Jaarverslag 2016 Kernoverleg Partij-Wittem

Inleiding
De gemeente Gulpen-Wittem heeft een zelfsturende vorm van burgerparticipatie opgezet. De gemeente
heeft betrokken bewoners van de verschillende gemeenschappen opgeroepen om zelf aan de slag te
gaan. Hiertoe zijn er zogenaamde ‘kernoverleggen’ opgericht. Deze kernoverleggen zijn vanwege gestelde financiële eisen in de juridische vorm van een stichting gegoten.
In Partij-Wittem is in januari 2015 een eerste bijeenkomst geweest van het Kernoverleg. Het Kernoverleg
Partij-Wittem is gestart met negen bestuursleden. In de loop van 2016 hebben 4 bestuursleden het bestuur verlaten om diverse redenen (o.a. gezondheid en verhuizing).
Het Kernoverleg heeft als eerste middels een enquête gepeild wat er leeft onder de bewoners en waaraan behoefte is. De wensen en ideeën die in kaart zijn gebracht zijn verder uitgewerkt tijdens de eerste
dorpsbijeenkomst in 2015. De wensen en ideeën zijn gebundeld en ondergebracht in verschillende thema’s.

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel om de vitaliteit en leefbaarheid in en rond de kernen van Partij-Wittem te bevorderen, alsmede het welzijn van de bewoners. Hieronder valt ook een gezonde economische en sociale basis voor de bewoners.
Daarnaast wil de Stichting de bewoners, jong en oud, in en rond de kernen nader tot elkaar brengen.

Resultaat 2016









Maandelijkse bijeenkomst van de Stichting waarvan verslag wordt gemaakt en actiepunten geformuleerd.
Naar aanleiding van de enquête en dorpsbijeenkomst in 2015 is het concept DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) opgesteld en verspreid onder alle huishoudens in Partij-Wittem.
Op 11 oktober is er een dorpsbijeenkomst gehouden. Hier is het concept DOP voorgelegd aan
de bewoners. Het Kernoverleg kreeg het vertrouwen van de aanwezigen om het plan definitief te
maken en aan de gemeente aan te bieden.
Voor eenduidigheid in de communicatie naar buiten toe is een logo ontworpen.
Een website is ontwikkeld om de communicatie met de bewoners te vergemakkelijken.
Op 1 december is er deelgenomen aan de Raadsconferentie van de gemeente rondom zelfsturing.
Er zijn 4 werkgroepen gevormd rondom de in 2015 geformuleerde thema’s:
‐ Samenleven en gezondheidszorg
‐ Verenigingsleven
‐ Verkeer
‐ Milieu, duurzaamheid en groen
Daarnaast is er een werkgroep geformeerd rondom het thema ‘Dorpsplein’.

 resultaat werkgroep Samenleven en gezondheidszorg
 training van vrijwilligers afgerond en aanschaf AED
 aanleg jeu-de-boules baan
 opstarten buurtpreventie-app
 opstarten huiskamer project
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 resultaat werkgroep Verenigingsleven
 offerte voor berging bij A ge Wienhoes ingediend bij de gemeente
 resultaat werkgroep Verkeer
 in overleg met de provincie over aanpassing Kruispunt Wittem
 enquête onder bewoners van Partijerweg gehouden over herinrichting van het wegdek
van de Partijerweg om snelheid te reduceren
 herstellen van de verlichting bij Enexis waardoor de weg achterlangs het tankstation
(Verbindingsweg) weer verlicht is
 resultaat werkgroep Milieu, duurzaamheid en groen
 in overleg met de gemeente over bijplaatsen afvalbakken
 resultaat werkgroep Dorpsplein
 gemeente akkoord gegeven om een onderzoek te laten plaats vinden naar voorstel gemeente
 alternatief geformuleerd voor dorpsplein – feest-wei in de S-bocht / op de akker

Middelen
Stichting Kernoverleg Partij-Wittem
Staat van inkomsten en uitgaven
2016
Inkomsten
Resultaat 2015
Bijdrage gemeente Gulpen-Wittem

€
€

469,36
1.250,00

Subsidie 'Samen doen'- Huiskamer project

€

2.500,00

Totaal inkomsten

€

4.219,36

Rabobank

€

127,50

Communicatie

€

450,93

Dorpsbijeenkomst

€

315,45

Vergaderkosten

€

231,60

Overleg derden

€

28,55

Representatie

€

156,07

Kopie concept DOP

€

46,50

Totaal uitgaven

€

1.356,60

Resultaat

€

2.862,76

€

362,76

Uitgaven

waarvan € 2500,00 subsidie voor 2017
Eindresultaat
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