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Inleiding 

De gemeente Gulpen-Wittem heeft een zelfsturende vorm van burgerparticipatie opgezet. In Partij-

Wittem is in 2015 hiervoor de stichting Kernoverleg opgericht. Het Kernoverleg Partij-Wittem heeft de 

wensen en ideeën van de bewoners verzameld en ondergebracht in een Dorpsontwikkelingsplan. Het 

bestuur van het Kernoverleg Partij-Wittem, bestaande uit 5 leden, werkt nauw samen met de werkgroe-

pen die zijn gevormd rondom de geformuleerde thema’s in het DOP. 

Doelstelling 

De Stichting heeft ten doel om de vitaliteit en leefbaarheid in en rond de kernen van Partij-Wittem te be-

vorderen, alsmede het welzijn van de bewoners. Hieronder valt ook een gezonde economische en socia-

le basis voor de bewoners. 

Daarnaast wil de Stichting de bewoners, jong en oud, in en rond de kernen nader tot elkaar brengen.  

Resultaat 2017 

 Maandelijkse bijeenkomst van de Stichting waarvan verslag wordt gemaakt en actiepunten ge-

formuleerd. 

 Uitbrengen van het Dorpsontwikkelingsplan 2017 

 Op 10 oktober is een dorpsbijeenkomst gehouden. Hier is de voortgang van de projecten door de 

verschillende werkgroepen gepresenteerd. Daarnaast is een ‘Lager Huis’ discussie gehouden 

met raadsleden vanuit alle fracties die vertegenwoordigd zijn in de raad. 

 Deelname aan gezamenlijke overleg van alle zelfsturingsorganisaties van de kernen Gulpen-

Wittem om beleid bij de gemeente vorm te geven en om ervaringen uit te wisselen. 

 Het Kernoverleg is in 2017 een onderdeel van de campagne 'Samen doen' van de gemeente 

Gulpen-Wittem geweest. 

 

 resultaat werkgroep Samenleven en gezondheidszorg 

 Herhalingstraining van vrijwilligers AED op locatie in Partij (de Remise). 

 Organisatie gemeentelijk jeu-de-boules baan toernooi rondom de baan in Partij. 

 Huiskamer project is verder ontwikkeld. In 2017 heeft een scala aan activiteiten plaats 

gevonden waaronder presentaties, excursies, activiteiten, cursus en maaltijdvoorziening. 

De totale groep van deelnemers is zo’n 35/40. Verder is er een redelijk vaste kern van 

naar schatting 15/16 deelnemers die doorgaans iedere donderdag aanwezig is. In totaal 

zijn 40 donderdagen een activiteit georganiseerd met een gemiddelde bezetting van 18 

deelnemers. 

Er is een samenwerking gestart vanuit de Huiskamer met Herberg de Remise en Artidé. 

 Deelname aan bijeenkomst voor alle Huiskamerprojecten in Gulpen-Wittem georgani-

seerd door de gemeente. 

 In overleg met de gemeente over het bijplaatsen van speeltoestellen aan terrein op het 

eind van de van Cosselaerstraat. 

 

 resultaat werkgroep Verenigingsleven 

 Alle verenigingen zijn uitgenodigd om met het Kernoverleg in gesprek te gaan over de vi-

sie, wensen en vragen van de verenigingen om de saamhorigheid, sociale contacten, on-

derlinge hulpvaardigheid en gezelligheid te bevorderen. 
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 resultaat werkgroep Verkeer 

 Op regelmatige basis in overleg met gemeente over lopende/nieuwe projecten. 

 De procedure voor inrichten Partijerweg met fietssuggestiestroken en het aanbrengen van 

optische middelen bij de komgrens Partijerweg is gestart. Dit alles om de om snelheid op 

de Partijwerweg te reduceren. 

 Enquête gehouden onder bewoners van 7 straten in Partij voor het omvormen van de 

straten naar 30-km zone. De maatregel is door de raad goedgekeurd. 

 In overleg met de gemeente voor de herinrichting van de Partijerweg en S-bocht in com-

binatie met project Wittemer Allee. 

 Realisatie van een verkeersspiegel op de Partijerweg ter hoogte van de van Pallantstraat. 

 

 resultaat werkgroep Milieu, duurzaamheid en groen 

 Bijplaatsen twee afvalbakken binnen Partij. 

 Eerste opschoonactie van beken en beek-oevers. 

 Narcissenbollen geplant bij komborden in Partij, bij de Bek en in Cartils. 

 Inventarisatie mogelijkheden wandelpaden langs te Geul. 

 

 resultaat werkgroep Dorpsplein 

 Actieve rol in het vaststellen bij de gemeente van een locatie om evenemen-

ten/parkeerterrein te realiseren. 
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Middelen 

 

Stichting Kernoverleg Partij-Wittem

Staat van inkomsten en uitgaven

2017

Inkomsten

Resultaat 2016 2.862,76€                waarvan €2500,- Huiskamer subsidie

Bijdrage gemeente Gulpen-Wittem 1.500,00€                

Subsidie projecten 43,05€                    

Totaal inkomsten 4.405,81€                

Uitgaven Kernoverleg Uitgaven Huiskamer

Rabobank 141,45€                  Kleine kas* 550,00€     

Communicatie 285,42€                  Huur Remise 1.134,00€  

Dorpsbijeenkomst 601,75€                  

Vergaderkosten 366,05€                  

Overleg derden 55,20€                    

Lidmaatschappen 40,00€                    

Uitvoering project Narcissen aanplant 43,05€                    

Ontwerp Dorpsplein 100,00€                  

Totaal uitgaven 1.632,92€                1.684,00€  

Resultaat 1.088,89€                

waarvan €816,- Huiskamer subsidie

* = kosten voor activiteiten


