
 
 
 

 

Werkplan 2022 
Kerngroep van bewonersnetwerk Gulpen1  

 

1. Inleiding  

 

Kerngroep Gulpen wil de betrokkenheid van de inwoners op elkaar en op de leefgemeenschap behouden en 

versterken.  

En mede daardoor de sociale samenhang bevorderen, de leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving 

verhogen en vitale voorzieningen beschikbaar/bereikbaar houden en creëren. 

Dat doen we door te functioneren als het centraal adres binnen de kern Gulpen voor burgerinitiatieven en 

leefbaarheid;  

• Spin in het web: we verbinden en coördineren: vormen zo een netwerk van bewoners 

• Vliegwiel: initiëren en ondersteunen: nieuwe ideeën en initiatieven een kans geven 

• Adviseren en samenwerken met de gemeente: worden bewoners voldoende gehoord? 

 

Dit werkplan is bedoeld om die werkzaamheden voor het komende jaar te omlijnen zodat voor iedereen – 

en niet in de laatste plaats de kerngroepleden zelf - duidelijk is wat men kan en mag verwachten en welke 

doelen gesteld worden. 

 

2. Organisatie 

 

In 2019 is een kerngroep actief aan de slag gegaan met het Bewonersnetwerk Gulpen. Er is veel bereikt. En 

ook zijn sommige plannen niet van de grond gekomen. 

Anno november 2021 is er een kerngroep die bestaat uit twee personen: Jean Schrijnemakers en Ria Vliex. 

Zij zorgen ervoor dat de functies van de kerngroep tot hun recht komen, binnen de beperkingen die de 

bemensing nu eenmaal met zich meebrengt. 

De vacatures voor de volgende functies willen we in dit jaar gevuld krijgen. 

- Secretaris; 

- Penningmeester 

- Communicatie 

We stellen profielen op met een bevattelijk takenpakket en profiel. Op basis hiervan gaan wij nieuwe 

kerngroepleden werven.  

 

De Kerngroep ondersteunt en faciliteert werkgroepen en burgerinitiatieven(bijlage samenstelling van nu 

bekende initiatieven) De werkgroepen functioneren ieder autonoom. Er is wel een verbinding met de 

kerngroep maar die hoeft niet persé vorm te krijgen in deelname aan kerngroepvergaderingen 

De kerngroep wil vooral de netwerkgedachte levend houden door elkaar en de inwoners te informeren en 

waar gevraagd elkaar van dienst te zijn.  

 

Elk jaar evalueren we of we op de goede weg zitten, het nog aangenaam is om te doen en of we doelen 

bereikt hebben en onze functies goed uitvoeren. Er volgt een jaarverslag en daarna stellen we een nieuw 

werkplan vast voor het volgende jaar. 

 

 
1 Vastgesteld 16 november 2021  conceptversie - wordt gecheckt met vertegenwoordigers 

werkgroepen/initiatieven 
 



 
 
 

De Kerngroep zal zich dit jaar richten op: 

• Wanneer wel/niet samenwerken op gemeentelijk niveau (Gezamenlijke Kernen) bij vraagstukken 

waarover gemeentelijk beleid wordt ontwikkeld: wonen, groen, duurzaamheid. 

• Oprichten van een Stichting. Bij voorkeur op basis van een gezamenlijk binnen Gulpen-Wittem 

ontwikkeld format. 

• Uitwerken van nieuwe vraagstukken en/of lopende projecten met daarbij de mogelijke inzet van 

externe ondersteuning/expertise. 

 

 

 

3. Activiteiten 

 

3.1. Verbinden en coördineren (spin in het web) 

Wij luisteren en we informeren. We laten ons informeren en weten daardoor wat er speelt in het dorp. 

 

We luisteren naar wat er 
leeft binnen Gulpen 

Opmerkingen/toelichting portefeuillehouder  

Aanspreekpunt voor 

bewoners en organisaties 

 

 Secretaris/voorzitter 

Bewonersnetwerkavond(en) 

organiseren 

eens of twee keer per jaar een inspirerende 

ontmoeting/openbare avond  

 

Kerngroep 

PM  

 

 

consulteren sleutelfiguren, verenigingen, 

inwoners etc. Denk bijvoorbeeld ook aan 

eventueel mee uitzetten enquête. 

Kerngroep 

 

We informeren inwoners 
 

Doel 

Periodieke mailbrieven waarin stand van zaken, weetjes en successen worden 

benoemd 

éen keer per 

kwartaal 

Via de Website Bewonersnetwerk: https://www.bewonersnetwerkgulpen.nl 
 

 

HalloHeuvelland: https://halloheuvelland.nl/pagina/bewonersnetwerk-gulpen We experimenteren 

in het gebruik van 

functies van 

HalloHeuvelland: 

o.a. poll en 

bevorderen 

profielaanmaak o.a. 

door volgers.  

Facebook : 

https://www.facebook.com/search/top?q=bewonersnetwerk%20gulpen 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank


 
 
 

3.2. Initiëren en ondersteunen (vliegwiel) 

 

We helpen 
burgerinitiatieven/ 
werkgroepen 

Doel/activiteiten in 2022 Wie is contactpersoon  
van werkgroep 

Oud en Jong Subwerkgroep Yoga meditatie Gertie Dautzenberg 

 Subwerkgroep (periodieke) (wijk) concerten Mariet Brouns 

 Digitale cursussen o.a. klik en tik, digisterker, 

beeldbellen en digitaal vergaderen 

Thei van 

Dijck/Bibliotheek 

Samen Groen  Rolf Arninkhof 

Wonen Analyse Woningbouw in Gulpen Frans Crijns 

Verkeer  Wim Engels/Wim 

Butink 

Winkeliersvereniging Organiseren gezamenlijke acties in Kersttijd en 

zomer 

Marion Vliegen/Tjeu 

Seeverens 

Timpaantuinen Verdere aanleiding/uitvoering implementatieplan Maxi Heijboer 

 

Uitgangspunt hierbij is dat de kerngroep bewoners en (sub)werkgroepen wil stimuleren en enthousiasmeren 

in het bereiken van hun doelen en ambities: (sub) werkgroepen/burgerinitiatieven blijven dus zelf 

verantwoordelijk!  

 

 

3.3. Adviseren van en samenwerken met de gemeente  

 

• Vragen die de gemeente heeft over zelfsturing/ leefbaarheid in de kern Gulpen beantwoorden.  

• Betrokken worden in participatiebeleid van de gemeente: bevorderen dat inwoners goed gehoord 

worden. 

• Ongevraagd advies geven over/ signaleren van kwesties die leven bij inwoners van Gulpen. 

 

Concreet in 2022 Kwesties  

Uitwerken verbeteragenda 

Zelfsturing (“Voor elkaar met 

elkaar”) 

• Subsidieverordening 

• Communicatieplan 

 

Input leveren aan gemeente voor 

uiteindelijke besluitvorming 

door de raad rond wijze van 

uitvoering Burgerparticipatie. 

  

 

Belangrijk uitgangspunt is dat deze gemeentegerichte taken alleen opgepakt worden indien dat gerealiseerd 

kan worden met genoeg vrijwilligers in actieve voorhoede (volgers) en/of kerngroep. En met voldoende 

gemeentelijke ondersteuning. Prioriteit hebben de gemeenschapsgerichte taken. 

 

 


