Wederom geslaagde dorpsbijeenkomst Kernoverleg Partij-Wittem
Op 10 oktober j.l. organiseerde het Kernoverleg Partij-Wittem haar derde
dorpsbijeenkomst. De ruim 60 aanwezige dorpsgenoten werden, in het eerste
deel, bijgepraat over projecten uit het Dorpsontwikkelingsplan Partij-Wittem en
de stand van zaken van de nieuwe projecten die in de loop van het jaar zijn
ontstaan.
Aan het begin van de avond werd duidelijk gemaakt dat de discussie over het
dorpsplein niet in dit overleg verder gevoerd zou worden. Gaby Francot: “Het
Kernoverleg heeft zich sterk gemaakt voor een dorpsplein / evenementen- en
parkeerterrein hier in Partij. Door de gemeente is een onderzoek ingesteld naar
de beste locatie hiervoor en zal in de toekomst, als de plannen concretere
vormen aan gaan nemen, hierover in overleg gaan met de direct betrokkenen.
Daarmee is de inbreng van het Kernoverleg op dit moment afgesloten en ligt de
bal bij de gemeente Gulpen-Wittem. Wel zal het Kernoverleg de verdere gang
van zaken nauwlettend volgen.”
Vervolgens gaven de diverse werkgroepen een toelichting over de resultaten die
ondertussen zijn behaald. Onder andere de Huiskamer van Partij, de
wandelpaden langs de Geul, de berging bij A ge Wienhoes en het verkeer door /
langs Partij zijn besproken.
In het deel na de pauze werden er een vijftal stellingen geprojecteerd, waarover
de aanwezigen samen met diverse raadsleden (Balans: Frans Derksen en Jos Last,
Groen Links: Marion van der Kleij en Jack Cremers, Fractie Franssen: Roel
Roncken en CDA: Jos Hendriks) in debat konden gaan. De discussieleider Gé
Hoeijmakers leidde de discussies in goede banen. Opvallend was dat de meeste
inwoners van Partij én de aanwezige raadsleden erg eensgezind waren over de
stellingen. Een enkeling stelde zich neutraal op, maar ook na enige discussie
waren er geen grote meningsverschillen.
Tenslotte is het Kernoverleg Partij-Wittem nog altijd op zoek naar een nieuwe
voorzitter, nieuwe bestuursleden en vrijwilligers in de diverse werkgroepen. Dit
laatste hoeft niet permanent te zijn maar kan gerelateerd worden aan een
project ( in uitvoering).
Het Kernoverleg kijkt terug op een geslaagde dorpsbijeenkomst!
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