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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 Partij-Wittem opgericht. Het bestuur van het Kernoverleg 

werkt nauw samen met de werkgroepen die zijn gevormd rondom geformuleerde thema’s. Het Kernoverleg 

Partij-Wittem heeft de wensen en ideeën van de bewoners verzameld en ondergebracht in een Dorpsont-

wikkelingsplan (DOP) 2017 waarin de verschillende thema’s zijn benoemd. Inmiddels zijn de thema’s, 

werkgroepen en activiteiten benoemd in het DOP 2017 uitgebreid. Actualisatie hiervan vindt plaats op de 

website van het Kernoverleg (partijwittem.nl). 

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 sociale 

basis voor de bewoners. Daarnaast wil de Stichting de bewoners, jong en oud, in en rond de kernen nader 

tot elkaar brengen.  

Activiteiten en resultaten 2018 

• Maandelijkse bijeenkomsten van het Stichtingsbestuur gehouden waarvan verslag werd gemaakt 

en waarbij actiepunten werden geformuleerd. 

• Jaarlijkse dorpsbijeenkomst gehouden op 7 oktober. In 2018 is dit in de vorm van een interactieve 

dorpsbrunch gedaan waarbij het zangkoor uit de kern de brunch heeft opgeluisterd. 

• Deelgenomen aan gezamenlijke bijeenkomst van alle zelfsturingsorganisaties van de kernen Gul-

pen-Wittem ter kennismaking met het nieuwe college. 

• Nieuwe voorzitter aangesteld. 

• Deelgenomen aan de werkgroep ‘website’ waaruit een advies aan de gemeente over het opzetten 

van een buurtplatform is voortgevloeid. 

 

➢ werkgroep Samenleven en gezondheidszorg 

▪ Realisatie herhalingstraining en uitbreiding van vrijwilligers AED op locatie in Partij (de Re-

mise). 

▪ Doorontwikkeld van Huiskamer project. 

In 2018 heeft een scala aan activiteiten plaats gevonden in de Huiskamer waaronder pre-

sentaties, 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 is op 

40 donderdagen een activiteit georganiseerd met een gemiddelde bezetting van 18 deel-

nemers. 

Samenwerking vanuit de Huiskamer met Herberg de Remise en Artidé uitgebreid. 

Opstarten bibliotheek middag in de Huiskamer in combinatie met een digicafé. 

▪ Deelgenomen aan gemeentelijke bijeenkomst m.b.t. project tafeltje-dekje 2.0 en het werven 

van vrijwilligers voor het project. 

▪ Speeltoestellen bijgeplaatst aan terrein op het eind van de van Cosselaerstraat. 
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➢ werkgroep Verenigingsleven 

▪ In gesprek geweest met een beperkt aantal verenigingen over de visie, wensen en vragen 

van de verenigingen om de saamhorigheid, sociale contacten, onderlinge hulpvaardigheid 

en gezelligheid te bevorderen. 

 

➢ werkgroep Verkeer 

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

▪ Optische snelheidsremmers aangebracht bij de komgrenzen van Partij. 

▪ Snelheidsmeting uitgevoerd aan beide zijden op de Partijerweg om snelheid op de Partij-

erweg te reduceren. Uitgelezen resultaten gaven geen aanleiding tot snelheidsbeperkende 

maatregelen. 

▪ De procedure voor inrichten Partijerweg met fietssuggestiestroken onder de aandacht ge-

houden bij de gemeente – realisatie laat op zich wachten. 

▪ Enkele straten omgevormd van 50-km naar 30-km zone.  

▪ Met de provincie en gemeente overlegd over de herinrichting van de Partijerweg en S-bocht 

in combinatie met project Wittemer Allee. 

 

➢ werkgroep Milieu, duurzaamheid en groen 

▪ Tweede opschoonactie gehouden van beken en beek-oevers. 

▪ Toestemming ontvangen van het Waterschap voor het aanbrengen van stegelkes om een 

wandelpad tussen de bruggen langs te Geul te realiseren. Hiervoor is burgerparticipatie 

subsidie aangevraagd en toegezegd. 

▪ Succesvolle adoptieactie gehouden voor de bomen in de ‘akker van Partij’. 

▪ Startbijeenkomst ‘Boom(gaard) zonder naam’ gehouden voor boomadoptanten en andere 

belangstellenden. 

▪ Naamwedstrijd voor de ‘Boom(gaard) zonder naam’ georganiseerd. Naam bekend ge-

maakt tijdens Dorpsbijeenkomst 2018 (Fruitwei va Partey). 

▪ Projectplan met de gemeente en IKL opgestart voor verdere inrichting van de Fruitwei. 

 

➢ werkgroep Dorpsplein 

▪ Locatie vastgesteld om evenementen/parkeerterrein te realiseren. 

▪ Klankbordgroep opgericht voor inrichting van het terrein. 

▪ Projectplan met de gemeente opgestart voor verdere inrichting van het terrein. 
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Middelen 

 

 
 

 
 

Stichting Kernoverleg Partij-Wittem

Staat van inkomsten enuitgaven

2018

Inkomsten Uitgaven

Resultaat 2017 272,89€             

Bijdrage gemeente Gulpen-Wittem 1.500,00€         

Rabobank 109,44€            

Communicatie 143,63€            

Vergaderkosten 187,35€            

Lidmaatschappen 40,00€              

Representatiekosten 90,10€              

Boomgaard zonder naam 1.290,50€         1.695,77€        

Dorpsbijeenkomst 185,00€             835,88€            

Huiskamer 2.066,00€         1.575,00€        

Totaal 5.314,39€         4.677,17€        

Resultaat 637,22€             *

                                                   (€ 146,22 Kernoverleg en € 491,00 Huiskamer)

* 8,90€                 contant

628,32€             op rekening

financieel overzicht Boomgaard Zonder Naam - 16 sept 2018

Inkomsten Uitgaven

Contant - adoptanten 405,00€         Enjoy 931,00€      

Bank - adoptanten 540,00€         Schroeven 26,60€        

Drankverkoop 95,50€           Viniq Events 645,17€      

Bijdrage gemeente 250,00€         Elektriciteit 10,00€        

Publicitetiskosten 83,00€        

1.290,50€     1.695,77€  

-405,27€    Totaal
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financieel overzicht Dorpsbijeenkomst - 7 okt 2018

Inkomsten Uitgaven

Bijdrage deelnemers 185,00€       Tafelkleden Dorpsbrucnch 13,38€          

 Heuvelland catering - 

dorpsbrunch 662,50€        

 All-in One - spandoeken 

dorpsbijeenkomst 
80,00€          

 A ge Wienhoes - huur 

frames 7 okt 20,00€          

Divers 60,00€          

185,00€       835,88€        

-650,88€      Totaal

financieel overzicht huiskamerproject 2018

Inkomsten Uitgaven

Saldo 2017 816,00€            Kleine kas* 1.410,00€  

Subsidie gemeente huiskamer project 1.250,00€         Zaalhuur Remise 165,00€      

Totaal 2.066,00€         1.575,00€  

Saldo 2018 491,00€      

*Uitgaven kleine kas waaronder bedankjes sprekers, bijdrage excursies (o.a. 

bezoek wijngaard, Eben Emael, imker), organisatie activiteiten, bijdrage cursus

bloemschikken, bijdrage kerstdiner


