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Aanwezig:  Wim Butink, Diana Dautzenberg, Marie-José Buskens, Piet Lemmens, John America, Jan Somers, Elly Cremers-Alleleijn, 
Charlotte Domen-Bormans, Chris Janssen, Hans van Gestel, Mieke van Gestel, Annet Severens, harrie de Reus, Anne-Marie van der Horst, 
Saskia Schins, Mariet Brouns, Arthur Nijsten, Paul Schols, Paul Brouns, Joep Soree, Marjon van Sambeek, Fons Meijs, Nicole Ramaekers, 
Kenneth Leunissen, Frans Rats, Marja Wijts, Gaby Jöbses, Nieke Pietersma, Mia Nijsten-Reumers, Pierre Nijsten, karin Heidendal-Loo, Ruud 
Verhoeven, Marion Vliegen, Maarten America, Gé Hoeijmakers, Lilian Boucher, Tjeu Seeverens, Jean Schrijnemakers en Peter van 
Amelsvoort 
Afwezig met kennisgeving: Naomi Bormans, Birgit Senden, Carolie van Wingerden, Willem Schrouff, Ans van Amelsvoort, Frans 
Croonenberg, Henny Jaminon, Erwin Habets, Paul Merk.  
Definitieve afmeldingen; Judith Jongen (def.), Rianne Wildman  
 

Belangrijkste punten van deze bijeenkomst; 

Lilian opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. 

Tjeu benoemd afmeldingen en licht, waar mogelijk, toe waarom. 

Gasten aan tafel; vandaag sluiten als “Gast aan tafel” onze burgemeester mevrouw Nicole Ramaekers 
                                en coördinator zelfsturing bij de gemeente de heer Kenneth Leunissen. 

In de inleiding wordt kort samengevat waar de kerngroep tussentijds actief mee is geweest, onder 
andere rondom verkeer, de Timpaantuinen, deelname aan bijeenkomst in Buggenum en een 
workshop strategisch denken. 

Vervolgens krijgen de deelnemers de “opdracht” om een, bij voorkeur onbekende andere deelnemer 
op te zoeken en daarmee te praten over;  
“wat is me afgelopen weken opgevallen in Gulpen, wat zou er in Gulpen moeten gebeuren” 
Bij de terugkoppeling hiervan worden er vooral de volgende twee zaken genoemd; verkeer 
(kruispunt Rijksweg/Molenweg/Ingbergrachtweg, kruispunt bij busstation, parkeerproblemen o.a. op 
de Rus)en hondenpoep (overlast, mentaliteit eigenaren, ontbreken losloopgebied). 

Timpaantuinen;  
Marjon van Sambeek heeft naar aanleiding van de uitnodiging vanuit de gemeente een plan gemaakt 
voor een van de vijf “deeltuinen” van het ontwerp. Zij licht haar plan “Beweegtuin voor jong en oud” 
toe; er zijn her en der wel speeltoestellen voor jongeren maar niet voor ouderen. In overleg met BSO 
en kijkend naar initiatieven elders heeft ze een plan voor (soms 2-persoons) outdoor-
beweegtoestellen opgesteld, incl. kostenoverzicht. Ze zal dit vóór 15 mei (sluitingstermijn) bij de 
gemeente indienen. Het initiatief wordt met applaus ondersteund. 

Tjeu Seeverens geeft “zijn verhaal” over dit burgerinitiatief. Bij start van dit initiatief waren de 
uitgangspunten het, op basis van bep. filosofie(-en),  creëren van een rustige en prettige omgeving 
voor de bewoners. Hier had men reeds heel vergevorderde plannen voor gemaakt. Bij de 
startbijeenkomst met de gemeente heeft het daardoor ingehuurde bureau de fout gemaakt om te 
openen met de mededeling dat men “bij nul wilde beginnen”. Achteraf heeft bureau van Beek dit 
nog proberen te nuanceren maar dat is nooit meer goed gekomen. Geleidelijk aan zijn er desondanks 
meer positieve reacties (van bijv. buurtbewoners en IVN) gekomen en ligt er een heel aardig plan. 
Helaas herkenden de initiatiefnemers zich daarin onvoldoende en hebben die zich teruggetrokken uit 
dit overleg. 

Harrie de Reus, een van de initiatiefnemers van “de Timpaantuinen” licht zijn standpunten toe. Hij 
moet constateren dat het helaas mislukt is, dat is jammer. Het IVN en de BSO waren positief en 
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enthousiast over hun ontwerp. Tijdens eerder genoemde startbijeenkomst op gemeente was er na 
inleiding en woord van architect maar met moeite ruimte voor de bewoners. Daarmee was de kern 
van het idee onderuit gehaald. Het oorspronkelijk plan was, analoog aan initiatieven elders in het 
land, om het terrein aan de burgers over te dragen en deze zelf voor inrichting en onderhoud 
verantwoordelijk te laten zijn. Het ging hier met name om het sociale aspect, het proces dat had 
moeten leiden tot “dit is onze plek, onze groene huiskamer”.  
Nu werd het steeds meer “invulling geven aan een stuk publiek groen”. In die zin ervaren de 
initiatiefnemers het oorspronkelijke project als mislukt. Op vraag van deelnemers gaf Harrie aan toch 
niet persé  afwijzend te staan tegenover de vraag of “Leven naast de Brouwerij” niet een van de 
tuinen zou willen inkleuren, mee zou willen denken aan de invulling van een ontmoetingsplek. 

Verkeer in kern Gulpen; waar is men mee bezig 

 In de Dorpstraat komen er voor hotel Gulperland paaltjes te staan zodat er niet meer op de 
stoepen daar geparkeerd kan worden. Deze zijn inmiddels besteld. 

 P-plaatsen Cobbejennegats zijn continu bezet; is er een mogelijkheid om het ingestelde 
vergunningengebied groter te maken zodat er mee P-plaatsen bijkomen?  

 Vanuit de Nieuwstraat is het vaak heel moeilijk om de Rijksweg op te komen vanwege 
verkeer en stoplichten aldaar. Ook voor voetgangers en fietsers is het heel moeilijk om veilig 
over te steken. Probleem is dat het een provinciale weg is en de provincie vooral prioriteit 
geeft aan een goede doorstroming van de Rijksweg. 

 Verzoek aan gemeente om meer te handhaven ten aanzien van het (minimaal 1 mtr?) 
vrijhouden van wandelpaden op terrassen met name ook vanwege rolstoelen/kinderwagens. 

 Het idee om, vanwege het hard rijden daar, de Rosstraat buiten winkeltijden gedeeltelijk af 
te sluiten voor verkeer lijkt moeilijk of niet haalbaar. Bovendien hebben zich daar ook 
tegenstanders van gemeld. 
Bewoners vragen ook om diverse oversteekplaatsen in het centrum.  
Tjeu licht toe dat er plannen zijn om gedeelten van het centrum na herinrichting een soort 
voetgangers-voorranggebied te maken. Dit betekent dat verkeer daar “gast” is en zich aan 
voetgangers moet aanpassen. Dat zou enkele van bovenstaande problemen (gedeeltelijk) 
oplossen. 

 

Rolstoeltoegankelijkheid; 
Over het algemeen zijn de gevraagde rolstoelgebruikers tevreden, ook over beleid van winkeliers en 
horeca. Maar er is wat hen betreft een heel belangrijk verbeterpunt namelijk de onregelmatige 
bestrating. Bij herinrichting van centrum pleitten zij voor een soort “rolstoelstroken” (asfalt?), 
gelijkend op de fietspaden.  
Daarnaast zijn ze ook blij als er op gelet wordt dat er geen lantaarnpalen meer midden op stoepen 
worden geplaatst. Ook wordt gevraagd om het ontstane gat vlak voor het bruggetje in de weide van 
“de Bende” op te vullen. Dit verzoek ligt inmiddels bij wethouder Last. 

Leren van elkaar: 
Maarten geeft in het kort aan wat dit “Visiespel” inhield. Het liet ons zien hoe wij als kerngroep de 
uitgangspunten van het bewonersnetwerk proberen uit te voeren. Wij hebben als uitgangspunt dat 
we vanuit / samen met de bewoners aan de slag gaan. Wij willen daarbij ondersteunen/faciliteren 
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maar niet overnemen, ook niet richting gemeente of andere instanties. 
Daarbij is het belangrijk dat alle bewoners de gelegenheid krijgen om hun mening te geven, wij willen 
niemand uitsluiten. Was een zinvolle avond en we waren heel tevreden met bevindingen vanuit de 
begeleiding (Vereniging voor Kleine Kernen Limburg) 

Logo en Website; 
Jean geeft toelichting op het waarom en hoe;  
vanwege herkenbaarheid hebben we gezocht naar een simpel maar krachtig logo wat staat waarvoor 
het bewonersnetwerk bedoeld is; verbinding met elkaar en samen de kern Gulpen een nog mooier 
plekje maken om te leven en wonen. Guido Miesen heeft geheel belangeloos een aantal voorbeelden 
gemaakt; na voorselectie mochten de aanwezigen een keuze tussen de twee overgebleven 
voorbeelden maken. De grote meerderheid koos voor het logo dat bovenaan dit verslag staat. 
Voor de website hebben we Erwin Quaaden bereid gevonden om (ook belangeloos) een website te 
maken en daarna zelfs de hosting voor zijn rekening te nemen. De eerste opzet is klaar, er moeten 
nog tekst en foto’s toegevoegd worden en daarna zal Maarten America als beheerder op gaan 
treden. De website is te vinden op: http://www.bewonersnetwerkgulpen.nl/ 

Na de pauze geeft burgemeester Nicole Ramaekers aan dat ze het leerzaam vond om aanwezig te zijn 
geweest, dat het haar goed doet om zo veel enthousiaste en betrokken bewoners te zien, het een 
risico is dat men verwacht dat plannen 1 op 1 uitgevoerd gaan worden en dat ze duidelijk ziet dat 
elke kern zo zijn eigen proces doorloopt. (Kort daarna moet ze vanwege andere verplichtingen het 
overleg verlaten). 

Werkgroepen: 
Peter loopt kort even de bestaande en nieuwe werkgroepen door; “” Mentaliteitsverandering”, “Jong 
en Oud”, “Zorgen voor Elkaar”, “Opschonen Gulp”, “Verkeer” en “Één ondernemersvereniging”. 
Vervolgens wordt heel kort verteld wat de ontwikkelingen zijn: 

 Mentaliteitsverandering; Marjon heeft na de vorige keer een verslag geschreven voor de 
werkgroepleden en kerngroep. Verbinding zoeken, luisteren, echt met elkaar praten, zoeken 
naar oplossingen i.p.v. mee gaan klagen waren daarin belangrijke items. Hoe dat op te 
pakken is nog een zoektocht. 

 Jong en oud; Annet geeft aan dat groep niet meer bij elkaar is geweest. Dat er wel ideeën 
zijn geopperd maar dat daar nog uitvoering aan gegeven moet worden 

 Zorgen voor elkaar; vanuit kerngroep was hier interesse voor, initiatieven in andere kernen, 
beschikbare informatie over vraaggerichte aanpak en de vraag van Arthur kwamen bij elkaar 
in dit nieuwe onderwerp. Arthur heeft heel concrete plannen om eerst workshops Positieve 
Gezondheid te organiseren en aan de gang te gaan met “voor elkaar zorgen, op basis van 
wederkerigheid, zonder betaling” 

 Opschonen Gulp; hier wordt vooralsnog geen nieuwe werkgroep opgericht. Direct na haar 
introductie hoorde Marja dat er al eerder in het verleden zo’n initiatief is geweest. Gaat daar 
eerst achteraan. 

  Verkeer; info is voor de pauze al grotendeels gedeeld 
 Één ondernemersvereniging; al eerder geopperd; Saskia en Marion gaan uitzoeken 

Vervolgens wijst Peter de diverse groepjes een tafel aan om aan te gaan zitten. Daarbij het verzoek 
om te proberen zoveel mogelijk tot concrete afspraken te komen zodat op de volgende 
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netwerkbijeenkomst van 25 september vorderingen gemaakt zijn. Leden van de kerngroep sloten elk 
bij een tafel aan. Er volgden heel geanimeerde gesprekken aan deze tafels waardoor we ook 
daadwerkelijk af konden sluiten met 
een aantal concrete stappen / plannen. 

Uitkomsten overleg; 

Zorgen voor elkaar: 
Er zijn een aantal persoonlijke ervaringen en behoeften gedeeld. Vervolgens gekeken hoe om te 
zetten naar acties. Uitgangspunt wordt het door Arthur ingebrachte idee van Positieve Gezondheid 
als leidraad/ondersteuning (op www.iph.nl en www.limburgpositiefgezond.nl kunnen jullie alles 
hierover lezen).  
Het idee is om eerst een workshop te doen en daarna de vertaling naar de praktijk te maken.  
Hoe dat gaat gebeuren hangt van het resultaat van het te doorlopen proces af.      
In principe zijn hiervoor de volgende afspraken gemaakt: 
1. Arthur kijkt met de Kerngroep of er een na de zomer een bijeenkomst/workshop 
(door Arthur) georganiseerd kan worden.  
2. Daarna wordt vervolg gepland; bijvoorbeeld met een vervolgbijeenkomst waarin we aan de slag 
gaan met het oefenen in praktijk. 
 
Belangrijk is dat mensen in Gulpen wat voor elkaar willen/kunnen betekenen op basis van 
wederkerigheid.  
Niet het ‘model’ ik zorg wel voor u…… maar wij zorgen voor elkaar.  
Voorkomen moet worden dat mensen in een afhankelijke positie komen / blijven in plaats van dat ze 
in hun eigen kracht komen / blijven! 

Jong en oud; 
Annet vatte het kernachtig samen; we gaan naar de diverse verzorgings-/verpleeghuizen toe om te 
inventariseren wat er is, waar behoefte aan is. Pas als we dat beter in beeld hebben gaan we kijken 
hoe we daarbij de jongeren kunnen betrekken.  

Mentaliteit; 
Marjon gaf aan dat het eigenlijk in alle andere werkgroepen terugkomt. De vraag was dan ook of we 
dat als separate werkgroep moeten handhaven of dat de deelnemers aan die werkgroep zich niet 
beter op konden delen om dat aspect in de andere werkgroepen mee te bewaken. Er is daar nog 
geen concrete invulling aan gegeven. Voor het slagen is het wel van belang dat de informatie telkens 
zorgvuldig gedeeld wordt. 

Gulp opschonen;  
er hebben zich ter plekke 2 vrijwilligers bij Marja gemeld; Vó’r 25 september is er een concreet plan. 

Één ondernemersvereniging;  
morgen heeft Marion een overleg gepland staan; afhankelijk daarvan zal ze met Saskia een 
vervolgafspraak maken. 

Verkeer; 
Wim verteld dat er uitgebreid is gesproken over welke punten het belangrijkst zijn. Op 21 mei is er 
een bijeenkomst waar hij met Tjeu namens bewonersnetwerk Gulpen aan deelnemen. Zij zullen daar 
verslag doen van onze bevindingen.  


