
 

WAT BEREIKT, HOE NU VERDER? 
 

‘MOBILITEITSPLAN: ‘GEMISTE KANS OM KERNEN SERIEUS TE NEMEN’. 

WONINGBOUW: KOPT POLITIEK PERFECTE VOORZET BEWONERSNETWERK IN? 

WERKGROEP SAMEN GROEN: DUURZAAM, MILIEUVRIENDELIJK, BIODIVERS. 

ONDERNEMERSVERENIGING SPKG EN BEWONERSNETWERK VINDEN ELKAAR. 

LAAT HET WETEN: WELKE ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD MISSEN WE? 

WIJKPARTICIPATIE DOOR BEWONERS KAPL. PENDERSPLEIN. 

TIMPAANTUINEN KRIJGEN STAP VOOR STAP INVULLING. 

WAAROM GEEN 30 KM IN DE HELE DORPSSTRAAT? 

GEMEENTE NU AAN ZET BIJ VERKEERSPROBLEMEN SOPHIANUM. 

DANK JE WEL AAN ALLE MENSEN VAN DE BUITENDIENST & BUURTTEAMS 

BLIJF NIET AAN DE KANT STAAN. DENK EN DOE MEE. MELD JE BIJ ONS AAN! 

NA EEN BIZAR JAAR VAN… … 
coronamaatregelen en inperking van 

onze bewegingsruimte hoop ik dat we 

eind juni eindelijk weer eens fysiek bij 

elkaar kunnen komen. Het 

Bewonersnetwerk heeft in de 

tussentijd niet stilgezeten. Met als 

bewijs de uitgebreide informatie over 

tal van activiteiten in deze nieuwsbrief 

en op onze website 

www.bewonersnetwerkgulpen.nl. De 

afgelopen periode hebben we diverse 

mutaties gehad in de Kerngroep en de 

bezetting van onze werkgroep Jong en 

Oud. Een situatie die verre van ideaal  

is en eigenlijk onhoudbaar. Jammer 

genoeg heeft onze eerdere oproep aan 

alle medeburgers in Gulpen om ons 

Bewonersnetwerk te komen versterken 

met hun kennis, kunde en 

betrokkenheid nog te weinig respons 

gehad. Daarom vraag ik u nogmaals te 

overwegen uw talenten in te zetten 

door een functie te ambiëren binnen 

de kerngroep en/of een specifieke 

werkgroep. Gelukkig prijs ik mij met de 

expertise die we op dit moment 

hebben in onze werkgroepen 

“Woningbouw” en “Samen Groen”. 
Zelfs de gemeente is dit niet ontgaan. 

Hoe mooi zou het zijn als het 

Bewonersnetwerk Gulpen, na de 

coronaperiode, weer opbloeit tot een 

beweging in Gulpen die garant staat 

voor politieke onafhankelijkheid, maar 

wel zorgt voor voldoende tegenspraak 

én voor een goede gezonde en eerlijke 

communicatie. En dat we samen (nog 

meer) aan projecten gaan werken die 

de leefbaarheid in ons mooie Gulpen 

verder vergroten. Ik verheug mij in 

ieder geval op dinsdag 29 juni a.s. om 

jullie allen weer te mogen begroeten 

tijdens onze eerstvolgende 

netwerkbijeenkomst. Hopelijk dit keer 

zonder verdere beperkingen van de 

bewegingsvrijheid.                                                  

Jean Schrijnemakers, voorzitter 

Volgende 

Bewonersnetwerkbijeenkomst:

Dinsdag 29 juni 

’t Gulper Hoes 

19.00 u: INLOOP met drankje & 

bijkletsen. 19.30 uur: Aftrap     

22.00 uur: Nazit 

 

30! 

Zo kan het ook! TOP 



 

 

Nieuwe werkgroep ‘Woningbouw’ komt  
meteen met concrete plannen voor kern Gulpen!  

 
Tijdens de laatste Bewonersnetwerk-bijeenkomst werd als 

topprioriteit voor 2021 door alle aanwezigen genoemd de 

aanpak van het grote tekort aan betaalbare woningen 

voor jongeren en ouderen in Gulpen. Binnen het 

Bewonersnetwerk werd al snel Frans Crijns, vanuit zijn 

ruime ervaring in deze sector, bereid gevonden dit 

probleem als kartrekker op te pakken. Dat past helemaal 

bij het streven van het Bewonersnetwerk om (nog) vaker 

expertise vanuit de Gulpense gemeenschap in te schakelen 

bij belangrijke projecten en inspraakrondes.  

Frans ging meteen aan de slag. Hij stelde al snel 

een professionele analyse van de knelpunten en 

mogelijke oplossingsrichtingen in Gulpen op 

schrift. Tegelijkertijd wist hij Johan Polman en 

Paul Ernst te enthousiasmeren om lid te worden 

van de werkgroep “Woningbouw”. Ook zij wonen 
in Gulpen en hebben ruime werkervaring en 

affiniteit met dit onderwerp. Op 2 november 2020 

werd door Frans Crijns, samen met de toenmalige 

kerngroep van het Bewonersnetwerk, een 

presentatie gegeven bij wethouder Jos Last met 

als thema “Een eerste verkenning over 

woningbouw in Gulpen”. Compleet met 
tekeningen, geschikte locaties, doelgroepen en 

eerste kostenberekeningen, zowel op korte als 

lange termijn. Met als voorgesteld resultaat het 

realiseren van ongeveer 270 tot 350 

appartementen en 50 tot 60 woningen voor 

starters in de kern van Gulpen, binnen een 

tijdsbestek van 7 jaar. Frans Crijns: “Met ons plan 

kun je heel veel vraag op de lokale woningmarkt 

wegnemen en lever je een bijdrage aan de 

energietransitie en het verfraaien van Gulpen op 

een aantal cruciale locaties.”   

Wethouder Last was zeer ingenomen met de door 

de werkgroep van het Bewonersnetwerk 

aangedragen ideeën en beloofde dit verder te 

bespreken met het college van B&W, de 

gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Op 4 

februari 2021 vond er een 2e bijeenkomst plaats 

met de wethouder, waarin hij werd bijgestaan 

door ambtelijke ondersteuning vanuit Ruimtelijke 

ordening, Team Omgeving. Op 21 april jl., een 

half jaar na het eerste gesprek, kregen we van de 

gemeente een terugkoppeling over de voortgang. 

Daaruit bleek dat de gemeente inmiddels opdracht 

heeft verleend aan een extern adviesbureau voor 

de uitvoering van een stedenbouwkundig 

onderzoek in mei. Met als doel de kwantitatieve 

en kwalitatieve behoefte aan woningen binnen de 

kern Gulpen verder in beeld te brengen en aan te 

geven op welke locaties in Gulpen woningen 

kunnen worden gebouwd. De ingebrachte ideeën 

van onze werkgroep worden daarin meegewogen, 

zo is beloofd. Daarnaast is de gemeente, aan de 

hand van onze verkenning, gesprekken gestart met 

de woningcoöperaties. Zodra de resultaten van het 

stedenbouwkundig onderzoek beschikbaar komen, 

kan de gemeente starten met het vaststellen van 

een actief grondbeleid. Dat houdt in het aankopen 

van kansrijke vervallen panden voor herbouw én 

verwerving van gronden om uitbreiding van 

betaalbare woningen voor o.a. starters en ouderen 

mogelijk te maken. Een eerste succes van onze 

werkgroep “Woningbouw”. Als Bewonersnetwerk 
vinden we het positief dat de gemeente serieus 

met de aanbevelingen van de werkgroep omgaat.  



KERN-ACHTIG 

Werkgroep Samen groen 
Binnen het Bewonersnetwerk Gulpen hebben wij een 
werkgroep ‘Samen Groen’ die zich bezighoudt met milieu- en 
natuurthema's. Daarin zitten een paar mensen die enige kennis 
en ervaring hebben met milieu, ecologie en duurzaamheid. Zij 
willen deze kennis en ervaring graag inzetten voor een 
groener, duurzamer, milieuvriendelijker en biodiverser 
Gulpen. Zo is er over deze thema’s regelmatig overleg met 
ambtenaren van de gemeente, waarbij we proactief 
meedenken. 
De werkgroep is vanaf eind 2020 actief. In die tijd hebben we 
ons beziggehouden met de invulling van het nieuw aangelegde 
parkje aan de Rosstraat voor het gemeentehuis. Hoe geven we 
daar mede invulling aan en hoe kunnen we daar burgers bij 
betrekken? Ook wordt er meegedacht over duurzaamheid en 
energiebesparing. Een en ander zal in de komende tijd nog 
verder wordt uitgewerkt. Er is nog een heleboel te doen voor 
onze werkgroep. Wij hebben er zin in. En ideeën en suggesties 
van bewoners zijn altijd welkom. 
Nathalie Obrusnik, Mieke van Gestel, Maurice Hertog, 
Rolf Arninkhof 

 

Wijkparticipatie Kapl. Pendersplein 
In de afgelopen maanden is er in de Rosstraat en op het 

Kapelaan Pendersplein een grondige reconstructie 

doorgevoerd. Ook de beplanting rondom het Heilig Hart-beeld 

is aangepakt. In het aangrenzend perkje zijn nu duurzamere en 

kleurrijke vaste bloeiers geplant. Op het plein en in de 

Rosstraat zijn door de gemeente dezelfde grote plantenbakken 

neergezet als bij de Markt en in de Looierstraat. De bewoners 

van het Kapelaan Pendersplein hebben samen met de uitbaters 

van Taverne De Leeuw van Vlaanderen het perkje en de 

bakken geadopteerd en de verzorging van het groen op zich 

genomen. Ook worden er in het najaar aan de bomen - met 

instructies van een medewerker van IVN - nieuwe nestkastjes 

aangebracht. De nestkastjes worden bekostigd uit particuliere 

donaties en door de buurt. 

 
 

Timpaantuinen 
Ook in deze Nieuwsbrief kunnen we u weer informeren over 

de voortgang van de Timpaantuinen in de Rosstraat. Prachtig 

gelegen tussen de mural van Yasja Ligtelijn, de St. Petruskerk, 

de mooiste zijde van het gemeentehuis, het opgeknapte Kapl. 

Pendersplein, de Kiebeukel en ’t Gulper Hoes. Vanaf het 
begin zijn we als Bewonersnetwerk actief betrokken bij de 

plannen van de Timpaantuinen en de uitvoering ervan.   

In de parkachtige Timpaantuinen is, mede in overleg met IVN 

Heuvelland, de afgelopen maanden een fraai beplantingsplan 

uitgevoerd met veel bloemen, planten en kruiden. Zo is er een 

bloementuin en een pluktuin gerealiseerd, conform een van de 

vele voorstellen die we als Bewonersnetwerk onder burgers 

hebben opgehaald. Er zullen binnenkort ook nog wat 

fruitstruiken worden aangeplant onder de al eerder dit jaar 

geplante fruitbomen. Ook staat er al een fraai insectenhotel in 

de vorm van een grote houten uil. Aan de kant van de 

Rosstraat is een lage heg als afscheiding geplaatst. 

Een ander idee – het realiseren van een beweegtuin voor jong 

en oud – zal  in de loop van dit jaar voor een deel worden 

uitgevoerd. Eerst komen de jongeren aan de beurt. In overleg 

met hen wordt er een obstakelbaan aangelegd. Als de 

financiële ruimte dat toelaat en er ook gebruik van wordt 

gemaakt, komen er stap voor stap beweegtoestellen bij, ook 

voor ouderen. Het idee van een audiozuil met authentieke 

verhalen van Gulpenaren waarvoor de luisteraar zelf energie 

moet opwekken, wordt eerst nog op haalbaarheid onderzocht. 

Wat er zeker komt, is een welkomstbord in diverse talen en 

dialecten en een informatiebord over de activiteiten in ’t 
Gulper Hoes en het dorp. De plannen om een eetbare tuin aan 

te leggen zijn op dit moment nog een beetje ‘on hold’, omdat 

er nog gezocht moet worden naar vrijwilligers om dit gedeelte 

van de tuin te onderhouden. De rest van de ingediende 

plannen door bewoners wordt naar volgend jaar overgeheveld. 

Zij vereisen verdere uitwerking, onderbouwing én geld.  

Wordt vervolgd dus. 
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Verkeerssituatie  Sophianum 

Peter van Amelsvoort is, namens het Bewonersnetwerk, 

afgelopen periode nauw betrokken geweest bij gesprekken 

tussen Sophianum, Veilig Verkeer Nederland en de 

gemeente over de benarde verkeerssituatie rondom de 

Tramweg / Burg. Teheuxweg / Landsraderweg / Molenweg. 

Op 15 december 2020 heeft dit geleid tot een advies van een 

verkeersdeskundige van Veilig Verkeer Nederland. De 

gemeente wordt o.a. geadviseerd op korte termijn te 

onderzoeken of een deel van de Landsraderweg en 

Molenweg als fietsstraat met brede trottoirs kan worden 

ingericht. Kan er een kiss-and-ride zone van voldoende 

omvang worden gerealiseerd bij het kruispunt 

Landsraderweg/Molenweg? Is een 30 km-zone met een 

platform op de gevaarlijke kruispunten een optie? Is 

eenrichtingsverkeer zinvol? Nu is het aan de gemeente wat 

ze met deze adviezen doet. Wij blijven het volgen en naar u 

terugkoppelen. 

BLOEMENPRACHT 2020 IN HET CENTRUM,  

WORDT HET DIT JAAR NOG MOOIER? 

Nieuwe activiteiten voor Jong en Oud?  

Mede in het licht van de actuele thema’s “Eenzaamheid” en 
“Leefbaarheid” heeft de werkgroep Jong & Oud de 
afgelopen maanden coronaproof diverse gesprekken 

gevoerd met organisaties en instanties die zich hiermee in 

Gulpen ook bezighouden. De werkgroep bestaat nu uit 

Marie José Buskens, Ria Vliex en Thei van Dijck.  

 

Het doel is om - naast de diverse activiteiten die “Leven 
naast de Brouwerij” al in Gulpen oppakt en organiseert – zo 

gauw als het kan aanvullende activiteiten voor jong en oud 

in ons dorp aan te bieden. Zowel in ’t Gulper Hoes als in 
lokale horecazaken die daarvoor voldoende faciliteiten 

hebben.  

 

We hopen voldoende vrijwilligers te vinden die deze 

activiteiten begeleiden, waarbij wij de samenwerking 

(onder)zoeken met verenigingen en organisaties binnen de 

Gulpense gemeenschap, die al over expertise beschikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vul a.u.b. de enquête in! 

Bewonersnetwerk Gulpen wil eerst onderzoeken aan welke 

activiteiten ouderen en jongeren in Gulpen behoefte hebben. 

Om vervolgens activiteiten die nog niet worden 

georganiseerd in Gulpen, verder op te pakken en faciliteren.  

Maar daarvoor is wel heel cruciaal te weten wat jong en 

oud zelf graag willen. In dit kader vragen wij uw 

medewerking door het enquêteformulier in deze nieuwsbrief 

vóór 1 juli a.s. in te vullen en aan ons te retourneren. Dat 

kan digitaal of bij een van de adressen onderaan het 

enquêteformulier. 

 

Het streven is om aan de hand van de ontvangen 

formulieren tijdens de zomermaanden een keuze te maken: 

welke activiteit(en) is/zijn het meest geschikt om in 

september/oktober mee te starten?   

 

Het enquêteformulier treft u als losse bijlage bij deze 

nieuwsbrief aan. 

Voorbeelden activiteiten 

De werkgroep heeft al een aantal activiteiten bedacht, zoals 

dans, yoga/meditatie, fitness voor senioren, het opzetten van 

leesclubs voor jong en oud i.s.m. de bibliotheek en scholen 

en het uitbreiden van dart- en biljartactiviteiten voor jong en 

oud. En ook het organiseren van korte ommetjes voor 

ouderen en rolstoelgebruikers, wijkconcerten en lezingen 

door inspirerende sprekers zijn opties.  

 



Burgerinitiatief van hoog niveau 

Het burgerinitiatief van o.a. Torsten Hounjet, Sebastiaan 

Lumeij en Herman Coenen om het trapveldje en de kleine 

speeltuin voor de kinderen, gelegen aan de Rosgats in Gulpen-

Oost, te upgraden met o.a. nieuwe speeltoestellen, heeft een 

fantastisch vervolg gekregen.   

Na de opening van ’t Weijke op 26 september 2021 voor de 

jeugd werd er in het najaar voor de ouderen, door een team 

van vaste vrijwilligers, een jeu-de-boules baan aangelegd. 

Daarnaast werden er in het voorjaar diverse banken 

bijgeplaatst om er een ontmoetingsplaats voor jong en oud van 

te maken. Na de vorstperiode in maart zijn er enkele bomen en 

een beukenhaag aangeplant.  

Eind april startte Jacques Canton uit Gulpen met het maken 

van diverse muurschilderingen. 5 juni wordt dit gevierd met 

diverse workshops voor de kinderen. Als kers op de taart 

mogen de kinderen een geschilderde handafdruk op de muur 

maken met daarbij hun naam. Om dit alles te realiseren  

 

 

 

 

 

 

 

 

worden de initiatiefnemers, naast de in 2020 door de gemeente 

toegekende subsidie en de hulp van de vrijwilligers, door 

diverse lokale ondernemers financieel ondersteund. Om nog 

andere plannen op deze locatie in de toekomst te 

verwezenlijken, hebben de initiatiefnemers op 16 april jl. een 

stichting opgericht. Daardoor is het mogelijk extra 

projectsubsidies aan te vragen bij provincie Limburg en 

diverse landelijke organisaties/stichtingen zoals Jantje Beton, 

Oranjefonds, etc. Dankzij deze initiatiefnemers is dit 

burgerinitiatief in Gulpen-Oost een prachtig voorbeeld van 

zelfsturing in ons dorp. 

 

 

 

Samenwerking ondernemers en bewonersnetwerk 

Bewonersnetwerk Gulpen en de lokale ondernemersvereniging ‘Stichting Samenwerking en Promotie Kern Gulpen’ (SPKG) werken 
al enige tijd uitstekend samen. Het bestuur van SPKG is trouw aanwezig en zorgt voor een goede inbreng bij de bijeenkomsten van 

het Bewonersnetwerk. Dat denkt op zijn beurt weer mee over en ondersteunt waar dat wenselijk is bij de activiteiten van SPKG, een 

ondernemersvereniging waar Gulpense ondernemers inmiddels veel baat bij hebben. Zoals bij het promoten van Gulpen als 

winkelhart van het Heuvelland, zowel seizoensgebonden als tijdens alle feestdagen. Denk bijvoorbeeld aan de prachtige 

sfeerverlichting én -activiteiten in december plus de optie van het verlichten van de monumentale boom op de Markt tijdens het hele 

jaar.  

SPKG is het aanspreekpunt voor de 

gemeente bij ondernemerszaken, ook in 

deze zware coronatijd. In deze periode 

van het jaar staat, net als vorig jaar, het 

ondersteunen van de mooie 

bloemenpracht in de kern van Gulpen, 

bovenaan het to do-lijstje.  

Heel recent is het plan ‘Gulpen in Bloei’ 
gepresenteerd om ondernemers te 

stimuleren die bloemenpracht nog verder 

uit te breiden nu het Centrumplan (bijna) 

gereed is. Een actie die we als 

Bewonersnetwerk van harte aanbevelen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DANK JE WEL 

Afgelopen maanden hebben diverse mensen om uiteenlopende redenen besloten géén actieve rol meer te spelen binnen het 

Bewonersnetwerk Gulpen. In het bijzonder betreft het Tjeu Seeverens, Annet Seeverens, Mariet en Paul Brouns, Frans 

Croonenberg en Jan Somers. Het past ons om deze mensen langs deze weg te bedanken voor hun inzet. Ten aanzien van het 

afscheid van Tjeu zullen wij nog stil staan tijdens onze bijeenkomst op 29 juni a.s.. Tjeu is namelijk de grote initiator geweest, 

samen met Gé Hoeijmakers, bij de totstandkoming van het Bewonersnetwerk Gulpen. Daarnaast heeft hij ongekend veel 

activiteiten in de afgelopen jaren namens het Bewonersnetwerk opgepakt. Denk aan de periodieke Coronajournaals, de 

samenwerking met de winkeliersvereniging, zijn functie als vertegenwoordiger van de Kernen in de Regiegroep, de uitgave van 

Nieuwsbrieven, de mural in de Rosstraat, z’n inzet voor De Timpaantuinen, etc. 



 

Reconstructie Kern Gulpen fraai, maar nog steeds onvoldoende verkeersveilig 

        

De reconstructie van de kern Gulpen (fase 2) nadert het einde. Als Bewonersnetwerk Gulpen waren we in de 

afgelopen twee jaren op bijna alle inspraakavonden over het Centrumplan (fase 1 en 2) aanwezig en konden we 

uitgebreid meedenken en adviseren. Vooral op basis van wat we van bewoners en ondernemers aan wensen en 

ideeën hoorden. De gemeente probeerde hieraan tegemoet te komen. Over het tot dusverre bereikte resultaat 

kunnen we met z’n allen bijzonder trots zijn, denken we. 
De gemeente heeft hiermee Gulpen op de kaart gezet als één van de mooiste toeristische trekpleisters in het 

Heuvelland. Mede ook dank zij de alle horecagelegenheden en winkeliers, verenigd in de nieuwe 

ondernemingsvereniging SKPG, is het nu goed toeven op de Markt, in de Looierstraat langs de kabbelende Geul 

of op het prachtige Kapelaan Pendersplein met de groene oase in de vorm van de Timpaantuinen.                         

 

Keerzijde van de medaille 

Tegelijkertijd kent dit attractieve centrum ook een 

keerzijde van de medaille als het gaat om de 

verkeersveiligheid. In de oorspronkelijke plannen 

stond dat er in de Dorpsstraat (ter hoogte van de oude 

Kerk tot aan de Rijksweg) een 30 km. zone zou 

komen. Daardoor zou het verkeer niet meer met een te 

hoge snelheid de Dorpsstraat naar beneden komen en  

 

 

 

 

 

 

 

 

op de Markt voor onveilige verkeerssituaties zorgen. 

Wat schetste onze verbazing eind maart/begin april. De 

gemeente had alsnog besloten, zonder ruggenspraak te 

houden met alle betrokkenen, af te wijken van het 

eerder vastgestelde plan en goedgekeurde tekening(en). 

Nee, de 30 km-zone werd zonder enige vorm van 

communicatie drastisch ingeperkt. De nieuwe situatie: 

een zeer beperkte 30 km-zone vanaf Grandcafé 

Galouppe tot aan de Rijksweg v.v. Daardoor komt het 

verkeer vanuit Wijlre nog steeds met te hoge snelheid in 

de Dorpsstraat naar beneden, waardoor ook de 

hachelijke situaties op de Markt - met overstekend 

verkeer vanuit de Looierstraat en de Rosstraat - vaak 

zullen terugkeren.  

Om ernstig verkeersongevallen naar de toekomst toe te 

voorkomen, met het steeds drukker wordende verkeer  

 

 

op de Markt, hebben zowel de horecagelegenheden als 

de winkeliers op de Dorpsstraat en het 

Bewonersnetwerk dit probleem bij de gemeente 

aangekaart. In de hoop dat óók de verkeersveiligheid in 

de kern alsnog wordt geborgd.     

  

30 MAANDEN ZIJN WE ONDERWEG… 

HET LIJKEN WEL JAREN, ZOVEEL HEBBEN WE 

SAMEN AANGEPAKT. 

SOMS MET VALLEN EN OPSTAAN, VAAK MET 

GEPASTE TROTS NA WEER EEN MOOI RESULTAAT. 

DE AANPAK VAN HET BEWONERSNETWERK 

GULPEN INSPIREERT OOK ANDERE KERNEN. ‘HOE 

DOEN JULLIE DAT TOCH?’ 

MAAR WE KUNNEN HET NIET MEER ALLEEN!!!!! 

ER ZULLEN MEER MENSEN MOETEN OPSTAAN OM 

SAMEN DE LEEFBAARHEID IN GULPEN TE 

VERHOGEN.  

NIET VOOR EEN SELECTE GROEP, MAAR VOOR 

IEDEREEN.  

BENT U GEINSPIREERD DOOR ALLES WAT U IN DEZE 

FOLDER LEEST? WILT U OOK IETS VOOR DE MENSEN 

IN GULPEN BETEKENEN?  

BEL ONS DAN EENS VOOR EEN KENNISMAKING OF 

GEWOON EEN KOP KOFFIE. DAN BEKIJKEN WE 

VRIJBLIJVEND OF WE OOK SAMEN IETS VOOR ONS 

DORP EN BEWONERS KUNNEN BETEKENEN. 

JEAN: 06 41 65 03 88      MAXI: 06 54 68 43 29   

 



  Burgerparticipatie ook bij Mobiliteitsplan een proces van vallen en opstaan 

 

  

  

Standpunt Bewonersnetwerk Gulpen:   

De uiteindelijke toezegging van het 

college aan de raad om alsnog de 

aanbevelingen van de BAG de komende 

maanden mee te zullen nemen in de 

feitelijke uitvoeringsplannen, is 

vooralsnog een magere troostprijs. Het 

is nog maar de vraag hoe effectief en 

efficiënt dit zal worden bij -  volgens de 

BAG - gebrek aan een stevige basis: een 

goed onderbouwd nieuw mobiliteitsplan 

als beleidsuitgangspunt voor de 

komende 10 jaar.  

Wat een voorbeeldproject van 

burgerparticipatie binnen de gemeente 

had moeten worden, met als doel de 

burger en de kernen daadwerkelijk bij 

het wel en wee bij het verkeers- en 

vervoersbeleid te betrekken, is dat zeker 

niet geworden.  

In maart heeft de BAG het doorlopen 

proces uitvoerig geëvalueerd en alle 

kernen hierover geïnformeerd, met een 

afschrift aan Jos Last, de 

verantwoordelijke wethouder. 

Daarnaast is met hem afgesproken 

binnenkort een separate evaluatie te 

doen.  

Eén van de cruciale vragen is op welke 

wijze de wethouder burgers wil laten 

participeren en betrekken in het 

vervolgtraject. Blijft het bij het hebben 

van ‘inspraak’ (een soort ‘bedankt en 
adieje’ en de raad en het college varen 

toch hun eigen koers) of gebruikt de 

wethouder de burger als de meest 

belangrijke partner (in kennis, ervaring 

en belanghebbende) om samen tot 

breed gedragen oplossingen te komen?  

 

Uiteraard zullen de vragen die 

voortkomen uit de evaluaties aan de 

wethouder worden voorgelegd. De BAG 

zal de uitkomst hiervan met de kernen 

en dus ook ons Bewonersnetwerk delen.  

 

Wordt vervolgd. (JS) 

 

 

Zoals alle gemeenten heeft ook Gulpen-Wittem de plicht 

om regelmatig te onderzoeken of het vastgestelde 

vervoers- en verkeersbeleid (GGVP) nog aansluit bij de 

ontwikkelingen op dat gebied. Of wordt het tijd voor een 

nieuw ‘mobiliteitsplan’ voor een nieuwe periode van 
ongeveer tien jaar? Die vraag werd door de politiek 

afgelopen jaar met ‘ja’ beantwoord. Voor de eerste keer 
werden bij het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan 

ook bewoners betrokken. Maar uiteindelijk viel het 

resultaat van die inspraak niet mee. 

Bewonersadviesgroep 

De inbreng van bewoners werd georganiseerd in een 

BewonersAdviesgroep (BAG) met Paul Merk uit Euverem 

als woordvoerder. Hij heeft vorig jaar bij onze 

bewonersnetwerk-bijeenkomsten diverse keren de 

standpunten en stand van zaken in de besluitvorming 

rondom het mobiliteitsplan toegelicht. Hij benadrukte 

daarbij steeds hoe belangrijk ‘Verkeersleefbaarheid’ moet 

worden vanwege de sterk toenemende overlast van het 

verkeer in het Heuvelland.  

De BAG stak over een langere periode heel veel energie in 

zorgvuldig geformuleerde aanbevelingen op basis van goed 

doordachte argumenten. Eens te meer bleek hoeveel 

kennis en kunde bij de bewoners in Gulpen-Wittem 

aanwezig is.  

Teleurstellend 

Maar toen verscheen na de zomer van 2020 het concept 

van het nieuwe mobiliteitsplan, opgesteld door een extern 

bureau. Volgens de BAG een teleurstellend beleidsstuk, dat 

ook nog eens niet aan de afzonderlijke kernoverleggen 

werd voorgelegd, zoals bij de start nadrukkelijk was 

afgesproken. ‘Er is al genoeg inspraak van burgers via de 

BAG geweest’ was daarvoor de motivatie vanuit het 
gemeentehuis. Maar BAG is niet hetzelfde als  de 

kernoverleggen met een eigen verantwoordelijkheid. 

Het college én de raadsleden stonden - toen het om 

vaststelling aankwam- bovendien in meerderheid niet open 

voor het overnemen van een aantal cruciale aanbevelingen 

door de BAG, voor wie dit na alle geleverde input 

frustrerend was.  

Wel werd uiteindelijk toegezegd dat de komende tijd de 

uitgebreide aanbevelingen van de BewonersAdviesGroep 

worden ‘meegewogen’ in de uitvoeringsplannen, zeg maar: 

de vertaling van het opgestelde Mobiliteitsplan naar de 

vervoers- en verkeerspraktijk in onze gemeente. En dat in 

die fase ook de kernen in Gulpen-Wittem alsnog kunnen 

reageren. We zijn heel benieuwd. 



DANK JE WEL AAN 

ALLE MENSEN VAN 

DE BUITENDIENST & 

BUURTTEAMS! 
Ondanks het matige vakantieweer kozen in mei 

veel toeristen opnieuw voor Gulpen als 

vakantiebestemming of in elk geval voor een 

dagje of weekendje uit. Ons dorp heeft natuurlijk 

ook veel te bieden. Zeker nu het de afgelopen tijd 

zo is verfraaid.  

Niet alleen in Gulpen geldt (helaas): waar het druk 

is, blijft ook veel afval achter. Gelukkig zijn er 

heel veel mensen die hun verantwoordelijkheid 

pakken en het afval niet overal zomaar droppen. 

Maar toch zijn er ook genoeg mensen, jong en 

oud, die deze neiging wel hebben.  

 

Aan het einde van een mooie dag en zeker 

weekend kom je dan in de natuur en het dorp 

plastic bakjes, mondkapjes, gebruikte papieren 

zakdoekjes, etensresten, steeds meer hondenpoep 

en verpakkingsmateriaal etc. tegen. Ook in de 

Gulp, de Geul en in enorme hoeveelheden op de 

bodem van onze fraaie dorpsvijver. 

Gulpen heeft ook erg veel groen. Onderhoud kost 

niet alleen veel geld, maar ook inzet aan 

menskracht. Die mensen van ‘de gemeente’ – de 

buitendienst en de buurtteams – zorgen er elke dag 

voor dat het weer opnieuw mooi en leefbaar 

wordt. Met z’n allen vinden we dat misschien veel 
te vanzelfsprekend. 

  

 

 

Daarom spreken we – hopelijk ook namens u - in 

deze huis-aan-huis-uitgave tot slot een massaal 

DANKJEWEL uit aan deze medebewoners, die 

dit voor ons opknappen. Elke dag weer. Zonder er 

veel woorden aan vuil te maken. Met ‘gewoon 

doen’ als motto. Echt respect voor hen tonen we 

vooral als we vanaf nu het ook zelf wat schoner 

houden in ons mooie Gulpen.  

 

 

 


