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Belangrijkste punten van deze bijeenkomst; 

1. Opening van de bijeenkomst;  Lilian opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte 

welkom. De “nieuwe” deelnemers André Vliegen, Fred Könneman en Rolf Arninkhof stellen 

zich op haar verzoek even voor. 

2. Terugkoppeling vanuit de verschillende werkgroepen; 

● Timpaantuinen; Marjon van Sambeek licht de vorderingen rondom de bewegingstuin 

(voor oud én jong) toe. Er worden, in samenwerking met gemeente, ouderenzorg en o.a. 

“Leven naast de brouwerij” goede vorderingen gemaakt. 

Tjeu Seeverens licht vervolgens toe wat het onderdeel “taaltuin” behelst. Het wordt een 

combinatie van een verhaal over onze streektaal en toeristeninformatie (hierover is ook 

overleg met Heemkundevereniging gepland)  

Aan de brouwerijkant van de Rosstraat, tegenover de Timpaantuinen zal er, dankzij de 

bemoeienissen van de werkgroep, naast terugplaatsing van de “Timpaan” uit het 

vroegere gemeenschapshuis, ook een mural verschijnen van de internationaal 

vermaarde Yasja Ligtelijn (zie www.studioyasja.com) 

● Jong en Oud; John America geeft aan dat er uitgebreid contact is geweest met div. 

instanties in de zorg en onderwijs en met de gemeente. Heel veel instanties zijn al met 

soortgelijke initiatieven bezig. Paul en Mariet vullen aan over overleg met Envida. Enkele 

van de genoemde behoeften zijn de wensen van senioren om voor huisdieren van 

anderen te zorgen, beter vervoer, samen koken, meer voorlichting PGB, helpen bij 

huiswerk van kinderen en bij tuinonderhoud van andere mensen in Gulpen, enz.  

Wethouder M. van der Kleij (helaas wegens ziekte vanavond niet aanwezig) gaat met de 

werkgroep in gesprek. Belangrijk aandachtspunten: samenwerking en voorkomen 

doublures.  

Opvallend is dat de diverse initiatieven voor senioren in bijv. Mechelen veel beter van de 

grond komen, lopen/bezocht worden, terwijl er hier toch ook de nodige eenzaamheid is. 

Gé vult aan uit onderzoeken; 41,4 % van de mensen zou last hebben van 

eenzaamheidsgevoelens. Hij pleit ervoor om bij de aanpak hiervan niet de medische 

insteek te kiezen maar het sociaal model (organiseren van contact en zingevingsmogelijk-

heden) en geeft daarbij aan dat de werkgroep jong-oud daarin op de goede weg is. 

Voor de kern Gulpen lijkt dit te maken te hebben met zaken als gebrek aan geschikte 

ruimten, sociale cohesie, onbekendheid, gebrek aan vervoer/begeleiding en 

drempelvrees.  

 Rolstoeltoegankelijkheid; wordt op dit moment op gemeentelijk niveau al veel aan 

gedaan. Men heeft nog een overzicht gemaakt over mogelijke probleemgebieden; zoals 

doorgang bij de verschillende winkels (bijv. uitstalling bij Kruidvat) en horeca (bijv. 

fietsenstalling bij terras Neubourg), verkeerd geplaatste knoppen bij oversteekplaatsen, 

fietsen in voetgangerszones, ontbreken van openbare toiletten (zie ook WVTTK) etc. 

http://www.studioyasja.com/
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● Buurtbezoek Ingbergracht-Noord; samen met wethouder is er een tocht door de buurt 

geweest. Hiervan is een uitgebreid verslag gemaakt. Dit wordt nu een pilot waarin alles 

integraal wordt aangepakt. Planning is om in februari de plannen te bespreken en in 

voorjaar 2020 te gaan uitvoeren. Positief neveneffect is dat er hierdoor ook al leuke 

buurtcontacten zijn ontstaan. 

● Ondernemers; Vorig jaar waren er met Kerst nogal wat problemen met de 

feestverlichting en sfeeracties in Gulpen.. Enkele ondernemers hebben het initiatief 

genomen om daarin dit jaar verandering te brengen. Karin Heidendal en Marjon Vliegen 

hebben dat bij de vorige centrale bijeenkomst van het Bewonersnetwerk aangekaart en 

gevaagd om mee te denken. Daaruit is het initiatief ‘De sfeermakers van Gulpen’ 

ontstaan, dat inmiddels wordt ondersteund door ondernemers en de gemeente Gulpen-

Wittem. Bedoeling is dat er samen met bewoners, verenigingen, ondernemers elk 

seizoen (een keer) sfeeractiviteiten zijn; met de komende Kerst wordt de sfeerverlichting  

in het dorp sterk uitgebreid en zijn er vanaf 21 december op diverse locaties 4 dagen lang 

activiteiten (live-muziek, speciaal kinder- en seniorenprogramma, etc.).   

● Thema-bijeenkomst Good Practice Burgerparticipatie; punt is verdaagd naar later op de 

avond en vervolgens niet meer aan bod gekomen.  

● Positieve Gezondheid; Gaby geeft aan dat de werkgroep enkele zinnige bijeenkomsten 

(voor de deelnemers zelf) heeft gehad maar geen mogelijkheden ziet om dit als 

werkgroep verder uit te rollen. Hebben dan ook besloten om te stoppen. Arthur Nijsten 

gaat zelf wel verder (privé/als ZZP-er?)      

● Groenloket van de gemeente is “samen groen” gaan heten. Ruud Derks geeft namens de 

gemeente aan dat het hoog tijd is dat er wat mee gaat gebeuren maar dat men nog niet 

weet wat precies. Rolf Arninkhof geeft aan dat de gemeente graag input heeft vanuit het 

bewonersnetwerk. Momenteel is het vooral bewustwording en voorlichting door 

gemeente en/of ervaringsdeskundigen in combinatie met een digitaal platform.   

● Centrumplan; Tjeu geeft, aan de hand van poster van de gemeente, uitleg over 

Centrumplan 2. Natuurlijk ontstaat er discussie, maar aangezien het niet ons plan is maar 

het (voorlopig) plan van de gemeente naar aanleiding van de inspraakrondes, laten we 

het bij het ventileren van op en aanmerkingen. In januari/februari komt het definitieve 

plan. 

● Verkeer in kern Gulpen (GVVP); weinig nieuws te melden vanuit de werkgroep. 

Wel komt er nog de suggestie voor goede bewegwijzering vanuit de dorpsrand richting 

de P-plaatsen. 

Peter geeft nog aan dat hij op verzoek van de gemeente namens buurtbewoners en het 

bewonersnetwerk overleg heeft gehad over de (gevaarlijke) verkeerssituatie bij het 

Sophianum (Landsraderweg/Tramweg/Burg. Teheuxweg/Molenweg). Overigens betreft 

het hier niet alleen scholieren maar ook ouders, ouderen, fietsers, toeristen etc. Naast 

suggesties over eenrichtingverkeer, betere bebording, aandacht en voorlichting op 

school, handhaving en dergelijke is het natuurlijk vooral een gedragsprobleem.  

● Bewonersnetwerk Gulpen <--> gemeente Gulpen-Wittem; is niet meer aan bod geweest. 

 

3. Discussie:  1 jaar Bewonersnetwerk Gulpen : resultaten, valkuilen en vooral hoe nu verder? 

Dit punt is gezien uitloop van agendapunt 2 naar volgende keer verplaatst.  
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4. Platform “Mijn Buurtje”; Gé geeft aan dat aansluiting zoeken bij dit digitale platform geen 

initiatief vanuit de gemeente maar vanuit diverse kernen is, de gemeente omarmt het wel en 

wil het ook financieren. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat  gebruikers van 

dit platform gemiddeld 60% méér ontmoetingen hebben in hun buurt, hierdoor gemiddeld 

22  nieuwe mensen leren kennen per jaar, 48% regelmatig activiteiten via het platform te 

ondernemen en 1 op de 5 activiteiten onderneemt met buurtbewoners de ze via platform 

hebben leren kennen. Het is de bedoeling dat een groepje “buurtverbinders” dit platform 

gaat beheren, vullen, actualiseren. Uit diverse kernen zijn al gegadigden maar nog niet uit de 

kern Gulpen. We zouden deze plek nog graag ingevuld zien omdat in januari de cursus start. 

Het is de bedoeling dat tijdens deze cursus het inrichten en vullen met content gebeurt en 

deze dan in mei/juni “de lucht in gaat”. 

Wie wordt de buurtverbinder uit kern Gulpen??? Belangstellenden worden verzocht zich te 

melden.     

 

5. Wat verder ter tafel komt;  

● als (leden van) werkgroepen met derden willen overleggen moet er ruimte zijn om deze op 

een kop koffie te “trakteren” zonder dat ze dat privé moeten betalen. Tjeu geeft aan dat hier 

in principe budget voor beschikbaar is. De wijze waarop dit gefaciliteerd kan worden zal door 

het Kernoverleg voor de volgende Netwerkbijeenkomst verder worden uitgewerkt. 

● John America vraagt hoe nu verder met werkgroep en wethouder; in januari is gesprek met 

Envida en Traject. Voorstel is om Marion van der Kleij en Fred Könneman (is vanuit 

Franciscusgroep Gulpen ook met soortgelijke activiteiten bezig) hierbij uit te nodigen. Een en 

ander graag via de coördinator Kenneth Leunissen laten verlopen. 

● Suggestie Gé; koppel de discussie over de (rolstoeltoegankelijke) openbare toilet aan het 

item toegankelijkheid. Vanuit deze discussie wordt vervolgens gewezen op de nog altijd 

gesloten (openbare?) toilet en wachtruimte bij het busstation en zou dit betrokken kunnen 

worden in de wens van een openbare toilet. Lilian zal hier een opzet voor maken. 

● Marion geeft aan dat het project “Nationaal Jeugdontbijt” nog een vrijwilliger zoekt die 

pakweg 1 uur per week ontbijt kan brengen bij jeugd die anders geen ontbijt krijgt. 

Belangstellenden worden verzocht zich te melden. 

● Verzoek om agenda en stukken voortaan in PDF te sturen zodat het makkelijk te openen is. 

 

Peter van Amelsvoort 

5 december 2019 
 


