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verslag bijeenkomst Bewonersnetwerk Gulpen 

Aanwezig:  Annette Augustin, Peter van Amelsvoort, Paul Brouns, Mariet Brouns-Ploum, Marie José 
Buskens, Wim Butink, Elly Cremers-Alleleijn, Frans Crijns, Thei van Dijck, Wim Engels, Gé Hoeijmakers, 
Paul Merk, Nathalie Obrusnik, Christiaan Puts, Annet Seeverens, Tjeu Seeverens, Jan Somers, Mieke 
van Gestel-Bormans, Marion Vliegen, Ria Vliex, Sacha Vos, Carolie van Wingerden, Jean 
Schrijnemakers en Maxi Heijboer-Nicasia.  
 
Afwezig met kennisgeving: Rolf Arninkhof en Frans Croonenberg 

Gastsprekers: Henk Wetzels en Geert Janssen (Vereniging Kleinen Kernen Limburg)  

1. Opening             
Bijeenkomst wordt geopend en voorgezeten door voorzitter, Jean Schrijnemakers.  
Bijzonder woord van welkom aan de heren Geert Janssen en Henk Wetzels van de Vereniging 
Kleine Kernen Limburg, de extern coördinator Zelfsturing en Burgerparticipatie, Gé Hoeijmakers en 
Cristiaan Puts, projectleider binnen de gemeente, belast met de inrichting van de Timpaantuinen.  
     

2. 1e resultaten enquête werkgroep Jong en Oud nav nieuwsbrief    
Door de voorzitter wordt, aan de hand van een presentatie, de eerste resultaten (peildatum 28 
juni j.l.) toegelicht van de enquête. Hij betreurt het tot dusver geringe aantal ingekomen reacties 
op de enquête. Slechts 1% (18 van de 1850 verzonden enquêteformulieren, onder alle inwoners 
van Gulpen, Ingber/de Hut en Euverem/Pesaken) heeft gereageerd. Daarnaast zijn  2 
enquêteformulieren ontvangen van bewoners uit Reijmerstok. 
5 mensen hebben zich aangemeld als vrijwilliger om activiteiten te willen begeleiden !  
Bij het zoeken naar eventuele oorzaken van de lage respons dringen zich de volgende vragen op:  
• Moeten er vóór 1 juli a.s. (deadline) nog een groot aantal ingevulde enquêteformulieren 

binnenkomen ? 
• Hebben een groot aantal bewoners van Gulpen, Euverem/Pesaken en Ingber/de Hut géén 

nieuwsbrief (inclusief het enquêteformulier) ontvangen, vanwege sticker “geen weekbladen” 
op de brievenhuis ? 

• Wordt de nieuwsbrief WEL gelezen of gaat deze direct bij het oud papier omdat de 
activiteiten van het Bewonersnetwerk Gulpen onvoldoende bekend zijn bij de inwoners? 

• Is het aanbod aan activiteiten binnen Gulpen voor ouderen en jongeren, door de Stichting 
Leven naast de brouwerij, verenigingen en andere instellingen/instanties zodanig groot dat er 
weinig behoefte is aan andere activiteiten voor de kwetsbare groepen onder ons?  

Antwoord op deze vragen laten zich op dit moment raden. 
Laten we hopen dat er komende dagen nog enquêteformulieren binnenkomen, zodat de 
werkgroep meer inzicht krijgt in welke activiteiten zij in september/oktober eventueel kunnen 
starten. 
De voorlopige top 5 van activiteiten waar behoefte aan is zijn: 

1. Yoga meditatie voor ouderen; 
2. Beter bewegen voor ouderen; 
3. Periodiek (wijk)concerten; 
4. Kienavond 
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5. Workshop (gebruik laptop/tablet/beeldbellen).  
Tegelijkertijd geeft de voorzitter aan dat een belangrijke randvoorwaarde bij het opstarten van de 
activiteiten door de werkgroep Jong en Oud is, dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar moeten 
zijn om deze activiteiten te begeleiden. Theo van Dijck zal bij het volgende agendapunt, namens 
de werkgroep Jong en Oud, verder ingaan op hun activiteiten én hoe zij de komende tijd verder 
willen gaan.  
     

3. Terugkoppeling vanuit de verschillende werkgroepen 
     
  Werkgroep Jong en Oud  
Door Theo van Dijck, tevens voorzitter van de Zonnebloem, regio Heuvelland,  wordt een 
toelichting gegeven op de aanpak van het thema “Eenzaamheid”, de subsidiemogelijkheden die er 
op dit moment zijn voor diverse projecten en de koppeling met de uiteindelijke resultaten uit de 
enquête van de werkgroep Jong en Oud. 
 
Werkgroep Samen Groen 
Door Nathalie Obrusnik wordt een korte toelichting gegeven op de input die zij geleverd heeft bij 
de definitieve keuze van de inmiddels geplante bomen in de Timpaantuinen. Vervolgens gaat zij in 
op de thema’s duurzaamheid, energiebesparing en afvalreductie. Tot slot geeft zij aan dat  de 
werkgroep nog in een beginfase zit en op dit moment, samen met de gemeente meedenkt in 
diverse vraagstukken op het gebied van “Groen”. Enkele vragen uit de zaal worden naar 
tevredenheid door Nathalie beantwoord. 
 

 Werkgroep Ondernemers (Stichting Samenwerking en Promotie Kern Gulpen (SPKG)   

Door Marjon Vliegen wordt een opsomming gegeven van alle door de werkgroep ontplooide 
activiteiten afgelopen half jaar , hierbij noemt zij als voorbeeld het bloemenfestijn in het Gulpense 
centrum , Rosstraat en Kapelaan Pendersplein. Zij geeft ook een doorkijk van de beoogde 
activiteiten in het najaar zoals een bijeenkomst voor alle ondernemers en een feestelijke 
heropening van het centrum. 
Motto van SPKG : we streven ernaar dat iedereen een vol glas ziet en niet een half leeg! 
 

Werkgroep woningbouw  
   Door Frans Crijns wordt een korte toelichting gegeven op de knelpunten in Gulpen, de door 

werkgroep uitgevoerde 1e verkenning Woningbouw in Gulpen en de gesprekken met wethouder 
Last en zijn ambtelijke ondersteuning. Streven van de werkgroep was en is dat we allemaal (inclusief 
gemeente) meer moeten  ‘omdenken’ om het kwalitatieve woningtekort in de kern Gulpen op te 
lossen. Meer op zoek gaan naar mogelijke bouwlocaties en panden die gedateerd zijn en rijp zijn 
voor sloop of aanpassing naar de hedendaagse normen. Er is in Gulpen een groot kwalitatief tekort 
aan (zorggeschikte) woningen voor ouderen en voor starters. Met name de groep ouderen  zal de 
komende 10 jaar verdubbelen.1 Op diverse vragen uit de zaal in hoeverre er een inventarisatie is 
geweest onder de bewoners naar de woonbehoeften specifiek in de kern Gulpen, geeft Frans aan 
dat dit niet heeft plaatsgevonden. Het is immers lastig om de woningbehoefte bij bewoners 

 
1  
Deze cijfers zijn terug te vinden de Woonmonitor 2020 van de Provincie Limburg. 
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specifiek in kaart te brengen, omdat de vraag individueel per huishouden in de tijd nogal kan 
variëren. De cijfers van de provincie en gemeente richten zich op de aanwezige kwantitatieve en 
kwalitatieve woningvoorraad en de grootte en ontwikkeling van de specifieke doelgroepen. Die 
geven een zeer duidelijk beeld over de woningbehoefte op termijn.  

Werkgroep Verkeer   
Door de voorzitter wordt opgemerkt dat de werkgroep Verkeer op dit moment slechts uit 2 mensen 
bestaat, Wim Engels en Wim Butink. Diverse oproepen afgelopen maanden in de media (o.a. Gulp- 
en Geul Journaal, vacature plaatsing op de gemeentelijke pagina) heeft op dit moment nog geen 
versterking  opgeleverd van deze werkgroep. Desondanks heeft de kerngroep afgelopen maanden 
diverse acties ondernomen richting gemeente. Het betreft o.a. de verkeersonveilige situaties rond 
de nu ingestelde 30 km. zone in de Dorpsstraat, de verplaatsing van het zebrapad, de verplichte 
looproute voor voetgangers en de overlast aan geparkeerde fietsers, scooters en motoren op de 
Markt. Het Bewonersnetwerk zal zich de komende maanden blijven inzetten om de 
verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kern van Gulpen te verbeteren. In verband met het 
groeiende parkeerprobleem in het centrum, moet misschien worden gekeken of (ren)fietsen, 
scooters en motoren niet in een bewaakte stalling geparkeerd kunnen worden. Het 
Bewonersnetwerk heeft daarbij de gemeente in overweging gegeven in overleg te treden met de 
eigenaar van de al jaren leeg staande panden op de Looierstraat. 
 
BewonersAdviesGroep (BAG ) n.a.v. vaststelling Verkeers- en Vervoersplan  
In aansluiting op hetgeen in de Nieuwsbrief is te lezen onder de kop “Burgerparticipatie ook bij 
Mobiliteitsplan een proces van vallen en opstaan” en het “standpunt van het Bewonersnetwerk 
Gulpen” neemt Paul Merk iedereen mee in de resultaten van de op 31 mei j.l.  plaatsgevonden 
evaluatie over dit project met wethouder Jos Last. In essentie is nog niet duidelijk welke positie de 
BAG richting gemeente c.q. wethouder moet krijgen naar de toekomst toe. Blijft het op 
inspraakniveau, waar de BAG leden niets voor voelen of toch een meer partnership niveau. De 
gemeente zal zich hierover de komende maand duidelijk moeten uitspreken. Daarnaast moet 
volgens BAG meer gestreefd worden in het productieproces alsook voor projectresultaten een 
systeem van  kwaliteitscontrole worden ingebouwd: wat hadden we afgesproken en wat hebben 
we daadwerkelijk gedaan of opgeleverd. Diverse vragen uit de zaal worden aansluitend door Paul 
naar tevredenheid van de betrokkenen beantwoord. 
 

4. Presentatie “Hoe Bewonersnetwerken te versterken” door Vereniging Kleine Kernen Limburg  
Door Geert Janssen en Henk Wetzels worden, aan de hand van een presentatie, tools aangereikt 
die Bewonersnetwerken zouden kunnen gebruiken om hun achterban te versterken c.q. te 
vergroten. 2 Als tips worden genoemd: 

 Maak de kring groter door constant nieuwe ontmoetingen te organiseren; 

 
2  
De presentatie van VKKL is in te zien c.q. te downloaden op de homepage van de website van het Bewonersnetwerk 
Gulpen via de link: http://www.bewonersnetwerkgulpen.nl/wp-content/uploads/2021/07/Presentatie-VKKL-voor-
Bewonersnetwerk-Gulpen-Hoe-te-versterken-29-6-2021-in-pdf.pdf 
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 Niet vergaderen, niet uitnodigen om mee te doen aan activiteiten, maar laagdrempelige 
ontmoetingen creëren zoals: samen sporten, samen dansen, samen eten, samen muziek 
maken, samen tuinieren ect.. 
 

5. Brainstormronde versterking Bewonersnetwerk Gulpen  
De aanwezigen worden ingedeeld in 4 groepjes van 5-6 personen en gaan vervolgens, a.d.h.v. de 
verkregen informatie van VKKL 15 min. met elkaar in discussie. Daarbij wordt door elk groepje een 
aantal ambities op korte en lange termijn op schrift gesteld en na afloop aan de voorzitter 
overhandigd. Afgesproken wordt dat de kerngroep de verkregen input van de werkgroepjes zal 
bundelen 3 en nader zal beoordelen in hoeverre een en ander te implementeren is, rekening 
houdende met de beschikbare capaciteit. 
 

6. Mededelingen vanuit de kerngroep    

 Evaluatie burgerparticipatie/zelfsturing  

De voorzitter memoreert kort, met een verwijzing naar de inhoud van onze nieuwsbrieven afgelopen 
jaren,  de moeizame relatie tussen college, gemeenteraad en de dorpskernen hoe we SAMEN naar de 
toekomst toe invulling kunnen en willen geven aan Zelfsturing en Burgerparticipatie. Zo heeft 
afgelopen zaterdag zelfs nog een stuk in De Limburger gestaan met de prikkelende kop “Gulpen-
Wittem wijst overleggen op hun plaats”. Met de term “overleggen” wordt in dit kader bedoeld de 11 
kernoverleggen c.q. de bewonersnetwerken binnen de gemeente.   

Door de voorzitter worden kort  de begrippen “Zelfsturing” en “Burgerparticipatie” nader geduid.  
Bij zelfsturing ligt het initiatief en eigenaarschap van projecten en activiteiten bij de bewoners zelf.  
De gemeente draagt daar geen verantwoordelijkheid, maar vervult hier een stimulerende en 
faciliterende rol. 
Zelfsturing is bedoeld om de vitaliteit en leefbaarheid in de buurt(en) te verhogen. Bewoners weten 
heel goed zelf welke knelpunten er spelen in hun wijk en hoe ze die al dan niet samen met de gemeente 
kunnen oplossen. 
Voorbeelden van zelfsturing afgelopen periode in Gulpen zijn o.a. de activiteiten van de 
ondernemersvereniging  SPKG, het initiatief van enkele bewoners in Gulpen-Oost rond het 
opknappen van een trapveldje en kleine speeltuin aan de Rosgats,  de grote mural van Yasja Ligtelijn 
in de Rosstraat. 
 
Bij burgerparticipatie ligt het initiatief en eigenaarschap net andersom, namelijk bij de gemeente.  
Het is haar taak van de gemeente om haar burgers en andere belanghebbenden zoveel mogelijk 
actief te betrekken bij de voorbereiding, uitvoering of evaluatie van gemeentelijk beleid.  
Een verplichting die straks in de Omgevingswet wordt verankerd ! De gemeente is en blijft 
eindverantwoordelijk ! 

 
3  
De resultaten uit de brainstormsessies zijn in te zien c.q. te downloaden op de homepage van de website van het 
Bewonersnetwerk Gulpen via de link:  http://www.bewonersnetwerkgulpen.nl/wp-
content/uploads/2021/07/210629_Ambitieniveau-op-korte-en-lange-termijn-nav-brainstorm.pdf 
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Met de inbreng van de burgers en de bewonersnetwerken krijgen de gemeente én de lokale politici 
meer inzicht in wat er bij de burgers leeft en wat hun wensen en ideeën zijn en kunnen projecten vaak 
sneller en goedkoper worden gerealiseerd.  
Voorbeelden van burgerparticipatie in Gulpen-Wittem is o.a. de betrokkenheid van de 
BewonersAdviesGroep bij de vaststelling van het Gemeentelijke Verkeers-en vervoersplan en het 
betrekken van de omwonenden bij reconstructiewerkzaamheden (denk aan Centrumplan (fase 1 
en 2). Waar staan we nu ? 
Kijkend naar zelfsturing in Gulpen mogen we constateren dat de gemeenteraad en het college van 
B&W op diverse fronten buurtinitiatieven van burgers omarmt en daar waar mogelijk faciliteert 
middels ambtelijke ondersteuning en subsidies. Denk bijvoorbeeld aan de upgrading van het 
voetbalveld/speeltuintje aan de Rosgats,  de grote mural van Yasja Ligtelijn in de Rosstraat en aan de 
invulling van wensen van bewoners tijdens diverse reconstructie werkzaamheden waaronder die in 
Ingbergracht-Noord, de inrichting Timpaantuinen en het Centrumplan (fase 1 en 2). Daar zijn we erg 
blij mee.  
Bij burgerparticipatie ligt het duidelijk anders. Uit o.a. ervaringen van de BewonersAdviesGroep met 
het college en raadsleden, getuige ook de toelichting die Paul Merk in het voorgaande agendapunt 
heeft gegeven, is eens te meer gebleken dat college én raadsleden in meerderheid niet open staan 
voor adviezen en aanbevelingen van burgers. Men is kennelijk bang dat de kernoverleggen/ 
bewonersnetwerken teveel op de stoel van het college en de raadsleden gaan zitten, hetgeen 
absoluut niet onze bedoeling is. Afgelopen week is van het college het rapport “Met elkaar voor 
elkaar, zelfsturing in Gulpen-Wittem, successen en verbeteringen” verschenen. Door de gezamenlijke 
kernen/bewonersnetwerken is afgelopen dagen uitgebreid gesproken over de inhoud van dit rapport 
en zal Alexander Bastings van kerngroep Epen, namens alle kernen/bewonersnetwerken op 1 juli a.s. 
tijdens het sprekersplein, gebruik maken van het sprekersrecht en inhoudelijk reageren op het 
rapport. In het rapport, dat erg positief van aard is, zijn nu de rollen, taken en verantwoordelijkheden 
tussen het college, de raad en de kernen/bewonersnetwerken helder en duidelijk vastgelegd. Het 
voorstel van het college aan de raad om, SAMEN met de kernen, te komen tot de opstelling van een 
gezamenlijk communicatieplan wordt toegejuicht. Vele passages uit ons rapport Communicare zijn 
overgenomen in het rapport van het college aan de raad. Tegelijkertijd roept het rapport een aantal 
vragen op. Is hiermee alles wel gezegd en opgeschreven? Of draaien we als typische Limburgers om 
de hete brij heen en zeggen we niet wat we echt vinden? Het afgelopen zaterdag in De Limburger 
verschenen artikel met de kop “Gulpen-Wittem wijst overleggen op hun plaats”, waarin wordt 
gesteld dat kernen/bewonersnetwerken geen mini gemeenteraadjes mogen worden, lijkt nog steeds 
gebaseerd te zijn op achterdocht en onvoldoende vertrouwen tussen de raad, college en de 
gezamenlijke kernen. Laten we hopen dat onze vrees met de vaststelling van dit rapport op 15 juli a.s. 
door de raad wordt weggenomen en we SAMEN met alle partijen een mooie toekomst tegemoet 
gaan.  
 

 Timpaantuinen  
De voorzitter geeft het woord aan Cristiaan Puts, projectleider van de gemeente, die een toelichting 
geeft op de huidige stand van zaken aangaande de inrichting van de Timpaantuinen. Aansluitend blikt 
hij vooruit naar de nog op de planning staande werkzaamheden, die verdere invulling moeten gaan 
geven aan de ingezonden wensen en ideeën van de bewoners. Tegelijkertijd geeft Cristiaan aan wat 
dit jaar met het beschikbare budget nog gerealiseerd kan worden en wat in 2022 en mogelijk nog 
later volgt. Door het Bewonersnetwerk Gulpen is onlangs een oproep gedaan, via de 
gemeentepagina, voor vrijwilligers om de Timpaantuinen mede te onderhouden. Inmiddels hebben 
zich 2 mensen gemeld en is de hoop dat zich de komende periode nog meer mensen zullen 
aanmelden. 
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 Najaarsactiviteiten onder het motto “Vier ’t samen”  
De voorzitter geeft het woord aan Gé Hoeijmakers, extern coördinator zelfsturing en 
burgerparticipatie Gulpen-Wittem. Gé geeft een toelichting op het initiatief dat de gemeente dit 
voorjaar heeft genomen om alle kernen in de gelegenheid te stellen, ter afsluiting van het corona 
tijdperk, een najaarsactiviteit te organiseren onder het motto “Vier ’t samen”. Hiervoor is extra 
budget beschikbaar. Diverse kernen geven hier gehoor aan en zijn druk doende met de organisatie 
van een najaarsactiviteit voor alle inwoners.  
Aan de aanwezigen wordt de vraag gesteld in hoeverre ook het Bewonersnetwerk Gulpen hier 
invulling aan wil én kan geven voor de inwoners van Gulpen. En zo ja wie van de aanwezigen wil dit 
verder oppakken ? 
Maxi gaat hierover in gesprek met SPKG. 

 
 Mutaties binnen werkgroep Jong en Oud en de kerngroep (en afscheid Tjeu)   
Afgelopen half jaar hebben zich diverse mutaties voorgedaan binnen de kerngroep en de werkgroep Jong en 
Oud. In  de Nieuwsbrief heeft een ieder kunnen lezen dat Jan Somers, Paul en Mariet Brouns en Annet 
Seeverens om uiteenlopende redenen hebben aangegeven structureel geen deel meer uit te willen maken van 
de werkgroep Jong en Oud. Vooral Annet was daarbij een drijvende kracht binnen deze werkgroep op het 
thema Eenzaamheid. Het vertrek van deze mensen uit de werkgroep betekende afgelopen half jaar een forse 
aderlating voor het Bewonersnetwerk Gulpen, zij het dat zij wel allen hebben aangegeven volger te blijven van 
ons Bewonersnetwerk en daar mogelijk blijven meedenken om Gulpen nog leefbaarder te maken. Door de 
kerngroep binnen het Bewonersnetwerk worden hun overwegingen ten volle gerespecteerd en ontvangen zij 
uit handen van Maxi en Jean een kleine attentie voor hun inzet in de afgelopen jaren. 
Daarnaast zijn binnen het kernoverleg weggevallen Frans Croonenberg en Tjeu Seeverens.  
Frans heeft afgelopen jaar een soort snuffelstage doorlopen, nadat hij te kennen had gegeven iets voor het 
bewonersnetwerk te willen doen. Uiteindelijk heeft Frans begin februari aangegeven dat enerzijds het werk 
binnen de kerngroep hem niet zo lag en anderzijds hij erg veel naweeën ondervond van de opgelopen corona 
infectie.  Hiermee zag Frans definitief af van functie binnen de kerngroep. Frans blijft wel verbonden aan het 
Bewonersnetwerk. Frans zal, in verband met zijn afwezigheid, als blijk van waardering, eveneens een kleine 
attentie ontvangen. Het vertrek van Tjeu uit het kernoverleg heeft afgelopen half jaar tot heel wat 
herschikking van taken geleid. Zo heeft Maxi vanaf dat moment de taken overgenomen van Tjeu rond de 
verdere aankleding van de Timpaantuinen en is zij voor de gemeente het voorlopige aanspreekpunt voor de 
reconstructie-werkzaamheden in de kern van Gulpen. Jean heeft vanaf dat moment alle taken, naast zijn 
voorzitterschap en secretariaat binnen de kerngroep, van Tjeu overgenomen die verband houden met het 
Gezamenlijke kernoverleg. Daarnaast is Jean vanaf dat moment ook het aanspreekpunt voor de gemeente, 
daar waar het gaat om lopende en nieuwe zaken die ons als Bewonersnetwerk aangaan.  
De voorzitter geeft vervolgens aan dat Tjeu de grote initiator is geweest, samen met Gé Hoeijmakers, bij de 
totstandkoming van het Bewonersnetwerk Gulpen in 2019. Daarnaast heeft Tjeu ongekend veel activiteiten in 
de afgelopen jaren verricht, namens het bewonersnetwerk. Denk aan de periodieke corona journaals, de 
samenwerking met de winkeliersvereniging, zijn functie als vertegenwoordiger van de kernen in de regiegroep, 
de uitgave van nieuwsbrieven ect.  Gelukkig mogen wij ons prijzen dat Tjeu wel nauw verbonden blijft aan het 
Bewonersnetwerk. Zo blijft hij zich o.a. inzetten, samen met de werkgroep ondernemers in Gulpen, om Gulpen 
nog mooier en aantrekkelijker te maken voor zowel de Gulpense gemeenschap als de toeristen. Daarnaast 
blijft Tjeu de kerngroep met raad en daad bijstaan en heeft hij ons geholpen bij de lay out van de onlangs 
verschenen nieuwsbrief. Als blijk van waardering voor het vele werk dat Tjeu in de afgelopen jaren heeft 
gedaan ontvangt hij van Maxi een cadeaubon. Tjeu maakt van de gelegenheid gebruik de reden voor zijn 
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vertrek uit de kern- en regiegroep nog wat nader toe te lichten en onderstreept dat hij het Bewonersnetwerk 
en in het bijzonder de werkgroep met de winkeliers daar waar mogelijk zal blijven ondersteunen.  
 
7. Rondvraag 
Van deze gelegenheid wordt géén gebruik gemaakt. 
 
8. Sluiting 
Alvorens de voorzitter de vergadering omstreeks 22.30 uur sluit bedankt hij alle aanwezigen voor hun inbreng 
en nodigt hij iedereen uit om nog even gezellig na te praten in de Hoeskamer,  onder het genot van een 
drankje op kosten van het Bewonersnetwerk. 

 
 

 


