GESLAAGDE BIJEENKOMST "MAAK ONS DORP MEE"
Donderdag avond 8 oktober hadden zich 49 geïnteresseerden verzameld in A ge
Wienhoes om met elkaar te werken aan de leefbaarheid van Partij-Wittem en Cartils. Er
bleek ook belangstelling vanuit andere kerkdorpen.
De overheid, met name de gemeente Gulpen-Wittem, verlangt van ons een Dorps
Ontwikkel Plan (DOP) waarin aangegeven wordt wat de bewoners belangrijk vinden. De
gemeente kan - en moet van de landelijke politiek - op die manier gericht mensen,
materialen en budgetten beschikbaar stellen op een wijze die voor ons dorp van
toepassing is.
De avond werd geopend door voorzitter Lodewijk Duyvendak van de Stichting
Kernoverleg Partij-Wittem. Hij stelde de andere leden van het Kernoverleg voor, alsmede
de gemeentelijk coördinator leefbaarheid: Leonard Keulemans.
Vervolgens werd de enquête-uitslag gepresenteerd. Alle inwoners van Partij-Wittem en
Cartils hebben de gelegenheid gehad hun wensen en ideeën kenbaar te maken. Een
samenvatting van de uitkomsten vindt u binnenkort op onze eigen website. Zodra onze
website on-line is zullen wij u dit laten weten.
De wensen en ideeën zijn door het Kernoverleg tot zeven thema's gebundeld: Verkeer,
Vergrijzing, Samen Leven, Aankleding van ons dorp, duurzaamheid en milieu,
verenigingsleven en groen om ons dorp. Het is duidelijk dat ons dorp aandacht vraagt
voor zowel fysieke als sociale behoeftes.
Rondom ieder thema verzamelden zich zes tot twaalf bewoners om invulling te geven aan
de wensen en verlangens. Daarbij bleek soms dat deze strijdig kunnen zijn zoals willen
de S-bocht behouden of juist niet?
Op dit moment (begin november 2015) is een aantal mensen begonnen om het DOP uit
te werken. Hierin worden korte, middellange en lange termijn projecten uitgeschreven en
geprioriteerd. Na vaststelling, in samenspraak met de dorpsbewoners, van de DOP zullen
er werkgroepen worden geformeerd. Sommige mensen hebben zich al op de avond
opgegeven, maar u kunt zich ook via het mailadres voor deze werkgroepen opgeven.

Deze werkgroepen gaan aan de slag met concrete projecten die we in het dorp kunnen
realiseren.
Daarnaast is iedereen welkom zijn zegje te doen in de bijeenkomsten van het
Kernoverleg. Tevens is het de bedoeling om regelmatig dit soort bijeenkomsten te
houden zodat plannen bij de tijd blijven en nieuwe kunnen worden gesmeed.

