Beste inwoner van Partij-Wittem en Cartils,
Middels dit schrijven doet het bestuur van de Stichting Kernoverleg Partij-Wittem verslag van
hetgeen in ons dorp gedurende 2015 gerealiseerd is op het gebied van Zelfsturing. Immers, zoals
Koning Alexander zei in zijn eerste troonrede: Nederland verandert in een Participatiesamenleving
waarbij de burger initiatieven neemt en daarvoor steun verlangt van de overheid, met name
gemeentelijk maar ook provinciaal. Deze steun kan zijn in de vorm van (financiële) middelen of
(bouw)materialen en dergelijke, maar ook immaterieel: zorg, begeleiding, vergunningverlening
bijvoorbeeld. Nadat in september 2014 wethouder Ph. Laheij de aanwezigen in A ge Wienhoes
opriep in beweging te komen volgde een eerste bijeenkomst in januari 2015. Inmiddels bestaat het
Kernoverleg uit negen bestuursleden plus een zelfde aantal actief ondersteunende bewoners.
In mei 2015 konden alle inwoners van Partij, Wittem en Cartils hun wensen en ideeën aangaande
Leefbaarheid kenbaar maken via een enquête. Bijna vijftig huishoudens hebben gebruik gemaakt van
deze gelegenheid. In oktober 2015 heeft een aantal van hen de resultaten verder uitgewerkt tijdens
een geanimeerde bijeenkomst in A ge Wienhoes getiteld MAAK ONS DORP MEE. Daarbij werd de
vlaai gesponsord door Bakkerij Léon en Marjo Meessen.

Er werden thematafels gevormd rondom aspecten als Verkeer en veiligheid, Duurzaamheid en
milieu, Vergrijzing en gezondheid, Samen zorgen, Voortbestaan verenigingsleven en Aankleding van
ons dorp. Inmiddels is ook al een eerste werkgroep aan de slag om uitvoering van enkele naar voren
gebrachte wensen dichterbij te brengen. Wethouder Laheij heeft verzocht alle plannen overzichtelijk
op een rijtje te zetten en daarbij aan te geven welke het belangrijkst worden gevonden en welke
kosten hiermee gepaard gaan. Ons is daarbij inmiddels gebleken dat sommige wensen mee kunnen
in bestaande (subsidie)trajecten en dat er tot nu toe ongebruikte gelden beschikbaar zijn voor
andere projecten. Vandaar onze voortvarendheid om aan de slag te gaan en bureaucratie zoveel
mogelijk te omzeilen.
Er wordt weliswaar een zogeheten Dorpontwikkelingsplan (DOP) gemaakt waarmee de wethouder
naar zijn politieke en ambtelijke gesprekspartners kan toestappen, maar we houden dit kort en
zakelijk. De bedoeling is het DOP regelmatig aan te vullen met nieuwe wensen en aan te passen aan
de actualiteit.

Deze aanpak heeft inmiddels de aandacht getrokken van de Raadsleden, want op 1 december
bezochten twee afgevaardigden van elke in de raad vertegenwoordigde fractie ons Kernoverleg.
Aanleiding was onze discussie met de andere wethouder, P. Franssen, die ons begin van het jaar
voorhield dat de akker van Partij (tussen Rijksweg en Oude Heirbaan) onomkeerbaar herbestemd
was door een provinciale beschikking. Wij hebben dit uitgezocht en het bleek niet waar. Tijdens een
bezoek aan het Gouvernement bleek dat de raad tot juni 2016 mag sleutelen aan de beschikking en
de provincie juicht inpassing van leefbaarheids-versterkende elementen, zoals een Dorpsplein, toe!
Het is onmogelijk om hier alles op te noemen wat bereikt is – of nog niet bereikt. Met het oog op dit
laatste sluiten we af met enkele oproepen:






Op Partij hangt één AED (automatische externe defibrillator), namelijk bij ’t Wienhoes. Als
zich voldoende vrijwilligers melden kan ook in Partij Oost zo’n mogelijk levensreddend
apparaat geïnstalleerd worden. Belangstellenden graag melden bij onze secretaris (zie
onder). Dit is een voorbeeld van een kostenneutraal project. Het is aangedragen door
eerdergenoemde werkgroep en in overleg met anderen verder uitgewerkt.
Het kernoverleg werkt aan een website met foto’s, filmpjes, (power-point)presentaties,
uitnodigingen voor en verslagen van bijeenkomsten enzovoorts. Wie wil helpen deze website
te maken en/of materiaal wil aanleveren graag melden bij onze secretaris (zie onder). Ook
voor het maken van logo, grafische presentatie van het DOP, affiches voor bijeenkomsten en
dergelijke, kortom alles wat met vormgeving te maken heeft, zoeken we hulp!
Belangstellende werkgroepleden ook graag melden bij de secretaris. Het zou met name fijn
zijn als zich ook inwoners van Wittem en Cartils aansluiten bij het kernoverleg.

Reacties graag naar Gaby Francot , Partijerweg 9 of per mail: kernoverleg.partijwittem@gmail.com.
Hier kan ook een volledige lijst van project(voorstell)en worden aangevraagd.

