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(uitgave december 2021) 

   

Wat inwoners samen doen om Gulpen nog mooier te maken 

Voorwoord 

Het Bewonersnetwerk Gulpen is een netwerk van bewoners en groepen bewoners 

waarbinnen samengewerkt wordt aan de leefbaarheid van Gulpen. Het werkt aanvullend op 

de bestaande organisaties en verenigingen. Het netwerk verbindt en maakt nieuwe 

initiatieven mogelijk. Inwoners kunnen elkaar zo vinden als het gaat om leefbaarheid. 

2021 loopt langzaam teneinde. Een jaar waarin we allen wederom zwaar op de proef zijn 

gesteld door alle Corona maatregelen en onze bewegingsvrijheid op gezette tijden flink werd 

ingeperkt door de lockdowns. Desondanks is er veel bereikt. In aansluiting op onze 

nieuwsbrief, die in juni huis aan huis werd verspreid, kunt u in het hiernavolgende lezen wat 

nadien nog allemaal is gebeurd. Lees wat er al allemaal gebeurt om ons Gulpen samen 

mooier te maken.  

 

Kerngroep als gangmaker en steunpunt voor burgerinitiatief in Gulpen 

Tijdens de zomermaanden heeft Maxi Heijboer-Nicasia, vanwege haar 

drukke werkzaamheden als uitbater van de Leeuw van Vlaanderen, 

binnen de Kerngroep, met pijn in haar hart, haar activiteiten binnen de 

kerngroep moeten staken.  

Maxi blijft wel nauw verbonden met het Bewonersnetwerk als contactpersoon naar de 

gemeente toe voor de verdere inrichting en onderhoud van de parkachtige Timpaantuinen.  

Eind september heeft Jean Schrijnemakers weer 

versterking gekregen binnen de Kerngroep in de 

persoon van Ria Vliex. Ingegeven door de beperkte 

capaciteit binnen de Kerngroep hebben Ria en 

Jean de afgelopen maanden, samen met Gé 

Hoeijmakers (extern coördinator Zelfsturing),  hun 

ambitie én een werkplan 2022 voor het Bewonersnetwerk Gulpen opgesteld en vastgelegd. 

In het werkplan 2022 zijn de taken, rollen en verantwoordelijkheden duidelijk vastgelegd 

tussen de Kerngroep en de (sub) werkgroepen binnen het Bewonersnetwerk Gulpen: We 

zien onszelf als gangmaker, spil en steunpunt voor burgerinitiatieven en leefbaarheid in 

Gulpen. We adviseren op basis hiervan gevraagd en ongevraagd de gemeente over 
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leefbaarheidskwesties. Meer informatie over onze ambities en taakstellingen in 2022 zijn te 

vinden op onze website onder de volgende link: 

http://www.bewonersnetwerkgulpen.nl/kerngroep/ 

De Kerngroep zoekt versterking om met een kleine voorhoede het netwerk van bewoners te 

laten floreren: een secretaris, penningmeester en een kerngroep lid communicatie; iemand 

die regelmatig stukken kan plaatsen op social media (Facebook, Hallo Heuvelland en de 

website). Heb je zin om hieraan bij te dragen? We dagen je uit om jouw warme hart voor de 

leefgemeenschap Gulpen samen met ons te laten kloppen!  

Het is niet alléén onmogelijk, maar ook onwenselijk, om het voorzitterschap van Jean en de 

huidige functie van Ria te blijven combineren met alle secretariële werkzaamheden, 

financiële zaken en communicatie naar externen, alsmede het plaatsen van berichten op 

social media en website. Verdere versterking van de Kerngroep door invulling van deze 

vacante functies is daarnaast erg wezenlijk wil het Bewonersnetwerk Gulpen haar ambities, 

zoals deze ook werden vastgelegd tijdens de laatste netwerkbijeenkomst op 29 juni jl., 

kunnen aansluiten bij de recent op schrift gestelde ambities van de Kerngroep. De Kerngroep 

zal op korte termijn starten met de oprichting van een Stichtingsbestuur binnen het 

Bewonersnetwerk Gulpen. Gebleken is namelijk dat het erg moeilijk is om activiteiten van de 

verschillende werkgroepen gefinancierd te krijgen, anders dan via de gemeente in het kader 

van Zelfsturing. Met de oprichting van een Stichting openen zich voor het Bewonersnetwerk 

Gulpen ook extra mogelijkheden voor projectsubsidie door bijvoorbeeld Provincie Limburg 

en nationale fondsen. 

Kerngroep: Ria Vliex en Jean Schrijnemakers 

 
Nieuwe beleidskaders voor Zelfsturing binnen Gulpen-Wittem  

Op 15 juli 2021 heeft de gemeenteraad van de 
gemeente Gulpen-Wittem het document “Met elkaar 
voor elkaar zelfsturing in Gulpen-Wittem” 
vastgesteld. Aanleiding hiertoe waren de onduidelijke 
rollen, taken en verantwoordelijkheden van het 
college, de gemeenteraad en de kernoverleggen/ 
bewonersnetwerken binnen zelfsturing.  
Met de vaststelling van dit document, ook wel 
genoemd de ‘verbeteragenda zelfsturing’, zijn deze 
nu helder omschreven en is in de zomer gezamenlijk 
gestart met de doorontwikkeling van zelfsturing door 
middel van het duidelijker maken van de 
subsidievoorwaarden voor burgerinitiatieven. Het 
doel hiervan is om te stimuleren dat de samenleving 
sociale initiatieven, die bijdragen aan een verbeterde 
leefomgeving in de eigen buurt, wijk of kern, sneller 
en beter vorm kan geven. De gemeente heeft samen 
met de kernen/bewonersnetwerken, in september en 
oktober uitgebreid gesproken over aanpassing van de 

about:blank
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subsidieverordening en er zijn diverse voorstellen tot aanpassing van de subsidieverordening 
aangedragen. Gemeentelijke subsidievoorwaarden voor burgerinitiatieven kunnen zo  beter 
aansluiten op de maatschappelijke praktijk/behoefte van de burgers en meer rekening 
houden met dilemma's waar de burgers tegenaan lopen bij het aanvragen van 
projectsubsidie voor burgerinitiatieven. Daarnaast is een onderdeel van de gezamenlijke 
doorontwikkeling ook het aanpassen van de statuten van de kernoverleggen. De statuten 
moet nauw aansluiten op de duidelijke doelstellingen. Het college zal naar verwachting in 
januari 2022 een besluit nemen over de subsidieregeling. Momenteel worden de eerste 
stappen gezet in de totstandkoming van een gezamenlijk  communicatieplan.  

Door de kernen is in rapport 
“Communicare” (juni 2021) uitvoerig 
ingegaan op de betrokkenheid van 
inwoners bij leefbaarheid van hun 
straat en dorp. Het is bijvoorbeeld 
lastig om  jongeren hiervoor te 
interesseren. De communicatie 
verbeteren is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van alle 
betrokkenen, zowel gemeente, burger 
en als Kernen/Bewonersnetwerken.  

Met een gezamenlijk communicatieplan willen we  inwoners beter informeren  over de 
mogelijkheden om actief te worden en aan te sluiten bij initiatieven.  
 
kerngroep: Ria Vliex en Jean Schrijnemakers 
 

Gaat Gulpen-Wittem strategisch bouwen naar behoefte? 

Het Bewonersnetwerk heeft de aanpak van het grote 
tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en 
ouderen in de kern Gulpen als de hoogste prioriteit 
gekenschetst. Een werkgroep, bestaande uit drie 
betrokken en deskundige mensen heeft in oktober 
2020 een verkenning gedaan naar de woningbouw-
mogelijkheden in de Kern Gulpen en deze op 2 
november 2020 aangeboden aan wethouder Last. 
In de juni folder van het Bewonersnetwerk hebben 
we jullie geïnformeerd dat de gemeente naar 

aanleiding van deze verkenning opdracht heeft gegeven aan het deskundige adviesbureau 
STEC om de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan woningen in beeld te brengen; niet 
alleen in de kern Gulpen maar in de gehele gemeente Gulpen-Wittem. De ingebrachte 
ideeën en oplossingen van de werkgroep zouden daarbij meegenomen worden. De 
gemeente heeft inmiddels het onderzoek ontvangen van het bureau en op 9 december 
gepresenteerd aan een vertegenwoordiging van de kerngroep en de voorzitter van de 
werkgroep Verkenning Woningbouw, Frans Crijns. We hebben mogen constateren dat de 
gemeente serieus is omgegaan met de door de werkgroep aangeboden oplossingen. Het 
rapport van het bureau en de aanbevelingen daarin wordt de komende maanden besproken 
binnen de gemeente met raadscommissies, college van burgemeester en wethouders en 
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naar verwachting vastgesteld in de raadsvergadering van 23 februari 2022. De gemeente zal 
dan een besluit nemen over de wijze van stimulering van woningbouw en haar rol daarin en 
op welke wijze invulling zal worden gegeven over de bouw van appartementen voor ouderen 
en jongeren (starters). Bijgaand is een link naar de vergadering van de commissie waarin het 
rapport wordt besproken. Scroll helemaal door en onder tref je het integrale rapport en 
bijlagen aan, genoemd: Strategisch bouwen naar behoefte. 
https://gulpenwittem.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/339f837f-4ed3-42ca-8c1a-
916dff075afc 
 
Werkgroep ‘Verkenning woningbouw in kern Gulpen’: Johan Polman, Paul Ernst en Frans Crijns 

 
Werkgroep “Samen Groen”: pas op de plaats? 
Afgelopen half jaar zijn weinig tot geen vervolgactiviteiten 
ondernomen door de werkgroep om Gulpen op termijn 
nog groener, duurzamer en milieuvriendelijker te maken.  
Een en ander wordt ingegeven door enerzijds het gemis 
van een echte kartrekker binnen de werkgroep, ondanks de 
eerder gestelde doelen/ambities en anderzijds het 
uitblijven van follow-up door de gemeente na de 
verschenen de duurzaamheidsfilmpjes. Daarnaast hebben 
de toestanden ingevolge Covid-19 er ook toe geleid dat het 
onderling contact binnen de werkgroep is verwaterd. Voor 
2022 stelt de werkgroep zich tot doel om meer leden te werven, zichtbaarder binnen de 
gemeente te worden én meer samen te werken met elkaar en de gemeente. Er is voor onze 
werkgroep nog genoeg te doen in Gulpen". 
 
Werkgroep “Samen Groen”: Mieke van Gestel, Maurice Hertog en Rolf Arninkhof 
 
 

Enquête naar behoeften van inwoners 
In juli/augustus zijn de resultaten van de begin juni uitgezette enquête, huis aan huis onder 
alle bewoners van Gulpen, De Hut/Ingber, Pesaken/Euverem, verwerkt en geëvalueerd. 
Belangrijkste resultaten zijn dat ouderen behoefte hebben aan Yoga meditatie, Beter 
bewegen voor ouderen, bezoeken van periodiek (wijk)concerten en het volgen van 
workshops op digitaal gebied. Activiteiten die op dit moment niet of onvoldoende worden 
aangeboden door organisaties in het Gulpense.  Met deze resultaten is de werkgroep in 
augustus gestart met de formering van een 3-tal sub werkgroepen, te weten “Yoga 
meditatie”, “periodieke (wijk)concerten” en “workshops digitalisering”. Wat hebben deze 
sub werkgroepen inmiddels bereikt en wat zijn hun uitdagingen de komende tijd? 
 
Werkgroep Jong & Oud: José Buskens, Ria Vliex en Thei van Dijck (adviseur) 
 
 

Nieuw:  
Yoga meditatie in ’t Gulper Hoes in 2022, wekelijks op donderdagmorgen !  
Afgelopen maanden is frequent contact geweest met Anneke Hoek, de sportcoach en 
cultuurcoach van de Gemeente. Daarbij heeft zij ons geadviseerd en ondersteund bij het 

about:blank
about:blank
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vinden van een geschikte locatie en een yoga-meditatie-instructeur. Voor wat betreft de 
locatie kwamen we al snel uit bij het prachtige ‘Gulper Hoes’, waar nog op verschillende 
tijdstippen een geschikte ruimte beschikbaar is. 

Het vinden van een yoga-meditatie-instructeur  leek een 
uitdaging. Met vier kandidaten is in oktober/november 
contact geweest, waarvan er twee niet (meer) beschikbaar 
waren en de andere twee niet konden voldoen aan de 
coronacheck in ’t Gulper Hoes. Eind november werd gestart 
met een actieve werving voor een Yoga meditatie-instructeur 
op Hallo Heuvelland, Facebook en onze website. Daarnaast 
werden persberichten verstuurd naar Dagblad De Limburger 

en de lokale weekbladen. Uiteindelijk reflecteerden 7 potentiële Yoga meditatie instructeurs 
op deze actieve werving en werden 4 instructeurs uitgenodigd voor een fysiek gesprek, met 
inachtneming van de corona maatregelen, op 14 december j.l.. Na afloop van alle 
gesprekken viel de uiteindelijke keuze op de zeer ervaren, energieke en bekwame Yoga 
instructrice, Brigitte Frissen-Steinbusch uit Bocholtz, die tevens de coronacheck zonder 
problemen blijvend kan doorstaan met alle vaccinaties.  
Parralel aan de werving van een geschikte instructeur vonden 
in november/december diverse gesprekken plaats met 
vertegenwoordigers van de gemeente over cofinanciering van 
de Yoga meditatie lessen. Dit in het kader van het project 
“Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)”. Met trots kunnen we 
meedelen dat we van de gemeente Gulpen-Wittem groen licht 
hebben gekregen om alle Yoga meditatie lessen te laten 
plaatsvinden in het kader van het project MBvO. Hiermee 
worden de kosten voor de Yoga meditatie lessen georganiseerd 
én gefinancierd door de gemeente én is de eigen bijdrage voor onze deelnemers aan deze 
lessen slechts € 8,-/maand, hetgeen neerkomt op € 2,-/les. Alle deelnemers worden bij 
aanmelding verzocht een inschrijfformulier van de gemeente in te vullen en te retourneren 
aan de gemeente. Vervolgens ontvangen zij elk kwartaal een acceptgiro van de gemeente 
voor betaling van hun eigen bijdrage/contributie. 
Was in overleg met de Yoga instructrice de start van wekelijkse Yoga meditatie, volledig 
“corona proof”, gepland op donderdag 13 januari a.s., van 10.00 uur - 11.00 uur, in ’t 
Gulper Hoes. Echter, met de op zaterdag 18 december j.l. afgekondigde lock down door 
het kabinet, is de start van de Yoga meditatie nu opgeschort tot nader order. 
Zodra de coronamaatregelen het in 2022 toelaten zullen de Yoga meditatielessen starten 
en zullen we dit via diverse media communiceren. 
Heeft u interesse én heeft u zich nog niet aangemeld voor de Yoga meditatie dan kunt u dit 
alsnog doen via Gertie Dautzenberg, telefoon 06-5571 2532. Mocht de 1e groep op dat 
moment vol zijn dan plaatsen we u op een reservelijst voor een eventuele 2e groep.  Een  
groep bestaat uit maximaal 20  deelnemers, die allen gevaccineerd moeten zijn. Elke 
deelnemer wordt  bij het betreden van ’t Gulper Hoes de QR code gevraagd en 
gecontroleerd. Hiermee kunnen alle Yoga meditatie lessen volledig ‘coronaproof’ 
plaatsvinden in een veilige omgeving. 
 
Subwerkgroep “Yoga meditatie” :  
Gertie Dautzenberg, Marie-José Buskens, Mienij Limpens en Anne-Mie Wolfs 
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NIEUW!   
Gym/Bewegingslessen voor dames 55+  in het ’t Gulperhoes 
(wekelijks op woensdagmorgen) 

Eind november werd de Kerngroep benaderd door enkele dames 
met de vraag in hoeverre het Bewonersnetwerk Gulpen hen kon 
helpen met het opzetten van gym/bewegingslessen voor 55+ 
dames. Een behoefte die ook uit de enquête in juni was 
gebleken maar nog niet verder was uitgewerkt. Gelet op de 
urgentie van het verzoek van deze dames heeft de kerngroep, 
met gebruikmaking van hun brede netwerk, direct contact 
gezocht met Monique Vluggen (tevens eigenaar/instructrice van 
sportschool Stretch en Move in Wijlre) en de 
Stichting/beheerder van ’t Gulper Hoes. Monique is, naast het 
feit dat zij een echte Gulpense is, een zeer bekwaam en volledig 
gediplomeerd instructrice. Bovendien kan zij oefeningen op 

individueel niveau aanpassen. De lessen zijn dus ook geschikt voor dames met fysieke 
klachten. Al snel kwamen zij tot elkaar en konden zij voorzien in de dringende behoefte voor 
gym/bewegingslessen voor dames 55+. 
Was, in overleg met Monique Vluggen en de beheerder van ’t Gulper Hoes, de start van 
wekelijkse gym/bewegingslessen voor dames 55+, volledig “corona proof”, gepland op 
woensdag 12 januari a.s., van 10.00 uur - 11.00 uur, in ’t Gulper Hoes. Helaas. Met de op 
zaterdag 18 december j.l. afgekondigde lock down door het kabinet, is deze datum nu 
opgeschort tot nader order. Zodra de coronamaatregelen het in 2022 toelaten zullen de 
gym/bewegingslessen voor dames 55+ starten en zullen we dit via diverse media 
communiceren. Tegelijkertijd daarbij alvast de mededeling dat, in verband met de 
gemeentelijke verkiezingen op 16 maart 2022, de lessen sowieso niet kunnen doorgaan. 
Ook voor de “gym/Bewegingslessen voor dames 55+” heeft het Bewonersnetwerk Gulpen 
inmiddels van de gemeente Gulpen-Wittem toestemming gekregen om deze lessen te laten 
plaatsvinden in het kader van het  “Meer bewegen voor ouderen”. Dit betekent ook voor 
deze deelnemers een eigen bijdrage van slechts € 8,--/maand, hetgeen neerkomt op € 2,--
per les. En ook voor deze deelnemers geldt dat zij bij aanmelding worden verzocht een 
inschrijfformulier van de gemeente in te vullen en te retourneren aan de gemeente. 
Vervolgens ontvangen ook zij elk kwartaal een acceptgiro van de gemeente voor betaling 
van hun eigen bijdrage. Heeft u interesse én heeft u zich nog niet aangemeld voor deze 
gym/bewegingslessen voor dames 55+ dan kunt u dit alsnog doen via onze instructeur, 
Monique Vluggen (telefoon 06-12312904). Er zijn namelijk nog enkele plaatsen vrij. Mocht 
de groep dames 55 onverhoopt op dat moment al vol zijn dan plaatsen we u op een 
reservelijst en plannen we een 2e groep.  
Mochten ook 55+ heren interesse hebben. Ook zij zijn welkom en kunnen zich aanmelden 
voor een vervolggroep bij Monique Vluggen. Elke groep bestaat uit maximaal 20  
deelnemers, die allen gevaccineerd moeten zijn. Elke deelnemer wordt  bij het betreden van 
’t Gulper Hoes, de QR code gevraagd en gecontroleerd. Ook Monique Vluggen is volledig 
gevaccineerd. Hiermee kunnen alle gym/bewegingslessen voor ouderen volledig 
‘coronaproof’ plaatsvinden in een veilige omgeving. 
 

Subwerkgroep “Gym/bewegingslessen voor 55+ dames”:  
Jacqueline Rothuizen,  Jean Schrijnemakers 
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(wijk)concerten? Voorlopig niet. 
Uit de enquête kwam naar voren dat er een 
vraag was voor het regelmatig bezoeken van 
(wijk) concerten (refererend aan eerdere 
wijkconcerten, verzorgd door harmonie St 
Petrus). Na de samenstelling van een kleine 
sub werkgroepje werd contact gezocht met 
bestuursleden van respectievelijk harmonie 
St. Petrus, Jongerenkoor Galou en 
mannenkoor St. Caecilia om de eventuele 
mogelijkheden voor het periodiek  organiseren van concerten binnen hun besturen te 
bespreken. Helaas is het door coronabeperkende maatregelen nog niet gelukt om ons 
verzoek in de diverse bestuursvergaderingen nader te bespreken. Bovendien zagen 
voornoemde verenigingen, vanwege de aangescherpte corona maatregelen vanaf 
oktober/november zich genoodzaakt alle repetities, die langzaam weer waren opgestart na 
de zomer, voor diverse geplande concerten in november/december, te annuleren.  
Hopelijk kunnen we de draad weer oppakken in 2022. 
 
Subwerkgroep “(periodieke) (wijk)concerten”: Marit Brouns, Ria Vliex en Huub Schreuder 
 

 
Nieuw in Gulpen: Gratis leren omgaan met de computer 

In 2e helft van 2021 zijn door voorzitter Jean 
Schrijnemakers, samen met Thei van Dijck 
(adviseur van de werkgroep Jong en Oud, 
alsmede voorzitter van de Zonnebloem 
afdeling Heuvelland), diverse gesprekken 
gevoerd met William Lecoeur (voorzitter 
van de Openbare Bibliotheek Gulpen-
Wittem) en Anouk Gielgens (medewerker 
van de Bibliotheek) over samenwerking. 

De bibliotheek verzorgde namelijk vóór de corona tijd een “Klik en Tik” cursus in het kader 
van het project “laaggeletterdheid”. Het leuke van deze cursus was dat de deelnemers stap 
voor stap vertrouwd werden gemaakt met de computer. Ook als men nog nooit achter zo’n 
computer had gezeten leerde men al veel in een paar lessen. Allereerst werden de mensen 
wegwijs gemaakt met het gebruik van de muis. Daarna leerden zij iets op te zoeken op 
Internet, hoe te e-mailen met je vrienden, hoe te internetbankieren en hoe te 
“Facebooken”, “Whatsappen” of “skypen” met vrienden, kinderen of kleinkinderen. Deze 
modulair opgebouwde Klik en Tik cursus kon door de bibliotheek voor alle deelnemers gratis 
worden aangeboden en georganiseerd, mede dankzij subsidie van gemeente en provincie 
Limburg. Mede door het grote succes van deze cursus vóór corona en het feit dat de 
toegekende subsidiegelden, in het kader van het project Laaggeletterdheid, nog tot 1 juli 
2022 beschikbaar zijn, heeft de openbare bibliotheek Gulpen-Wittem in juli/augustus, met 
de versoepelde corona maatregelen, de draad weer opgepakt voor het opstarten van de 
“Klik en Tik cursus”. Daarnaast werden voorbereidingen getroffen voor een vervolgcursus 
“Digisterker” in het najaar.  
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Op datzelfde moment vonden binnen het Bewonersnetwerk Gulpen én de Zonnebloem, 
afdeling Heuvelland initiatieven plaats om ook dit soort cursussen op te gaan zetten voor 
ouderen. Met name de resultaten uit de door het Bewonersnetwerk Gulpen uitgezette 
enquête liet een duidelijke behoefte zien bij ouderen om zich verder te willen bekwamen in 
het gebruik van een computer (laptop en/of Tablet), beeldbellen ect.  
Reden voor Thei van Dijck en Jean Schrijnemakers contact te zoeken met William Lecoeur 
om te bezien of de 3 betrokken instanties wat voor elkaar zouden kunnen betekenen. Al snel 
bleek er sprake te zijn van een win-win situatie voor de 3 partners, als zij hun kennis en 
netwerken met elkaar zouden delen. Een intentieverklaring tot een vergaande 
samenwerking ligt hiermee in het verschiet. Mede door de beschikbare subsidiegelden bij de 
Openbare bibliotheek én de beschikbare netwerken binnen de Openbare Bibliotheek, het 
Bewonersnetwerk Gulpen en de Zonnebloem is eind augustus de “Klik en Tik” cursus weer 
gestart. Deze keer met 3 groepen, waarbij ook ouderen uit het Bewonersnetwerk Gulpen 
instroomden. Eind november is een start gemaakt met een 1e groep cursisten voor 
“Digisterker”. In beide cursussen werkt men in kleine groepjes klassikaal, onder regie van 
een instructeur. Deelname aan deze cursussen is gratis, dankzij de subsidiegelden,  die de 
Openbare Bibliotheek Gulpen-Wittem voor deze workshops heeft gekregen van gemeente 
en provincie in het kader van het project “Laaggeletterdheid”. Meer informatie over deze 
cursussen is te vinden op https://www.bibliotheekgulpen-wittem.nl/ 
Eind dit jaar hopen de 3 partners een inmiddels op schrift gestelde intentieverklaring samen 
te ondertekenen met als doel de ouderen onder ons op digitaal gebied steeds verder op te 
leiden en/of hun kennis op te frissen c.q. bij te spijkeren. Daarbij zijn al plannen in 
voorbereiding om in 2022 het aantal cursussen verder uit te breiden met workshops 
“digitaal vergaderen”, “beeldbellen” ect. 
Mochten mensen geïnteresseerd zijn en zich nog niet hebben aangemeld, doe dit dan 
alsnog. U kunt hiervoor bellen met de Openbare Bibliotheek, telefoon 043-450 6220. 
 
Subwerkgroep “Workshops digitalisering”:  
Thei van Dijck, Jean Schrijnemakers en Felix Sauer 
 
 

Weinig animo meer voor verkeersproblematiek? 
Na de gerezen discussie tussen het 
Bewonersnetwerk en de gemeente over de 
situering van de 30-km. zone in de Dorpsstraat 
waarbij de gemeente, na heroverweging, alsnog 
besloot het belang van de brandweer te laten 
prevaleren boven het belang/voorstel van het 
Bewonersnetwerk zijn er géén activiteiten meer 
ondernomen door de werkgroep Verkeer. Daar 
komt bij dat, ondanks diverse oproepen in het Gulp- 
en Geul Journaal én plaatsing van een vacature op 
de gemeentelijke pagina om de werkgroep Verkeer te versterken, géén enkel resultaat heeft 
opgeleverd. Hieruit afleidend moeten wij constateren dat er kennelijk binnen Gulpen geen 
‘urgente hotspots’ zijn die, uit oogpunt van verkeersveiligheid en/of verkeeroverlast, voor 
verbetering vatbaar zijn. Althans waarvoor voldoende draagvlak is onder de inwoners van 
Gulpen om dit aan de orde te stellen c.q. verder bespreekbaar te maken met de gemeente. 

about:blank
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Rekening houdende met deze feiten is besloten om de werkgroep Verkeer pas weer te 
activeren, zodra er vanuit de bewoners urgentie wordt gevraagd aan een ervaren 
‘verkeersprobleem en/of verkeersoverlast’ én deze mensen ook bereid zijn deel te willen 
uitmaken van de werkgroep Verkeer en hun schouders willen zetten onder de aanpak van 
het gesignaleerde probleem. 
 
Werkgroep verkeer: Wim Engels 
 
 

Gulpen Goed Gezellig en Gastvrij op de kaart zetten 
  

Ondanks alle coronamaatregelen heeft de Stichting 
Samenwerking en Promotie Kern Gulpen (SPKG) in 
2021 Gulpen wederom op de kaart weten te 
zetten.   
Tijdens Carnaval verschenen circa 50 
Carnavalsvlaggen en kleurden Gulpen, tijdens de 
lock down, rood, geel en groen. Op Koningsdag 
wapperden circa 50 Nederlandse vlaggen. Het 
nieuwe initiatief van SPKG “Gulpen in Bloei” leidde 
tot de aanschaf van maar liefst 45 bloembakken, 

voorzien van een nieuw logo van SPKG én gevuld met zomerse bloemenpracht. In de herfst 
en kerstperiode vond er een aangepaste vulling plaats in de bloembakken. Tegelijkertijd  
regelden de ondernemers zelf het onderhoud van de bloembakken aan de brugleuningen en 
diverse lantaarnpalen in ons dorp. Met het voor het 2e jaar op rij niet doorgaan van de grote 
Hubertusmarkt, vanwege de corona maatregelen vonden er toch aangepaste acties plaats. 
Zo verzorgde SPKG voor 150 ‘Hubertus broodjes’, verpakt en van sticker voorzien, voor na de 
Hubertusmis. Een ware Hubertusweek werd in het leven geroepen. Vele Hubertuskraampjes 
werden door de ondernemers voor hun etablissementen ingericht met diverse 
weekaanbiedingen. 13.000 Hubertus flyers, met een heuse puzzeltocht, werden huis aan 
huis verspreid met als hoofdprijs 1 minuut gratis shoppen bij de PLUS. Eind november werd 
de kerstverlichting door het hele centrum aangebracht én uitgebreid met hangende 
‘glowtrees’. Overspanningen over de Rijksweg, Dorpsstraat en de Rosstraat én de leuningen 
van de Gulpkades werden weer voorzien van kerstgroen en mooie lichtjes. De twee 8 meter 
hoge grote kerstbomen bij het binnenrijden van Gulpen (op het voetbalterrein van FC 
Gulpen en aan de grote vijver) werden voorzien van een nieuwe warm-wit verlichting. De 
grote boom op de Markt is weer dagelijks te bewonderen met duizenden lampjes. Ook het 
Sinterklaasfeest had extra cachet moeten krijgen in het winkelcentrum. Mooie cadeautjes 
waren ingekocht voor alle kinderen en zouden samen met de schoentjesactie van de Plus 
worden uitgedeeld. Sint en Pieten, alles was geregeld. Helaas moesten deze activiteiten, 
door de aangescherpte coronamaatregelen op het laatste moment worden geannuleerd. Zo 
werden ook sfeermakende plannen gemaakt voor de kerstmaand. Echter, door de in 
november afgekondigde aanscherping van de coronamaatregelen zijn de vooruitzichten 
somber en is de vraag of deze wel door kunnen gaan. Naast al deze organisatorische 
activiteiten om Gulpen meer uitstraling te geven zijn ook een welkomstpakket, unieke kaart 
en speciale sticker ontwikkeld door SKPG om nieuwe ondernemers in ons dorp welkom te 
heten. Diverse overlegmomenten en contacten met wethouders en ambtenaren van de 
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gemeente over onderwerpen als uitstallingsbeleid, coronaregels, evenementen, 
parkeerbeleid, groenvoorziening, leegstaande panden, opening na renovatie centrum, etc. 
vonden plaats. Echter geplande bijeenkomst(en) van de ondernemers, met als doel 
versterking, samenwerking en continuïteit van onze stichting, moesten de ijskast in omdat 
het in de vorm die SPKG voor ogen had, niet realiseerbaar is. Kortom SPKG blijft “Gulpen 
Goed Gezellig en Gastvrij” op de kaart zetten. Oók in 2022. 

 
Namens werkgroep winkeliers/bestuur van de stichting Samenwerking en Promotie Kern 
Gulpen (SPKG): Marion Vliegen-Mourmans, voorzitter 
 

 

Timpaantuinen  seizoenswerk “in progress” 
 
In de timpaantuinen hebben wij dit jaar 
mogen genieten van een pluktuin met 
mooie wilde bloemen, een prachtig 
aangelegde vijver (met fontein) en veel 
rust. Inmiddels is alles winterklaar 
gemaakt en zijn de bollen geplant, om 
ons in het vroege voorjaar weer op te 
vrolijken. 
Helaas zijn niet alle in 2021 geplande 
activiteiten gelukt. Het idee om een  
beweegtuin voor jong en oud te  
realiseren is vertraagd. In overleg met 
diverse jongeren kan volgend jaar pas 

een obstakelbaan worden aangelegd. Zodra de financiële middelen bij de gemeente het 
toelaten komen er stap voor stap beweegtoestellen bij. Ook voor de ouderen. Het idee van 
een audiozuil met authentieke verhalen van Gulpenaren, waarvoor de luisteraar zelf energie 
moet opwekken, wordt op dit moment nog door de gemeente op haalbaarheid onderzocht. 
Het welkomstbord in diverse talen en dialecten, alsmede een informatiebord over de 
activiteiten in ’t Gulper Hoes en het dorp zijn in productie genomen en worden begin 2022 
geplaatst. De plannen om een eetbare tuin aan te leggen staan binnen de gemeente nog ‘on 
hold’. Ondanks het feit dat zich bij het Bewonersnetwerk enkele vrijwilligers hebben 
aangemeld om dit gedeelte van de tuin te willen onderhouden is het nog wachten op een 
fysieke bijeenkomst om alles verder met elkaar af te stemmen. Zo is er ook contact geweest 
met de basisschool om eventueel de schoolkinderen te betrekken bij dit proces.  Kortom 
“Work in progress”. 
 
contactpersoon: Maxi Heijboer-Nicasia 
 
 

Kijk voor meer informatie ook eens op onze website: 
www.bewonersnetwerkgulpen.nl 
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Sfeerverlichting op de Markt tijdens de Kerstdagen, dankzij de ondernemersvereniging 

“Stichting Samenwerking en Promotie Kern Gulpen” (SPKG). 

 

 

 


