 2) 

 

Tjeu ging in op de democratische waarden: Leden van dit 

bewonersnetwerk zijn niet democratisch gekozen. De  groep is organisch ontstaan en wil zich ook op die manier 

steeds uitbreiden. Uitgangspunt zijn daarbij de volgende democratische waarden: 

▪ het bewust organiseren van voldoende tegenspraak;  

▪ niemand uitsluiten;  

▪ het is een ‘beweging’ van teams van steeds wisselende samenstelling (i.p.v. een vaste kleine groep 

beslissers en een grote groep uitvoerders; 

▪ verantwoording en verbinding naar de direct betrokkenen (goede communicatie);  

▪ het bewonersnetwerk is politiek onafhankelijk.  

Tjeu gaf ook een toelichting op de rollen binnen het bewonersnetwerk. Aan het eind van de bijeenkomst gaf elke 

aanwezige aan welke rol men voor zichzelf zag. Dit zijn die rollen waaruit gekozen werd: 

Kerngroeplid van bewonersnetwerk met als belangrijkste taak het ondersteunen en aanjagen van werk-en 

projectgroepen. Vergt meer tijdsinvestering. (Peter van Amelsvoort, Lilian Boucher, Ans van Amelsvoort, Jean 

Schrijnemakers (op termijn), Tjeu Seeverens (in opstartfase, daarna ervaringsdeskundige). 

Buurtverbinder; zorgt voor de (ver)binding met en de communicatie naar een specifieke buurt in Gulpen vanuit 

het bewonersnetwerk en omgekeerd. Tijdsinvestering is afhankelijk van hoe actief die buurt is. (Saskia Schins, 

Rob Schins (Gulpen-Oost), Peter van Amelsvoort (Tusje Gulp en Sjteekoel) 
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Ervaringsdeskundige (lid/trekker van een 

werkgroep of projectgroep die een specifiek 

thema oppakt (in tijd beperkt).  

Marjon van Sambeek (kinderen & 

ontwikkeling), Jean Schrijnemakers (milieu 

& veiligheid), Coralie van Wingerden 

(burgerparticipatie), Ria Butink 

(vluchtelingenwerk & scholing), Adriaan van 

Zon (economie, politiek en communicatie), 

Tjeu Seeverens (onderwijs, netwerken, 

communicatie & sociaal domein), Naomi 

Bormans (sociaal domein, milieu en 

communicatie) 

 

Volger: wil graag deelnemen aan innercircle 

en goed geïnformeerd blijven over het bewonersnetwerk. Wordt actief benaderd als dat opportuun is en er 

bijvoorbeeld een initiatief komt dat past bij het aangegeven interesseveld. (Yvonne Brounen (verbinden, zorg en 

communicatie), Saskia Derckx (ondernemers -voorlopig), Karin Heidendal (ondernemers), Lonneke 

Schoonbrood (volgster op alle gebieden), Charlotte Domen-Bormans (natuur, sociaal domein, milieu), Henny 

Jaminon (nog nader te bepalen), Saskia Schins (sociaal domein), Annet Seeverens (sociaal domein, specifiek 

zorg), Marjon van Sambeek (sociaal domein en natuur), Jean Schrijnemakers (volger op alle gebieden). 

 

Afsluiting  

De volgende keer zal zijn op 6 februari. Reserveer alvast de datum. Juiste tijdstip, locatie en vorm worden 

komende week bekend. Iedereen probeert 1, 2 of meer nieuwe ‘kandidaten’ te vinden voor het 

bewonersnetwerk. Mede voor dat doel tref je bij deze mail ook het document ‘Nieuwsbrief bewonersnetwerk 

Gulpen’ aan. 

 

Bijlage 1: Opbrengst tafelrondes ‘Wat zou het mooi zijn als in Gulpen…’ 
Jong en Oud 

De verrassende rode draad: laten we als bewonersnetwerk initiatieven ontwikkelen waardoor jongeren en 

ouderen in Gulpen meer voor elkaar (kunnen) betekenen. Het is dan wel handig te onderzoeken welke 

activiteiten er al zijn. En je versnelt dat proces als er ergens een ruimte binnen of plek buiten is waar beide 

groepen elkaar ontmoeten, zonder dat er meteen sprake van een vereniging is. Denk bijvoorbeeld aan fitness-

toestellen buiten voor jong en oud (volgens Spaans voorbeeld) of een terugkerend klein event voor beide 

doelgroepen.  

 

Verenigingen 

Een andere uitdaging is hoe je jonge mensen kunt interesseren voor bestuursfuncties binnen de Gulpense 

verenigingen. Wie weet hebben de volgende keer ook Dennis of Jelle daar goede ideeën over. Kunnen zij de 

eerste ‘jeugdverbinders’ worden? 

 

Openbare ruimte  

Streef naar een betere afweging tussen het belang van toeristen en dorpsbewoners, die er het hele jaar gebruik 

van maken. Kijk door die ogen eens naar het Centrumplan, dat dan ook veel goedkoper kan worden uitgevoerd. 

De grote vijver  en het gebied rond de kikker kan na al die jaren ook best een eigentijdse opknapbeurt krijgen. 

In sommige buurten lijkt de overlast van drugs en inbraken toe te nemen.  

'’Eens met de stelling, dan naar de overkant'… 
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Geen nieuwe grote evenementen in de kern van Gulpen, wel kleinere, intiemere evenementen voor 

verschillende doelgroepen. Wat zeker ook nodig is, is een betere onkruidbestrijding en meer afvalbakken op de 

routes van de schoolgaande jeugd. Kritisch kijken naar het totale aanzicht van de kern Gulpen. Hoe betaalbaar is 

straks het nieuwe gemeenschapshuis voor de verenigingen?  

 

Mentaliteit en samenwerken  

Gulpenaren hebben de neiging om heel kritisch over nieuwe ontwikkelingen te zijn. Hoe kunnen we met z’n 

allen zorgen voor een positievere kijk op Gulpen en wat er binnen onze toch al mooie kern wordt gerealiseerd? 

Campagne? En door wie ontwikkeld? Laten we in elk geval vaker benoemen en uitdragen wat goed is, denk 

bijvoorbeeld aan het huidig parkeerbeleid. Hoe bereiken we dat er beter naar elkaar wordt geluisterd? Het zou 

ook mooi zijn als de verenigingen meer samen naar buiten zouden treden. De eerste geslaagde voorbeelden 

daarvan zijn er gelukkig al. Nu doorzetten. Die samenwerking verbeteren moet ook een uitdaging voor de lokale 

ondernemers zijn. Denk bijvoorbeeld aan de problemen met de kerstverlichting dit jaar. Het is een goed streven 

om als bewonersnetwerk nieuwe burgerinitiatieven te omarmen en ondersteunen.  

 

Verkeer  

Laten we eens nadenken over een voetgangersdomein in de Rosstraat in de avonduren en de zeer onveilige 

verkeerssituatie bij het Sophianum en toch ook wel bij de basisschool proberen te verbeteren. Nieuwe 

Trambaanfietsroute niet over de Rijksweg. Wat kunnen we doen aan de overlast door grote groepen fietsers in 

het buitengebied? En aan een goede verkeersdoorstroming door het beter afstellen van de stoplichten op de 

Rijksweg? (verkeersveiligheid) 

 

Communicatie 

De vorm en de frequentie van de communicatie met bewoners kan verbeterd worden. Bijvoorbeeld een webcam 

in de raadszaal en vaker d.m.v. steekproeven/ enquêtes naar de mening van grote groepen bewoners vragen. 

Zoek naar een vorm waardoor niet steeds dezelfde mensen op inspraakavonden verschijnen.  

Een keer per jaar een dorpsbijeenkomst organiseren die qua vorm en inhoud uitdagend genoeg is voor een groot 

deel van de Gulpenaren. Doel: bevorderen onderling contact en uitlaatklep voor wat er in het dorp leeft. In o.a. 

Rimburg was dit een groot succes. 

 

Andere mogelijke actie- en aandachtspunten: 

• Wat zou het mooi zijn als er in Gulpen weer een keer een echte kermis was.  

• Zelfsturing mag niet betekenen: afschuiven van verantwoordelijkheden door gemeente/politiek.  

• Nieuw college of andere invloedrijke mensen moeten opnieuw een poging wagen de kasteeltuin van 

Neubourg openbaar toegankelijk te krijgen.  

• Vrijwilligers vinden voor frequenter vervoer voor en begeleiding van bewoners van Dr. Ackenshuis 

naar het dorp v.v.  

• Meer starterswoningen of woningen met lage huur voor jongeren.  

• Een welkomstgroep voor nieuwe bewoners van de gemeente samenstellen.  

• Mogelijkheid projectie films buiten.  

• Tevens op deze witte muur van de Gulpener (ipv een muurschildering) een wedstrijd uitschrijven bij 

jongeren. De gekozen winnende ontwerpen niet schilderen maar projecteren op deze muur zodat er 

afwisseling is en het een project met toekomst is, in ontwikkeling. 

• Ontmoetingsplek voor senioren in beweging, bijvoorbeeld eenvoudige fitnessapparaten voor 2 personen 

zoals draaiwiel voor armen of loopschommel voor 2 staande personen. 
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Bijlage 2: Zelfsturing in Gulpen-Wittem en onderliggende filosofie (Gé)  
 

Voorgeschiedenis 

▪ Gemeente wil zelfsturing en burgerparticipatie bevorderen. Bewoners stimuleren om 

verantwoordelijkheid te nemen voor eigen leefomgeving en sociale cohesie bevorderen. Nodig om aan 

de leefbaarheid in de dorpen te werken.  

▪ Budget 150.000,- per jaar voor burgerinitiatieven in alle kernen. 

▪ Intern coördinator binnen het gemeentehuis: Kenneth Leunissen. 

▪ Extern coördinator Gé Hoeijmakers: onafhankelijke ondersteuning in opdracht van de kernoverleggen. 

▪ Er is een Regiegroep Zelfsturing met daarin gemeente en kernen die samen afstemmen en beleid 

ontwikkelen. Burgemeester Nicole Ramaekers is voorzitter van de regiegroep. Daarnaast heeft elke 

wethouder ‘zelfsturing’ ook in zijn/haar portefeuille. 

Huidige situatie 

▪ Het zelfsturingsproces in al in 2011 gestart. De meeste kernen hebben al enige jaren een kernoverleg, 

behalve Wijlre en Gulpen. In beide kernen wordt daar op dit moment hard aan gewerkt. In Gulpen 

gebeurt dat nu dus in de vorm van dit bewonersnetwerk. Mijn opdracht is om – naast de ondersteuning 

van de bestaande kernoverleggen - ook deze nieuwe initiatieven te begeleiden. 

▪ Wat is de aanpak bij het zoeken naar bewoners voor het nieuwe netwerk in Gulpen geweest? 

o  Gesprekken met actieve personen binnen de Gulpense gemeenschap, verbonden aan 

verenigingen. Zij hadden het veelal te druk, maar wel adhesie (Euverem wilde wel) . 

o  Daarna heb ik de focus gelegd op nieuwe zelforganisatie:  

▪ Een enquête onder de jeugd over de speelvoorzieningen: leidde tot het initiatief 

‘Rotsgats’ voor verbetering van de speeltuin aldaar.  

▪ Initiatiefgroep Verkeersproblemen Euverem leidde tot deelname aan en inbreng in 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.  

▪ En de inspraakavond over de invulling van het Timpaanterrein: dat leidde tot de 

ontmoeting met Tjeu, die veel mensen in Gulpen kent en na ons gesprek mede-

initiatiefnemer voor de opstart van het bewonersnetwerk in Gulpen werd. 

Resultaten van zelfsturing in andere kernen (enkele voorbeelden) 

Fysiek:  

▪ Ontwikkeling Ankerplaats en opknappen van kapellen in Slenaken 

▪ Gebruik gemeenteweide voor gemeenschap: Dorpsgaard Partij Wittem 

▪ Gemeenschapshuis Nijswiller (APL, discussie) 

▪ Inrichting Pendiel terrein kern Eys 

Sociaal: 

▪ Huiskamer in Partij Wittem en Slenaken 

▪ Ondersteuning ‘Bewegen voor ouderen Wahwiller’ 

▪ Behoud dorpskermis Mechelen 

Communicatie: 

▪ Nadenken over toekomst dorp: Dorpsontwikkelingsplan 

▪ Nieuwsbrief in Epen  

▪ Dorpsbijeenkomst Slenaken 

 

Centrale begrippen en filosofie 

Wat boeit mijzelf in zelfsturing? Van huis uit veranderkundige met als opleiding pedagogiek/andragologie.  
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1977: Wat zijn je leerdoelen? Vervreemding en macht; ode draad in mijn beroepsmatige bestaan. Waarom 

organiseren wij de wereld om ons heen zodat wij er ons niet meer in thuis voelen? Deze thema’s komen in 

zelfsturing op allerlei manieren tot uiting. 

 

Gemeente versus gemeenschap = systeemwereld versus leefwereld 

Tussen gemeente en de gemeenschap van bewoners zie je vaak verschillen in waarden en bijvoorbeeld taal.  

Zo zijn voor de gemeente alle burgers gelijk en hebben ze gelijke rechten. In de gemeenschap vinden burgers 

elkaar vanwege gelijke passies of belangen. Dat kan zowel met alsook naast elkaar bestaan. 

Voorbeelden: 

▪ Bloembakkenprojecten in alle kernen? Onbetaalbaar maar als de kern het organiseert… 

▪ Verkeersbeleid: Meeste kernen weten al wat er schort, maar de gemeente houdt nu desondanks toch 

weer een nieuwe enquête onder alle inwoners. 

▪ Taal is ook zo’n dingetje. Bijvoorbeeld ‘kernoverleg’. Als je voor een dynamische burgerbeweging gaat, 

past daar beter het woord bewonersnetwerk bij. 

Als vitale gemeenschap kun je: 

▪ Toekomstgericht denken 

o Durf te dromen en werken aan de eigen identiteit en kwaliteiten van de gemeenschap. 

o Neem betekenisvolle initiatieven. 

▪ Belang van samenwerking bevorderen 

o Samen is leuk en komt tegemoet aan de vele kwaliteiten die ieder van ons heeft en die we met 

elkaar kunnen delen.  

o Een bewonersnetwerk zou inclusief (voor iedereen) moeten functioneren en is a-politiek. 

▪ Verbindingen leggen in de gemeenschap 

o Bijvoorbeeld tussen verenigingen of tussen ondernemers 

▪ Horizontale netwerken met tijdelijke werk/projectgroepjes organiseren (organisch) 

Eigenaarschap  

1, Wie is eigenaar van de publieke ruimte /onze leefomgeving?  

2. Van wie is een probleem of onderwerp?  Van groepen bewoners zelf of van gemeente misschien of van een 

maatschappelijke organisatie? Aan het begin van een initiatief/traject moet je als bewonersnetwerk altijd scherp 

zijn op het eigenaarschap.  

 

Voor de gemeente betekent zelfsturing: 

▪ Meer loslaten: overlaten aan dorpsgemeenschappen/burgerinitiatieven; 

▪ Vertrouwen tonen en ruimte scheppen voor burgers; 

▪ Van controleren naar faciliteren en enthousiasmeren; 

▪ Constructief meewerken 

 

Tjeu Seeverens, Gé Hoeijmakers, 

januari 2019 


