
 
  
 
Kerngroep van het Bewonersnetwerk Gulpen 
Onze missie en taken1 
 
Wij willen  
 
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. 
 
Wij zijn  
 
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? 

 
Wij doen 
 
Verbinden en coördineren (spin in het web) 
Wij luisteren en we informeren. We weten wat er speelt in het dorp en laten ons informeren. 
We luisteren naar wat er leeft:  

 Aanspreekpunt voor bewoners en organisaties 
 Bewonersnetwerkavond: een of twee keer per jaar een inspirerende ontmoeting/openbare avond  
 Consulteren van sleutelfiguren/verenigingsleven etc. 

 
We informeren inwoners met: 

 Periodieke mailbrieven voor onze volgers  
 Website Bewonersnetwerk: https://www.bewonersnetwerkgulpen.nl 
 HalloHeuvelland: https://halloheuvelland.nl/pagina/bewonersnetwerk-gulpen 
 Facebook 

 
Initiëren en ondersteunen (vliegwiel) 
We helpen burgerinitiatieven/werkgroepen  

 Bij de opstart: bijvoorbeeld basale organisatievoorwaarden (doel en werkwijze) samen ontwikkelen, 
wegwijs maken, contacten leggen, randvoorwaarden (o.a. financiën) realiseren, inwoners 
verbinden en samen laten werken. 

 Tijdens hun functioneren: netwerken openstellen, helpen bij informeren van inwoners (zie spin in 
het web) 

Uitgangspunt hierbij is dat de kerngroep bewoners wil stimuleren en enthousiasmeren in het bereiken van 
hun doelen en ambities: Werkgroepen/burgerinitiatieven blijven dus zelf verantwoordelijk !  
 
Adviseren van en samenwerken met de gemeente  

 Vragen die de gemeente heeft over zelfsturing / leefbaarheid in de kern Gulpen beantwoorden.  
 Ongevraagd advies geven over/ signaleren van kwesties die leven bij inwoners van Gulpen. 

Belangrijk uitgangspunt is dat deze gemeentegerichte taken alleen opgepakt worden indien dat gerealiseerd 
kan worden met genoeg vrijwilligers in de actieve voorhoede (volgers) en/of kerngroep. En met voldoende 
gemeentelijke ondersteuning. Prioriteit hebben de gemeenschapsgerichte taken.   
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Samenstelling Kerngroep van Bewonersnetwerk Gulpen 
Voorzitter: Jean Schrijnemakers  
Activering: Ria Vliex 
Secretaris: vacature   
Penningmeester: vacature  
Communicatie: vacature 


