
 
Aan de Gemeente Gulpen Wittem 
T.a.v. raadsgriffier Robin Reichradt, 
 
Betreft: schriftelijke reactie sprekersplein: verzoek om uitstel behandeling mobiliteitsplan  
Datum: 26 november 2020 
 
Geachte vertegenwoordigers van de gemeenteraad in het Sprekersplein, 
  
Voor de Raadsvergadering van 17 december as. is de behandeling en eventuele vaststelling van het  
mobiliteitsplan 2021 Gulpen-Wittem geagendeerd.  
 
Procedure 
De totstandkoming van dit mobiliteitsplan is door de gemeente projectmatig aangepakt. Er is in goed 
overleg met uw wethouder een participatietraject afgesproken teneinde met inbreng vanuit de 
inwoners – en andere stakeholders - te komen tot een gedragen beleidsstuk. De 
Gemeenschappelijke Kernen hebben daartoe een ‘Bewonersadviesgroep GVVP’ ingesteld voor 
deelname aan een Klankbordgroep en de kernen (zouden) worden geïnformeerd/geconsulteerd door 
de gemeente (bijlage: projectopzet).   
 
Belang 
De kernoverleggen hebben zich in maart 2019 in een bewonersvisie uitgesproken voor het centraal 
stellen van de verkeersleefbaarheid in het mobiliteitsplan. De leefbaarheid in de kernen is immers 
serieus in het geding door ongecontroleerde toename van overlast veroorzakend verkeer. Ook de 
politiek heeft dit voorjaar uitgesproken dat de problemen nijpend zijn, en een motie is raadsbreed 
aangenomen teneinde verkeersleefbaarheid centraal te stellen in (inter-)gemeentelijk beleid. 
Daarmee krijgt het Gulpen-Wittem’s mobiliteitsplan nog extra gewicht en is het belang duidelijk van 
een door de raad en - ook door de kernen - gedragen document dat daadwerkelijk richting geeft aan 
het verkeersbeleid voor de komende 10 jaren.  
 
Verzoek om uitstel 
Wij verzoeken om uitstel omdat wij van mening zijn dat het participatietraject niet volledig doorlopen 
is. Het zou een tot dusverre uitstekend verloop van dit innovatieve participatieproces teniet doen en 
dat heeft geheid zijn negatieve weerslag op het vertrouwen in het proces burgerparticipatie in 
Gulpen-Wittem. En daar is niemand bij gebaat. 
Gegeven dit belang doen wij een dringend verzoek aan de Raadsleden, het voorstel mobiliteitsplan 
op 17 december nog niet vast te stellen.  
Er zouden nog twee stappen moeten worden gezet: 
1. Het definitief concept van het mobiliteitsplan zou aan de Kernen worden teruggekoppeld door het 
projectteam/gemeente voordat dit naar het College en naar de Raad gaat.  
2. De bewonersadviesgroep wil – mede gehoord de kernen en mét kennis van het definitieve voorstel 
-  uw raad op een goede wijze van advies  dienen.  
We signaleren – nu wij zelf ervaring opdoen met de gemeentelijke procedures - tevens dat de huidige 
regels t.a.v. inspraak/sprekersplein tekortschieten. Met name een periode van slechts één week 
tussen publicatie van een (dikke) beleidsnota en het sprekersplein nodigt burgerinitiatieven niet uit tot 
inspraak. Het tegendeel lijkt eerder aan de orde.  
 
Namens de voorzitters van de Kernoverleggen/bewonersnetwerken, 
 
Epen, Alexander Bastings;Eys, Teus Mallee;Ingber de Hut, Nel Frints; Gulpen, Jean Schrijnemakers; 
Mechelen, Huub Colen; Nijswiller, Jan Janssen;Partij Wittem, Hub Quodbach; Reymerstok, Felix 
Lacroix; Slenaken, Henk van Empel; Wahwiller, Patrick Krekels; Wijlre, Martin Creusen 
 
Kernvertegenwoordigers regiegroep, 
Tjeu Seeverens 
Alexander Bastings 
 
c.c. Wethouder Jos Last en overige raadsleden. 



  
Bijlage: schriftelijke reactie sprekersplein. 
 

 

Proces (zelfsturing)

Geen terugkoppeling aan 
kernoverleggen ! 

De definitieve versie van het 
GVVP/mobiliteitsplan zou door de 
gemeente aan de kernen worden 
voorgelegd alvorens dit aan de 
Raad ter vaststelling aan te bieden. 
Deze stap wordt vanwege de 
strakke agenda NIET uitgevoerd.

• 25-11 Definitief GVVP beschikbaar
• 03-12 Sprekersplein
• 17-12 Raad


