
Gulpen-Wittem, 30 november 2020 

Geachte fractievoorzitters, 

Wij ontvingen via Marieke Nass en ook schriftelijk vanuit de fractie Franssen een reactie 
op  de uitnodiging voor een zoomgesprek over de procedure (niet de inhoud) van het 
Mobiliteitsplan. U gaf aan de voorkeur te hebben dat te beperken tot het sprekersplein.  

Op de pagina over het sprekersplein op de site van de gemeente staat de volgende 
informatie: 
 
Bijwonen en inspreken sprekersplein 
De gemeenteraad vergadert iedere maand over voorstellen van het college of van henzelf. 
Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen, hoort de gemeenteraad graag de mening 
van belanghebbenden. Daarom is een zogenaamd ‘sprekersplein’ in het leven geroepen. 
Tijdens dit sprekersplein kunt u uw mening over zo’n voorstel onder de aandacht van de 
gemeenteraad brengen.’ 
 
Daaruit leiden we het volgende af: 

1. De gemeenteraad wil graag een weloverwogen besluit nemen en hoort daartoe graag 
de mening van belanghebbenden; 

2. Het sprekersplein is bedoeld voor het geven van meningen over de inhoud van de 
voorstellen.   

 
En concluderen wij het volgende: 

1. Onze uitnodiging voor het zoomgesprek van maandag 30 november had betrekking 
op de eenzijdig door de gemeente gewijzigde inspraakprocedure van het traject 
mobiliteitsplan. Het sprekersplein is daarvoor niet bedoeld. Dit is wat namelijk bij de 
start van het GVVP is afgesproken en wat in vorm en vooral essentie volstrekt afwijkt 
van wat nu wordt uitgevoerd: 
 

 
2. Als Gezamenlijke Kernen - zie dit als een collectief van belanghebbende burgers die zich 
ook nog eens bijzonder betrokken voelen bij de vitaliteit en leefbaarheid in Gulpen-Wittem in 
het algemeen en voor hun kerkdorp in het bijzonder - zouden we graag  onze gezamenlijke 
mening over het plan met de gemeenteraad willen delen, al dan niet via het sprekersplein. 
De gewijzigde procedure maakt dat laatste sowieso onmogelijk. De kans is daardoor reëel 

Deze toegezegde serieuze toetsing 
van het concept GVVP, nu 
Mobiliteitsplan, door 
kernoverleggen én  
bewonersadviesgroep is 
overgeslagen!  Daarom kan o.i. nog 
niet tot besluitvorming door de raad 
worden overgegaan. 



dat de gemeenteraad hierdoor op de raadsvergadering van 17-12 a.s. géén weloverwogen 
beslissing kan nemen en daar later mogelijk de rekening van krijgt gepresenteerd. 
De wijziging in de inspraaktermijn van het uitgebreide, ingewikkelde maar o zo belangrijke 
mobiliteitsplan heeft als gevolg dat wij als GK slechts een week hebben om ons een mening 
over dat plan te vormen. Een insider zou dat misschien nog wel lukken. Maar de gewone 
burger/niet direct bij het plan betrokken vrijwilliger (wij rekenen ons ook daartoe) wordt nu 
door de politiek overvraagt. Met als mogelijk gevolg dat toenadering verandert in afkering en 
dat de communicatie niet meer plaatsvindt waar dat zou moeten, maar via de media. Gezien 
de tot nu toe erg goed verlopen procedure en het onderling vertrouwen dat daarmee is 
opgebouwd tussen ons, de gemeentelijke projectgroep en de bewonersadviesgroep, zou dat 
doodjammer zijn. Het afbreukrisico wordt groot als juist in deze fase van het traject qua 
burgerparticipatie half werk wordt verricht. Pas na het doorlopen van het afgesproken 
participatieproces kan volgens ons het Mobiliteitsplan rijp zijn voor behandeling en 
vaststelling in de raad. En eerst dan voldoet u als fracties bij dit zo belangrijke en gevoelige 
onderwerp in alle kernen aan uw (verkiezings)belofte dat u zelfsturing en burgerparticipatie 
in Gulpen-Wittem niet alleen met woorden maar ook met daden prioriteit geeft. 

Uw opstelling drukt ons namelijk nu in de rol van pressiegroep in plaats van 
samenwerkingspartner en adviseur. Dat is nou net wat we absoluut niet willen. We willen 
heel graag meehelpen de besluitvorming kwalitatief beter te maken, o.a. door onze mening, 
als burger én als ervaringsdeskundige, met de raad te delen. Door met ons in gesprek te 
gaan over de ruimte die we graag willen hebben om ons een goede en afgewogen mening 
over het mobiliteitsplan te vormen, drukt u ons weer op de plek die we graag verkiezen.  

Gaarne uw reactie. 

Namens de GK,  
 
Alexander Bastings 
Hub Quodbach 
Tjeu Seeverens 
 
 


