
Kernoverleg Partij-Wittem: “Een leefbaar dorp maken wij samen.” 

Een mooi dorp, waar het prettig wonen is, waar de mensen elkaar kennen en waar genoeg te 
beleven is. In zo’n buurt willen we allemaal wonen. Aan die leefbaarheid kunnen we zelf veel 
doen. Onze gemeente stimuleert immers burgerparticipatie: inwoners die meedenken en 
meedoen. In een aantal dorpen is een actief Kernoverleg gestart. Zo ook in Partij-Wittem. Onder 
andere Gaby Francot en Maria Mobers steken hier hun vrije tijd in het verbeteren van de buurt. 
Dat maakt Partij-Wittem tot een dorp waar je oud kunt en wilt worden. 
 
De gemeente riep twee jaar geleden op om een Kernoverleg te vormen. Dat leek Gaby Francot een 
mooie kans om mensen te leren kennen. “We woonden hier nog maar pas en omdat ik fulltime werk, 
had ik nog maar nauwelijks dorpsgenoten ontmoet.” Maria Mobers zag vooral dat straatgenoten 
elkaar bijna niet meer kenden en spraken, dat wilde ze aanpakken. “Ik wilde onze straat weer bij 
elkaar brengen. Dankzij het Kernoverleg kan ik dat in groter verband oppakken voor alle 780 
inwoners. Het woont een stuk prettiger als je elkaar kent, je moet samen iets van je dorp maken.” 
 
Dorpsontwikkelingsplan 
Het Kernoverleg Partij-Wittem startte in 2015 na een oproep van de gemeente. Die vroeg om na te 
denken over wat er in het dorp gebeurt, wat er beter kan of ontbreekt. Gaby: “Onze dorpsgenoot Jef 
Cremer vond dat we die kans op inspraak niet moest laten schieten. Na zijn huis-aan-huis oproep om 
mee te doen, sloten negen gemotiveerde bewoners zich aan. Met een schriftelijke enquête en een 
tweetal bijeenkomsten hebben we geïnventariseerd wat er speelt en wat de mensen willen. Die 
suggesties en behoeften zijn daarna in vijf thema’s uitgewerkt tot een Dorpsontwikkelingsplan 
(DOP).” 
 
Succesvolle beken-opschoonactie 
“Een van die thema’s is: samenleven en gezondheidszorg”, vertelt Maria. “We wilden graag een 
Huiskamer en jeu-de-boules baan openen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Beide zijn 
inmiddels gerealiseerd, net als een tweede AED en een buurtpreventie-app die de veiligheid 
verhogen. Verder heeft de verkeersveiligheid en de reconstructie van het grote kruispunt onze 
aandacht, net als het verenigingsleven en het milieu en groen in en rondom het dorp. Voor dat 
laatste thema hebben we in het voorjaar een succesvolle actie georganiseerd waarbij een grote 
groep inwoners hielp met het opschonen van de beken en de Geul.” 
 
Centrale ontmoetingsplek 
Nog een wens is een nieuw dorpsplein, omdat dat de mensen samenbrengt. Gaby: “Vroeger was het 
schoolplein de centrale plek voor festiviteiten, maar met het sluiten van de school is die helaas 
verdwenen. Toch realiseren we ons dat er veel tijd overheen gaat voor je zoiets van de grond krijgt. 
Ik steek wekelijks gemiddeld zeven uur van mijn tijd in het Kernoverleg, maar we zijn ook afhankelijk 
van de besluitvorming van gemeente of overleg met de provincie. In het definitieve DOP dat we in 
februari presenteerden, hebben we dan ook weinig termijnen aan projecten gekoppeld. Het gaat ons 
vooral om de kwaliteit van de plannen en uitvoering.” 
 
Mooie resultaten 
Burgerparticipatie is een mooi gegeven, al blijft die nieuwe rolverdeling wennen. Gaby: “Vroeger 
regelde de overheid veel, nu moeten we het zelf doen. Uiteraard met (financiële) ondersteuning van 
de gemeente. Die moet er tenslotte op toezien dat alles aan de wet- en regelgeving voldoet.” Maria 
vindt wel dat er met doorzetten al veel is bereikt: “De aanloop duurde lang, maar inmiddels zien we 
mooie resultaten. Dat hebben het Kernoverleg, de actieve werkgroepen en andere betrokken 
inwoners mooi voor elkaar gekregen. Een leefbaar Partij-Wittem maken wij samen.” 
 


