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Inleiding 
Gulpen vergrijst snel. Dat veroorzaakt een toenemende vraag naar woningen, die geschikt zijn voor 
ouderen en mensen met zorg. Woningen die er nu niet voldoende zijn. We bedoelen daarmee 
appartementen met een lift, in het centrum van het dorp, en het liefst boven de voorzieningen. Door 
het gebrek aan geschikte woningen in het centrum blijven ouderen en zorgbehoeftigen nu toch maar 
noodgedwongen wonen in hun grote, grondgebonden woningen. Deze zijn vaak in een sterk hellend 
gebied gesitueerd. Voor ouderen die zijn aangewezen op rolstoel en rollator of moeilijk ter been zijn, 
betekent dit dat ze zich eigenlijk nauwelijks of niet meer naar buiten kunnen begeven en opgesloten 
zitten in hun woning. Eenzaamheid ligt dan op de loer.  
 
Door deze situatie is ook onvoldoende sprake van doorstroming op de Gulpense woningmarkt, met 
desastreuze gevolgen voor starters. Immers juist door doorstroming in de woningpiramide ontstaan 
uiteindelijk onder aan de basis weer goedkopere mogelijkheden voor starters om te huren en te 
kopen. Daarnaast is het aanbod van goedkope nieuwbouwwoningen en appartementen voor starters 
in Gulpen uiterst gering. Starters gaan daarom buiten het dorp op zoek naar kansen op de 
woningmarkt. Ouderen zoeken een geschikt appartement in de grote steden als ze daartoe bereid 
zijn. Beide ontwikkelingen betekenen een terugval van het aantal inwoners in Gulpen en dus van de 
leefbaarheid. 
  
Kansen 
Vanwege de bouwbeperkingen die de gemeente de afgelopen jaren kreeg opgelegd van de provincie, 
zijn veel openvallen plekken (noodgedwongen?) in het dorp ingevuld voor parkeren en groen. Nu de 
provincie de strikte bouwbeperkingen heeft opgeheven, kan de gemeente aan de slag om plannen te 
maken om te voorzien in de behoeften op de lokale woningmarkt.  
Om aan die vraag te kunnen voldoen, zal de gemeente een actief grondbeleid moeten voeren. Dat 
wil zeggen: het actief aankopen van kansrijke panden en gronden om nieuwe ontwikkelingen te op 
gang te brengen. Vervolgens zal de gemeente een plan in hoofdlijnen ontwikkelen samen met 
gemeenteraad en bewoners en zoekt daarna marktpartijen of woningcorporaties die in het plan 
willen investeren. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een tender. Uiteindelijk verkoopt de 
gemeente de (grond)eigendommen aan de ontwikkelde partij en daarmee de risico’s. Maar door in 
eerste instantie actief in te grijpen, versneld de gemeente een gewenste ontwikkeling en heeft ze 
bovendien door middel van een grondpositie, meer zeggenschap over de richting waarin de 
ontwikkeling gaat. Een extra voordeel is dat de gemeente voor haar plannen directer toegang heeft 
tot subsidiemogelijkheden bij de provincie.  
Wij begrijpen heel goed dat de gemeente een dergelijk beleid de laatste 10 jaar niet heeft kunnen 
voeren door de strikte bouwbeperkingen. Daardoor is veel kennis en kunde bij de gemeente 
weggevallen. Daarom is het zaak dat de gemeente deskundige mensen inschakelt die een goed 
grondbeleid opzetten en vervolgens aan de slag gaan met concrete projecten.  
Ook de energietransitie biedt kansen om de plannen voor passende woningbouw te realiseren. Denk 
aan het slopen van oude, slechte portiekflats en oude woningen en winkels, waarvoor in de plaats 
duurzame en energieneutrale (zorg)appartementen kunnen worden gebouwd. In dat verband kan er 
ook worden gedacht aan goede woonzorgconcepten. 
 
 
 
 



 

 

Deze verkenning past binnen het streven van het Bewonersnetwerk Gulpen om structureel op zoek 
te gaan naar expertise binnen het eigen dorp bij de vier grote thema’s waarmee we vanuit 
bewonersperspectief in de komende jaren in ons dorp aan de slag willen: 

1. Woningbouw 
2. Verkeersveiligheid en -leefbaarheid 
3. Duurzaamheid (o.a. energietransitie & groen) 
4. Communicatie 

 
‘Woningbouw in Gulpen’ is geschreven door de werkgroep ‘Verkenning Woningbouw’ van het 
Bewonersnetwerk Gulpen, 
Frans Crijns, voormalig directeur-bestuurder van woningstichting Maasvallei Maastricht 
Paul Ernst, voormalig hoofd Welzijn provincie Limburg 
Joh Polmans, voormalig directielid/projectontwikkelaar Antares Woonservice Tegelen-Venlo 
 
 
Aanbevelingen 
Enkele concrete aanbevelingen die wij als werkgroep aan de gemeente willen doen: 
 
1. Benoem deskundige mensen die een actief grondbeleid opstellen en dat weten uit te leggen aan 

de ambtenaren, de gemeenteraad en de bewoners. Leg duidelijk uit dat hiermee niet bedoeld 
wordt dat de gemeente als een soort ondernemer aan de slag gaat; dat is niet de bedoeling: 
uiteindelijk moet de markt de huizen bouwen en de risico’s nemen. Maar de gemeente verwerft 
wel een grondpositie in den beginnen en versneld daardoor de ontwikkelingen in de gewenste 
richting.  
 

2. Ga meteen aan de slag met een aantal concrete projecten die zich op dit moment aanbieden in 
de kern van Gulpen omdat ze te koop staan. We denken daarbij aan het aankopen van het pand 
Paddock en de naastgelegen panden Dorpsstraat 15 en 17 (die momenteel leeg staan). Aankoop 
van deze panden biedt de gelegenheid tot een herbestemming naar woningen. Een optie is om 
de achterliggende en bovenliggende oude appartementen en woning te slopen. Met behoud van 
de karakteristieke voorgevel kun je dan op deze locatie wellicht 20 tot 30 nieuwe 
appartementen voor ouderen van verschillende grootte realiseren. Midden in het dorp! 
Bovendien hef je een aantal m2 winkels en horeca op buiten het kernwinkelgebied, die je nu niet 
meer aan de straatstenen kwijt kunt.  
Als je op deze schaal bouwt, kun je met de huidige huur- en koopprijzen zeker een 
kostenneutraal plan maken. Door gebruik te maken van subsidies voor duurzaamheid en 
bijdragen van de provincie voor het stimuleren van geschikte zorgwoningen, kun je de exploitatie 
nog vergemakkelijken. Als we de term ‘geschikte zorgwoningen’ gebruiken, hebben we het over 
woningen of appartementen die via een lift te bereiken zijn, en geschikt zijn voor rolstoelers en 
rollators. Zij beschikken ook over faciliteiten om zorg toe te laten (toegankelijkheid voor 
zorgpersoneel en domotica). Betrek bij de ontwikkeling van deze zorgwoningen, naast de 
bewoners uit deze doelgroep, ook de in Gulpen actieve zorginstellingen. Zij hebben de expertise 
en kunnen aangeven wat zij hierin kunnen betekenen. 



 

 

In de toekomst kan bij deze 
ontwikkeling het pand van 
Galouppe worden betrokken. De 
feestzaal en het café zijn ook al 
jaren in een neerwaartse spiraal 
terechtgekomen en hebben voor 
de toekomst weinig perspectief. 
Het pand heeft groot onderhoud 
nodig. Wellicht zou aankoop 
voor de eigenaren een oplossing 
zijn voor hun kwijnende 
exploitatie. Ervan uitgaande dat 
de voorgevel behouden wordt, is 
in dit pand de realisatie van 10 
tot 12 appartementen voor 
ouderen mogelijk. 

 
3. Een ander voorbeeld van een plan dat zich concreet aandient, is dat van de woningcorporatie 

Krijtland om op de hoek Nieuwstraat-Burggraverweg een tiental oude woningen te slopen en 
daarvoor ca. 20 appartementen te bouwen. Qua locatie is dit voor ouderen een prima plek. Wij 
zien zeker stedenbouwkundige verbeteringen mogelijk waardoor de locatie wordt 

opgewaardeerd. Er is onlangs 
gecommuniceerd dat de gemeente 
heroverweegt de bestaande woningen te 
handhaven vanwege de karakteristieke 
bouwwijze. Gezien de problematiek van 
het gebrek aan goede en beschikbare 
locaties, geven wij de gemeente de 
aanbeveling om nogmaals een goede 
afweging te maken tussen de waarden van 
behoud van deze woningen en de 
behoefte aan appartementen voor 
ouderen in de kern Gulpen. Onze mening is 
dat de bestaande panden qua bouwwijze 
niet als heel waardevol kunnen worden 
gekenschetst. 
 
4. Nog een project dat iets verderop in 
de tijd ontwikkeld kan worden, is de hoek 
Nieuwstraat /toegangsweg naar de Plus-
parkeerplaats (Looiersplein). In het 
verleden is om eigendom-technische 
redenen afgezien van de ontwikkeling van 
deze locatie. Maar stedenbouwkundig kan 
deze hoek heel goed worden bebouwd 
met een gebouw van drie verdiepingen 
waarbij naar schatting 12 tot 15 

appartementen voor ouderen kunnen worden gebouwd. Ook hier een mix van sociale en vrije 
sector, huur en koop. Duurzaam en CO2 neutraal. Vanwege de beperkte ruimte is parkeren in een 
parkeergarage noodzakelijk onder het gebouw. Mogelijk is er dan ook wat ruimte om de huidige 
parkeerplaats bij de Plus wat uit te breiden. Deze stedenbouwkundige invulling zou een pendant 
kunnen vormen voor de ontwikkeling van de nieuwe appartementen aan de overkant door 



 

 

Woningstichting Krijtland. We denken daarbij aan een kwalitatief hoogwaardige bebouwing, 
waarbij met een knipoog naar het verleden typische materalen voor Gulpen zijn gebruikt: 
veldbrandsteen, wit stucwerk en mergelsteen. 
 

5. Nog een voorbeeld dat mogelijk snel kan worden 
aangepakt, zijn de 2 panden aan de Looierstraat 83 
en 85. De winkelpanden en bovenwoningen liggen 
al geruime tijd leeg en vormen een ideale locatie 
voor herontwikkeling van kleine kwaliteitswinkels 
met 6-8 appartementen. Omdat een lift in deze 
ontwikkeling wellicht lastig zal zijn, is deze locatie 
zeer geschikt voor starters.  
 
 

6. Een project waarmee al heel snel kan worden gestart, is bestemd voor starters (met en zonder 
kinderen). Hier kan de gemeente weer de kaart trekken voor een stuk uitbreiding van de kern, 

zoals die destijds is voorzien in het plan 
Gulpen-West 2e fase. Voor zover ons bekend, 
had dit plangedeelte een Woonbestemming in 
het bestemmingsplan. De goedkeuring door de 
provincie voor bebouwing op deze plek is 
eerder onthouden vanwege beperkingen van 
de bouwcontigentering. Wel werd dit gezien als 
een mogelijke locatie voor de toekomst. Nu de 
bouwbeperkingen zijn opgeheven, kan de 
realisatie weer ter hand worden genomen. 
Concreet betekent dat het doortrekken van de 
Kerkesleutel achter de begraafplaats om zo een 

aantal bouwterreinen mogelijk te maken. Hoewel de ontwikkeling van de totale 2e fase op dit 
moment wellicht niet nodig is, schatten we in  dat de ontwikkeling van 50 kavels voor woningen 
voor starters mogelijk moet zijn. Bijvoorbeeld               in de vorm van kleine kavels van ongeveer 
150 m2, waarop in rijen duurzame woningen worden gebouwd van bijvoorbeeld het type 

Morgen Wonen van Volker Wessel. Met name in 
de huur en  
sociale huur voor de doorstroming. Ideale 
woningen voor starters met of zonder kinderen. 
(https://www.morgenwonen.nl/).  
Ouderenhuisvesting zal op deze plek niet 
interessant zijn vanwege de hoogteligging en de 
afstand tot de kern van Gulpen. Tussen de te 
ontwikkelen woningen en de begraafplaats is het 
verstandig om een flinke ruimte te laten, die 
ingevuld kan worden door een ontsluitingsweg en 
een ruime groenstrook. Daardoor wordt het zicht 

op de begraafplaats weggenomen. 
 

7. Wat verderop in de tijd, na het vaststellen van een actief grondbeleid, kan worden begonnen met 
een groot project tussen de Rijksweg en Ringweg. Daarin zouden betrokken kunnen worden: 



 

 

 de oude panden van Wijnen, die 
nu min of meer in een soort 
renovatie zijn, die niet opschiet.  

 Verder de, aan de Rosgats 
gelegen garageboxen van 
dezelfde eigenaar. 

 Eventueel de woning van 
Lindelauf aan de Rosgats. 

 En met medewerking van 
woningstichting Krijtland de drie 
naburige portiekflatgebouwen in 
de Dr. Poelsstraat. 

 
Sloop van deze 36 appartementen en optimale stedenbouwkundige benutting van de totale 
ruimte, maakt de bouw van ca. 100 tot 150 appartementen mogelijk in diverse grootte en 
verschillende prijsklassen. Huur, sociale huur en koop. Ook daarbij zou het moeten gaan om een 

energie- en CO2 neutrale ontwikkeling en veel 
geschikte appartementen voor zorg en starters. 
Ook dit project is volgens ons zeer goed qua 
exploitatie rond te krijgen, mits bijdragen kunnen 
worden verworven van de gemeente zelf, de 
provincie, duurzaamheidsbijdragen en uiteraard 
ook een bijdrage van de woningstichting. Het 
parkeren zou geregeld kunnen worden door 
parkeergarages aan te leggen onder de 
bouwblokken. Bij de ontwikkeling van 
zorgwoningen in dit project kunnen de in Gulpen 
actieve zorginstellingen worden betrokken. Zij 

hebben de expertise en kunnen aangeven wat zij hierin kunnen betekenen. 
Natuurlijk realiseren we ons dat de onthuring van de bestaande portiekflats niet alleen enige tijd 
zal duren, maar dat de bewoners ook goede en betaalbare alternatieven en een sociaal plan 
moeten worden aangeboden. Veel bewoners van de flats zijn al ouder en wellicht genegen te 
verhuizen naar een nultredewoning. Je kunt bijvoorbeeld in de eerste fase starten met het 
ombouwen van het leegstaande pand Wijnen en ook met de ontwikkeling van de 
appartementen bij de garageboxen aan de Rosgats. Bij dit soort plannen is een goede fasering 
belangrijk. 
In het verlengde van het voorgaande kan ook gekeken worden naar de twee portiekflats In het    
Diepe Broek. Na sloop van deze 48 portieketagewoningen zou je wellicht 60  tot 80 
appartementen met lift, duurzaam en CO2 neutraal terug kunnen bouwen, ook weer voor 
diverse doelgroepen. Wel moet dan goed gekeken worden naar voldoende parkeerplekken voor 
de bewoners. Wellicht kan dat worden opgelost met een parkeergarage onder de nieuwe 
flatgebouwen. 
 



 

 

8. Tenslotte kan voor de toekomst ook worden onderzocht of het voor Gulpen noodzakelijk blijft 
dat er een grote parkeerplaats voor langparkeerders is op een zo markante plek als het Willem 

Alexanderplein, midden in het Centrum. 
De ligging direct langs de Gulp en tegen 
het centrum aan verdient een kwalitatief 
betere invulling dan het gratis volzetten 
met auto’s voor langparkeerders.  
Een fraaie bebouwing met 
ondergrondsparkeren voor de bewoners 
en bezoekers van hoogwaardige 
woningen met ontsluiting en aankleding 
passend bij de karakteristiek van Gulpen 
naar de idyllisch stromende Gulp kan ook 
hier een enorme kwaliteitsimpuls voor 
Gulpen betekenen. Lang parkeren kan op 

voldoende plekken in de periferie worden opgevangen. Hiervoor zijn voldoende alternatieven.  
Op deze manier zouden ongeveer 50 
appartementen voor ouderen en starters in 
verschillende prijsklassen gerealiseerd kunnen 
worden.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gulpen, 2 november 2020 

 
Conclusie 
Met bovengenoemde ontwikkelingen kunnen in totaal ongeveer 270 tot 350 
appartementen en 50 tot 60 woningen voor starters in de kern gerealiseerd worden 
binnen een tijdsbestek van 7 jaar. Hiermee neem je heel veel vraag op de woningmarkt 
weg, lever je een bijdrage aan de energietransitie en het verfraaien van Gulpen op een 
aantal cruciale locaties.   
 


