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In alle kernen van Gulpen-Wi em zijn bewonersnetwerken ac ef. De gemeente Gulpen-Wi em
bevordert zelfsturing; ziet graag dat bewoners
samen hun verantwoordelijkheid nemen voor
hun eigen leefomgeving.
Kern Ac ef informeert en inspireert de lezer met
wetenswaardigheden over zelfsturing en de
bewonersnetwerken. Bewonersnetwerken
bestaan uit kernoverleggen, burgerini a even en
werkgroepen. Zij kunnen in dit kwartaalbericht
hun successen en lessen delen.
En wat wordt er besproken in de regiegroep
zelfsturing? Verandert de gemeente, samen met
de inwoners, mee in de rich ng van de par cipa esamenleving?
Kern Ac ef houdt u op de hoogte!

VAN DE REDACTIE
In de dorpskernen van Gulpen-Wi em wordt er
hard gewerkt aan de lee aarheid van het eigen
dorp. De gemeente helpt daarbij, zoveel als
mogelijk. Samen maken we van zelfsturing een
succes.
Er is in 2018 veel op gang gebracht en nieuwe
impulsen zijn gegeven. Er is een voorhoede die
ac ef is in kernoverleggen en werkgroepen: zij
dragen zorg voor onderlinge verbindingen en
nieuwe ini a even. Daarnaast zijn er natuurlijk tal

van bestaande verenigingen en organisa es die
van levensbelang zijn voor de lee aarheid in de
kernen.
Alle zeilen worden bijgezet. Natuurlijk, we zijn er
nog lang niet; de bewonersnetwerken zijn nog
schaars gevuld! En nieuwe burgerini a even
worden nog mondjesmaat genomen. Maar er
worden stappen voorwaarts gezet!
Lees hierover in deze eerste nieuwsbrief.

COLLEGE MAAKT KENNIS MET DE KERNOVERLEGGEN
Het College van Burgemeester en Wethouders
hee jdens een bijeenkomst op 28 augustus
nader kennis gemaakt met de kernoverleggen. De
nieuwe Coali e hee zelfsturing en communica e
met de burgers tot prioriteit van haar beleid
verklaard. De wethouders en burgemeester zullen
samen de zelfsturing behar gen, ieder in haar of

zijn eigen portefeuille en met de burgemeester als
procesbewaker. De bijeenkomst werd zeer op prijs
gesteld en zal voortaan steeds na de zomervakane georganiseerd gaan worden. De volgende keer
worden ook raadsleden uitgenodigd.
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KERNACTIVITEITEN IN VOGELVLUCHT
Natuurlijk staan de ac viteiten in de kernen centraal. Er gebeurt teveel om op te noemen. In
vogelvlucht noemen we een aantal onderwerpen
waar kernen zich nu voor inze en.

Kernoverleg Eys hee al klinkende resultaten geboekt in
haar eerste levensjaar. Mede
door haar inzet is er nu ruimte
onstaan om gezamenlijk met de
gemeente een nieuwe invulling
te gaan geven aan het Pendile terrein. Ook komt
er voorlopig geen uitbreiding van de geitenfokkerij. Het kernoverleg is ac ef geweest in de informa evoorziening hierover naar inwoners én
gemeente toe.
Info: secretariaat@kernoverlegeys.net
Ini a efgroep Zelfsturing Epen is
druk bezig met nadenken over de
toekomst van het “hart van Epen”
en betrekt en informeert aan de
hand van een mooie digitale nieuwsbrief de
inwoners bij tal van onderwerpen.
Info: nieuwsbriefzelfsturing.epen@gmail.com
In Ingber is men de Voetbalkan ne een metamorfose aan het
geven. Men wil er meer gezelligheid scheppen waardoor de
kan ne meer een buurthuis kan zijn.
Info: nelfrints@hotmail.nl
In Mechelen organiseert de S ch ng
Dorpsbinding de jaarlijkse Kermis. In
het najaar zijn de ac viteiten
verbreed. Onder andere is er nu ook
een werkgroep Verkeer en zijn er
contacten gelegd met jongere inwoners die gezamenlijk een woonproject willen
realiseren in de kern.
Info: info@dorpsbinding.nl

Kernoverleg Slenaken hee de
kern deze zomer opgesierd met
bloembakken. Ook staat er een
s ch ng culturele evenementen
in de steigers en wordt gewerkt aan een mogeijke
herstructurering van het Kerkplein.
Info: henk.van.empel@home.nl
Zelfsturend Wahwiller is o.a. ac ef
in het dorp met de jaarlijkse zwerfvuilac e. Ook is i.s.m. CV de Boemelaire en goed overleg met wethouder Houben, de sloop van het
schoolgebouw voorlopig uitgesteld zodat verenigingen er nog gebruik van kunnen maken.
Info: info@zelfsturendwahlwiller.nl
Op een dorpsbijeenkomst in
Wijlre over zelfsturing op 4
december jongstleden waren er
maar liefst 90 Wijlrenaren aanwezig. Bijna een derde van hen gaf
aan op een of andere manier
ac ef betrokken te willen worden bij het te
vormen bewonersnetwerk. Sommigen willen zich
inze en voor een speciﬁek onderwerp zoals
bijvoorbeeld een hoeskamer voor Wijlre of de
aanpak van de verkeersveiligheid. Anderen willen
meedraaien in het kernoverleg dat de motor gaat
worden achter werkgroepen en ini a even van de
bewoners.
Info: egge@xs4all.nl
Het imago van zelfsturing mag dan nog wel last
hebben van “veel vergaderen, praten en overleggen”, ondertussen gebeurt er een hele hoop!!!
Wilt u contact opnemen met de kerngroep van
het bewonersnetwerk in uw dorp?
De adressen en telefoonnummers kunt u vinden
op de website van de gemeente:
Info: www.gulpen-wi em.nl (zoekterm zelfsturing)

Kernoverleg Reijmerstok hee
de focus op de herinrich ng van
het sportcomplex. Het moet een ontmoe ngsplek
voor jong en oud gaan worden.
Info: ﬂacroix@home.nl
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KINDEREN WILLEN BETERE SPEELVOORZIENING
In Gulpen is er sprake van grote tevredenheid
onder de jeugd. Wat men vooral zo super vindt
aan Gulpen is de sfeer in de kern. Het is er gezellig, er zijn leuke terrasjes en de mensen zijn vriendelijk. Ook is er genoeg te doen en zijn er
voldoende voorzieningen: vooral de winkels en
Mosaqua worden gewaardeerd. Er is wel meer
aandacht nodig voor speelgelegenheid voor de
kinderen. Meer dan de hel van de jeugd vroeg
hier om. Dit blijkt uit een enquê e gehouden
onder 50 jongeren in Gulpen.
Info: egge@xs4all.nl
Een aantal jonge vaders hee de koppen bij elkaar
gestoken. Zij ontwikkelen nu plannen voor de
herinrich ng van de speeltuin aan de Rotsgats.
Info: Torsten Hounjet thounjet@home.nl

Kinderen vullen enquête in.

SUBSIDIE VOOR ZELFSTURING

GELDAUTOMATEN

Er is een bedrag van €150.000,- per jaar beschikbaar voor burgerini a even die de lee aarheid bevorderen. Daar is nog geen grootse campagne voor gevoerd om het bekend te maken. Desalnie emin zijn er veel aanvragen binnengekomen en gehonoreerd. Niet
alleen uit deze regeling maar ook uit bijvoorbeeld de regeling
Samen Doen.
Het gaat om een grote variëteit aan ac viteiten die burgers zelf
oppakken.

Ceciel Lamers uit Epen en Louis
Leunissen uit Eys hebben, namens
alle kernoverleggen, een verzoek
gericht aan het college van burgemeester en wethouders.
Zij willen samen met de gemeente
de banken (ING,RABO,ABN-AMRO)
benaderen om in overleg met hen
te bezien hoe de spreiding van de
geldautomaten in Gulpen-Wi em
Enkele voorbeelden zijn:
het beste tot haar recht kan
De bijenoase en de zwerfvuilac e in Wahlwiller.
Bijdragen aan kermissen en jeugd ac viteiten jdens kermis komen.
Info: ceciel.lamers@gmail.com
sen o.a. in Slenaken, Mechelen, Par j en Epen.
Dorpsbijeenkomsten in Par j-Wi em en Slenaken.
Oprich ngskosten voor buurtvereniging Elkenrade.
Opknappen van de Fa ma- en de Josephkapel in Slenaken.
Inrich ng van speelweiden in Par j.
Uitgave van het Dorpsontwikkelingsplan in Epen.
De bloembakkenprojecten in Slenaken en Ingber.
Herinrich ng kan ne voor buurthuisdoeleinden in Ingber
De gemeente s muleert hiermee de zelfsturing en vraagt aan
ini a efnemers ook een eigen inbreng. Het aanvraagformulier is
op de gemeentelijke website verkrijgbaar. De Regiegroep Zelfsturing adviseert over de subsidieaanvragen. Het college van b en w
beslist over de toewijzing.
Info: www.gulpen-wi em.nl (zoekterm zelfsturing)
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Alle PIN-automaten worden geel.
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SAMEN VERANTWOORDELIJK VOOR ZELFSTURING

Alexander Bas ngs en Henk van Empel vertegenwoordigen de kernoverleggen in de Regiegroep Zelfsturing.

In de Regiegroep dragen gemeente en kernen
gezamenlijk zorg voor het beleid ten aanzien van
zelfsturing en lee aarheidsvraagstukken op
gemeentelijk niveau.
De Gemeenschappelijke Kernoverleggen kozen
twee vertegenwoordigers: Alexander Bas ngs uit
Epen en Henk van Empel uit Slenaken. Zij worden
bijgestaan door de extern coördinator lee aarheid, Gé Hoeijmakers. De gemeente is vertegenwoordigd door gemeentesecretaris Jos Kusters en
burgemeester Nicole Ramaekers. Zij worden
bijgestaan door intern coördinator lee aarheid
Kenneth Leunissen.
Beleidsuitgangspunten zijn samengevat in een
korte no e en besproken met kernoverleggen.

In het kort: Gemeente en kernoverleggen willen
gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen en
samen een balans zoeken in de wijze waarop
zelfsturing vorm kan krijgen. De gemeente faciliteert o.a. door middel van een budget voor burgerini a even en/of zelfsturing en externe ondersteuning.
De kernoverleggen ontwikkelen in de kern – ieder
op hun eigen wijze - een bewonersnetwerk met
werkgroepen die aan de slag kunnen met ac viteiten of voorzieningen.
De beleidsuitgangspunten zijn 5 juli vastgesteld
door de Regiegroep Zelfsturing en verkrijgbaar bij
het secretariaat Regiegroep Zelfsturing.
Info: zelfsturing@gulpen-wi em.nl

ONAFHANKELIJK VAN DE POLITIEK
De Regiegroep waakt over de verdere ontwikkeling van de zelfsturing. Waar sterk wordt afgeweken van de onderling overeengekomen beleidsuitgangspunten, waarden en normen, wordt daarover vanuit de Regiegroep contact opgenomen
met het betrokken kernoverleg of poli eke vertegenwoordigers.
Een prak sch voorbeeld deed zich dit najaar voor.
Kernoverleggen dienen poli ek neutraal te func oneren omdat zij namelijk inclusief moeten
werken: zij zijn er in principe voor het gehele
dorp. Soms is het wat las g om daar mee om te
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gaan, bijvoorbeeld omdat sommige raadsleden nu
eenmaal om de hoek wonen. Van kernoverleggen
mag echter worden verwacht dat zij alle gemeenteraadsfrac es gelijkelijk informeren en uitnodigen. Daarop is het betrokken kernoverleg door de
burgemeester aangesproken. Voortaan zal deze
communica e worden gedaan via de Regiegroep.
Zodoende is meer sprake van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van kernen en gemeente.
Info: zelfsturing@gulpen-wi em.nl
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VLIEGVERKEER MAASTRICHT AACHEN AIRPORT
De uitbreiding van Maastricht-Aachen Airport
hee gevolgen voor het luchtverkeer boven
Gulpen-Wi em en daarmee voor de lee aarheid.
We hebben het dan niet alleen over lawaai dat
steeds vaker de rust (s ltegebied!) verstoort,
maar ook over ﬁjnstoﬀen die door het verbranden
van de kerosine over ons neerdalen (Natura2000
waarden?).
De heer W. Derks van de S ch ng Geen Uitbreiding Vliegveld Beek hee de vertegenwoordigers
van de kernen uit Gulpen jdens de bijeenkomst
van de gezamenlijke kernen in juni hierover van
informa e voorzien.
Info: www.stopgroeimaa.nl
De kernen hebben, op ini a ef van het kernoverleg Eys, in een gezamenlijke brief hun zorgen
hierover uitgesproken rich ng het college van
burgemeester en wethouders.
Info: egge@xs4all.nl

EEN WENSBUS IN GULPEN-WITTEM?
Met de afname van het openbaar vervoer in de
meer afgelegen gebieden neemt ook de mogelijkheid af om je te verplaatsen. Voor veel mensen is
taxivervoer met een WMO indica e mogelijk, al is
die ook begrensd. Er zijn een hoop mensen die
wel van vervoer gebruik zouden willen maken om
naar een ziekenhuis te kunnen of een kaartje te
leggen of naar een bijeenkomst te gaan van een
vereneniging. Per ac viteit wordt dan vervoer
geregeld. Hier is een meer algemene voorziening
voor mogelijk. Maar dit dient dan een zelfstandig
burgerini a ef te zijn. De provincie ondersteunt
een dergelijk ini a ef ﬁnancieel. De Vereniging
Kleine Kernen Limburg organiseerde in Klooster
Wi em een informa ebijeenkomst in juni waar
weinig opkomst was. Het is onduidelijk of er in
Gulpen-Wi em behoe e is aan een wensbus en
of er voldoende vrijwilligers zijn die dit willen
organiseren.
Info:
Vereniging Kleine Kernen: www.vkkl.nl
Provincie Limburg: wensbus@prvlimburg.nl
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IN GULPEN NU OOK EEN BEWONERSNETWERK

In Gulpen is begin januari gestart met een bewonersnetwerk. Mede dankzij de inzet van Tjeu
Seeverens kwamen zo’n 25 bewoners, jong en
oud, bij elkaar in de Toeristenkerk. Ze hebben
gesproken over zelfsturing en de vraag beantwoord : ‘Wat zou het mooi zijn als in Gulpen…...”.
Zij gaven aan zich in het netwerk te willen inze en
als lid van een kerngroep, buurtverbinder, erva-

ringsdeskundige/belangstellende voor een
bepaald onderwerp of als volger. Op 6 februari
worden verdere stappen gezet in een tweede
bijeenkomst met hopelijk nog meer bewoners.
Benieuwd naar de resultaten?
Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst is een
nieuwsbrief verschenen.
Info: egge@xs4all.nl

Een deel van de Gulpenaren die mee gaan doen in het bewonersnetwerk van Gulpen jdens de startbijeenkomst.

TAFELTJE DEKJE
De kernoverleggen staan posi ef tegenover het ini a ef van wethouder van der
Kleij om de maal jdvoorziening Tafeltje Dekje te behouden.
Kernoverleggen willen ervoor zorgdragen dat de klanten van Tafeltje Dekje hun
maal jden blijvend aan huis gebracht krijgen.
De Vrijwilligerscentrale is een wervingscampagne gestart. Vrijwilligers worden
dan ingezet om in hun eigen kern maal jden te bezorgen.
Info: vrijwilligerswerk@gulpen-wi em.nl

DEMOCRATIE DOOR DE OGEN VAN DE BURGER
Bewonersnetwerken bedrijven allemaal een vorm
van doe- of dorpsdemocra e. Die gaat uit van
andere waarden en normen en dus ook een
andere manier van organiseren als de ons welbekende gemeentelijke poli ek. Een interessant
kennisdossier hierover kunt u downloaden.
Info: www.lokale-democra e.nl/magazine-dorps-en-wijkdemocra e
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PRIORITEITEN ONDERSTEUNING ZELFSTURING 2019:
• COMMUNICATIE VIA BUURTPLATFORM
Er is een communica eplan vastgesteld met ac viteiten waardoor
kernoverleggen hun inwoners beter
kunnen bereiken en de communica e
met de gemeente structureel verbeterd kan worden. Een werkgroep
digitale communica e (van de
kernoverleggen) hee een advies
uitgebracht aan de Regiegroep Zelfsturing voor het realiseren van
MijnBuurtje.nl in Gulpen-Wi em.
In Eijsden Margraten is er al een
buurtpla orm.

Hierdoor kunnen inwoners, verenigingen en organisa es zoals de kernoverleggen beter met elkaar communiceren.
Het vraagt evenwel enige investeringen
en het college gaat zich hier nu op
beraden.
Het advies is verkrijgbaar:
egge@xs4all.nl.
Voorbeelden kunt u zelf bekijken op
internet bij www.mijnbuurtje.nl en bij
onze buren in Margraten:
www.mooimergelland.nl .

• PROJECTMATIG SAMENWERKEN
In Par j Wi em wordt ervaring opgedaan met
projectma g samenwerken met de gemeente. De
inrich ng van de Dorpsgaard e nook de het evenementenplein/dorpsplein worden nu ingericht als
een samenwerkingsproject tussen kernoverleg en
gemeente. Dat schept voor beide par jen meer
helderheid. Zo weet men elkaar beter te vinden
en en kan ieder zijn verantwoordelijkheid beter
oppakken.
Info: info@par jwi em.nl

Ook in andere kernen wil men zo de samenwerking met de gemeente vorm gaan geven.
In Epen gaat het om “Het hart van Epen”, in Slenaken om de “Herstrukturering van het Kerkplein”,
in Eys om de invulling van de Pendile. En in Nijswiller om de realisa e van een gemeenschapsruimte.
Info: egge@xs4all.nl

• INBRENG IN GEMEENTELIJK VERKEERSBELEID
Bij enquêtes in de verschillende kernen blijkt
steeds weer dat inwoners veel verkeersproblema ek signaleren. Kernoverleggen richten hiervoor werkgroepen op. Die zoeken op hun beurt
contact met de gemeente om samen oplossingen
te kunnen realiseren. Het Verkeers- en Vervoersplan (kortweg GVVP) dat de gemeente in 2019 wil
vaststellen wordt nu als kapstok gebruikt om deze
samenwerking verder vorm te gaan geven. Welke
ambi es en doelstellngen gaat de gemeente
formuleren? En welk pakket van maatregelen gaat
dientengevolge uitgevoerd worden? Het oplossen
van verkeersknelpunten, waar de kernen om
vragen, kost veel geld. Met het GVVP kunnen op
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een verantwoorde wijze keuzes gemaakt worden
wat het eerst aan de beurt komt (prioriteiten) en
waar geld voor vrijgemaakt gaat worden.
In bijna alle kernen zijn nu verkeerscontactpersonen ac ef die de knelpunten in beeld brengen.
Voor het GVVP worden alle inwoners geenquêteerd. De kernoverleggen worden betrokken bij de
formulering van de visie en doelstellingen en het
pakket van te nemen maatregelen. Er is een kleine
groep afgevaardigden geformeerd die de kernen
zal vertegenwoordigen in de door de gemeente
ingestelde klankbordgroep.
Info: egge@xs4all.nl
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