Druk je eigen
stempel op de leefbaarheid
----------Van ervaringsdeskundige naar probleemoplosser
----------Bermbloemen langs de Partijerweg. Foto Hub Quodbach

KERNOVERLEG

PARTIJ-WITTEM (INCL. CARTILS EN DE BEK)
Druk je eigen stempel op de leefbaarheid
Sinds 2015 heeft Partij-Wittem een eigen kernoverleg. Dat is een
stichting met één doel: behouden wat al goed is in onze kern en
aanpakken wat beter, veiliger, leuker, duurzamer of mooier kan.
Door jezelf als inwoner (van jong tot oud) of vereniging, club,
stichting of bedrijf uit Partij-Wittem te verenigen in een zelfstandige werkgroep van het kernoverleg kun je meer dan ooit je eigen
stempel drukken op de verbetering en verduurzaming van de leefbaarheid in onze kern. In deze infobrochure lees je hoe dat werkt,
welke rol je daarin kunt spelen en welke successen de huidige
werkgroepen en het bestuur in de afgelopen 4 jaar samen al hebben bereikt. Daarnaast laten we je kennismaken met de Parteyer
Daag, de nieuwe jaarlijkse dorpsbijeenkomst van het kernoverleg
en vind je er andere nieuwtjes en weetjes.
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Successen
2015-2019
----------De rollen van de
bewoners, de
werkgroepen en
het bestuur
----------Nieuw:
de Parteyer Daag
----------En meer…

KERNOVERLEG
PARTIJ-WITTEM
www.partijwittem.nl
info@partijwittem.nl

VAN ERVARINGSDESKUNDIGE
NAAR PROBLEEMOPLOSSER
Bewoners (van jong tot oud) en lokale verenigingen, clubs, stichtingen en bedrijven zijn dé ervaringsdeskundigen op het gebied van verbetering
en verduurzaming van de vitaliteit en leefbaarheid
in hun dorp of buurt. Als geen ander weten zij wat
er goed is en moet blijven, welke knelpunten en bedreigingen er zijn en welke wensen er leven. Tot de
oprichting van het kernoverleg moest iedereen zelf
zijn/haar ongenoegen of ideeën aankaarten bij de
politiek en de gemeente. Als eenling viel dat echter
niet altijd mee. Je moest immers de weg weten te
vinden in het politieke en gemeentelijke doolhof
en voldoende draagvlak onder de bewoners zien te
creëren om politici en ambtenaren te overtuigen.
Inmiddels kun je je als inwoner, vereniging, club,
stichting of bedrijf via het kernoverleg verenigen
in een werkgroep met een bepaald gezamenlijk
doel op het gebied van vitaliteit en leefbaarheid.
Daarbinnen kun je zelf initiatieven ontplooien en
oplossingen en ideeën aandragen bij politici en de
gemeente. Daarbij word je als nodig of gewenst
ondersteund door het bestuur dat inmiddels al
aardig de weg kent binnen het ambtelijk apparaat
en het politieke landschap.
Via een werkgroep kun je dus je eigen stempel
drukken op verbetering en verduurzaming van de
vitaliteit en leefbaarheid in Partij-Wittem en vergroot je de kansen op succes bij politici en de gemeente. En die kans is nog groter als jij of je organisatie zelf voor voldoende draagvlak zorgt en af en
toe bereid bent om in of via die werkgroep zelf de
handen uit de mouwen te steken. Maar vooral als
jij of je organisatie kiest voor de weg van ervaringsdeskundige naar gezamenlijke probleemoplosser.

Ruimte voor nieuwe werkgroepen
De successen van de afgelopen jaren ruiken naar
meer. En ook de bodem van de subsidiepot voor
kleine bewonersinitiatieven is nog niet in zicht.
Naast de bestaande werkgroepen (zie Onze werkgroepen op pagina 3) is er daarom ook ruimte (en
mogelijk budget) voor nieuwe zelfstandig opererende werkgroepen. Zoals een werkgroep Parteyer
Daag, sociaal vrijwilligerswerk/buurtverbinder,
klimaat en energie- en CO2-besparing, leefbaarheid jongeren, (betaalbare) huisvesting, “huisschool” (praktijkgerichte amateuropleidingen op
het gebied van vitaliteit, sport en cultuur bij/via
onze verenigingen en clubs) of een werkgroep die
hier niet bij staat en je zelf wilt oprichten.

Successen 2015-2019
Op 20 juli 2015 stapten enkele enthousiaste bewoners van Partij-Wittem naar de notaris om de
Stichting Kernoverleg Partij-Wittem op te richten. Er werd een dorpsontwikkelingsplan (DOP)
opgesteld met daarin de op dat moment bekende
knelpunten en wensen op het gebied van vitaliteit
en leefbaarheid. Daarvan is inmiddels al het nodige met hulp van diverse bewonerswerkgroepen
gerealiseerd. Zoals het eigen speeltuintje voor
kleine kinderen, een eigen “huiskamer”, een jeude-boulesbaan, 30 km-zones in de straten, de inrichting van de dorpsboomgaard, de openstelling
van een oud wandelpad, de jaarlijkse schoonmaak
van bermen en beken en de plaatsing van AED’s.
Oplossingen voor knelpunten en wensen die meer
voorbereiding vereisen en/of waarvoor veel geld en
(dus) een raadsbesluit nodig is nemen meer tijd in
beslag. Zoals de aanleg en inrichting van het nieuwe
dorpsplein en de uitvoering van het gemeentelijk
verkeers- en vervoersplan (GVVP).

Nieuw: De Parteyer Daag
Jaarlijkse ontmoetingsdag leefbaarheid
De Parteyer Daag (Partijer Dag/PD) kan een
nieuwe jaarlijkse dag worden met activiteiten die
volledig in het teken staan van verbinding en leefbaarheid in Partij. De eerste PD was op zondag 13
oktober 2019. Niet massaal bezocht, maar getuige
de vele complimenten van de aanwezigen, wel zodanig geslaagd dat het best een traditie zou mogen
worden. En dat willen we best proberen.
Bestaande en nieuwe bewoners (van jong tot oud)
en afgevaardigden van bedrijven, verenigingen,
clubs, maatschappelijke organisaties en werkgroepen kunnen via de nieuwe werkgroep PD zelf invulling geven aan de Parteyer Daag. Je bepaalt samen de datum en welke activiteiten er plaatsvinden. Het bestuur van het kernoverleg biedt daarbij
ondersteuning en geeft op de dag zelf informatie
over haar eigen activiteiten en haar werkgroepen.
Heb jij (of je bedrijf, vereniging etc.) ideeën voor
de invulling van de PD of wil je lid worden van de
werkgroep PD, geef dat dan geheel vrijblijvend per
e-mail aan info@partijwittem.nl even door. Je
kunt dat het hele jaar doen, maar bij voorkeur uiterlijk in het laatste kwartaal van het jaar voorafgaande waarop de eerstvolgende PD plaatsvindt.
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ONZE “WERKGROEPEN”
Hieronder staat een willekeurige greep uit onze
zelfstandig opererende werk- en klankbordgroepen die de afgelopen 4 jaar door of samen
met onze bewoners zijn opgericht. Elke groep
heeft een harde kern (de kartrekkers) die, als
nodig, tijdelijk wordt aangevuld met een aantal
vrijwilligers, een bestuurslid van onze stichting
en/of professionals.
Leden en vrijwilligers van de werkgroep Natuur&Milieu en huiskamerwandelaars bij de heropening van het wandelpad langs de Geul
tussen de bruggen bij Hommerig en de Bek

DEMOCRATISCHE WAARDEN
Als inwoner van Partij-Wittem kun je je gewoon aanmelden bij een bestaande bewonerswerkgroep of samen met andere bewoners een nieuwe groep opstarten. Daarvoor is geen verkiezing of toestemming nodig. Wel hanteren we de volgende democratische
waarden: 1) niemand mag worden uitgesloten 2) we
zijn politiek onafhankelijk 3) we organiseren voldoende draagvlak, inspraak en tegenspraak 4) we
zorgen voor goede een eerlijke communicatie, zowel
offline als online.

Actief zijn bij het kernoverleg

HOEVEEL TIJD KOST ME DAT?
Dat is de meest gestelde vraag die we krijgen als we
mensen vragen om mee te doen. Hiervoor zijn 4 mogelijke rollen bedacht. Je kiest een rol en kijkt of je
daar genoeg tijd voor hebt. Of je schat je beschikbare
tijd in en kijkt welke rol daarbij past.
Rol 1: Lid van het bestuur. Je woont o.a. vergaderingen bij en je ondersteunt de andere rollen. Kost
meer tijd.
Rol 2: Lid van een bewonerswerkgroep of buurtverbinder. Je komt vooral op voor de belangen van
je werkgroep of je buurt. De tijdsinvestering is afhankelijk van wat er leeft.
Rol 3: Ervaringsdeskundige of professional. Je
meldt je aan als een thema aan de beurt is waar je
ervaring mee hebt of veel interesse in hebt.
Rol 4: Volger. Je hebt een brede interesse, je wilt
alle informatie ontvangen maar je kiest zelf de momenten uit waarop je mee wilt doen.

De Huiskamer (Samenleven)
De werkgroep “Huiskamer” ondersteunt bijna
elke donderdagmiddag in of vanuit Café de Remise allerlei laagdrempelige, sociale, sportieve,
onderhoudende en leerzame activiteiten voor
jong en oud.

Het dorpsplein
Via een aparte klankbordgroep droeg het kernoverleg ideeën van bewoners aan voor de realisatie van het nieuwe dorpsplein en extra parkeerplekken aan de voorzijde van ons gemeenschapshuis. Daarnaast organiseerde ze informatie- en inspraakavonden hierover.

Natuur&Milieu
Deze bewonerswerkgroep zet zich o.a. in voor
verbetering van onze leefomgeving, zoals het
opschonen van de beken en bermen, het beheer
van de nieuwe dorpsboomgaard en het openstellen van oude wandelpaden.

Verkeer
De werkgroep “Verkeer” helpt bewoners o.a. bij
het formuleren en aandragen van oplossingen
voor knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid in onze kern.

Misschien vind je het leuk om een rol op je te nemen (zie het linker kader). Voor vast of op momenten dat het je uitkomt. Als hobbyist of vanuit je professionaliteit. Of wil je samen met andere bewoners een nieuwe werkgroep oprichten. Kijk dan even op onze site www.partijwittem.nl om te zien bij wie je terecht kunt voor
meer informatie of bezoek een van onze maandelijkse bestuursvergaderingen.
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DE ROL VAN HET BESTUUR
De belangrijkste rol van het bestuur van onze
stichting is het bevorderen van burgerparticipatie en zelfsturing met betrekking tot de vitaliteit
en leefbaarheid in onze kern. Hieronder staat
hoe we die rol, en alles wat daarmee samenhangt, op dit moment in de praktijk gestalte geven.

Wat het bestuur zoal doet…
-we organiseren openbare bestuursvergaderingen in gemeenschapshuis A ge Wienhoes
waarop ook bewoners en bewonerswerkgroepen welkom zijn (op dit moment elke 1e dinsdag van de maand van 20 tot 22 uur)
-we informeren, adviseren en begeleiden bewoners bij het opstarten van een nieuwe werkgroep of een (maatschappelijke) vereniging,
stichting of club
-we proberen bij bewoners en de gemeente
draagvlak te creëren voor bewonerswerkgroepen en hun projecten
-we begeleiden bewonerswerkgroepen bij het
aanvragen van subsidies en bij de organisatie
van informatie-, wervings- en inspraakbijeenkomsten voor bewoners
-we bezoeken en organiseren (op eigen initiatief of op verzoek van de gemeente of de coördinators zelfsturing) bijeenkomsten met betrekking tot burgerparticipatie en zelfsturing
-we nemen indien mogelijk of gewenst (tijdelijk) zitting in werk- en klankbordgroepen
-we streven naar een jaarlijkse dorpsbijeenkomst (de Parteyer Daag) waarop gezelligheid
en verbinding tussen bewoners onderling, van
jong tot oud, en de bewonerswerkgroepen, verenigingen, clubs en bedrijven uit onze kern
centraal staan

Wat het bestuur níet doet…
-we oefenen géén invloed uit op de activiteiten,
plannen en besluiten van de bewonerswerkgroepen (bewonerswerkgroepen opereren in
principe zelfstandig en zijn zelf eigenaar van
hun plannen)
-we fungeren niet als vast aanspreekpunt voor
de gemeente inzake de activiteiten, plannen en
besluiten van de bewonerswerkgroepen

Hier zijn we blij mee
Burgerparticipatie en zelfsturing komen steeds beter van de grond. Het besef bij bewoners dat, op
voorwaarde dat ze zelf meedenken en de handen uit
de mouwen steken, de gemeente steeds vaker een
partner en geen tegenspeler is bij het oplossen van
knelpunten op het gebied van vitaliteit en leefbaarheid, groeit gestaag. Hoewel nog veel te verbeteren
valt en niet alle aangedragen oplossingen gehoor
(kunnen) vinden, zijn we daar erg blij mee. We hopen dat de successen van de afgelopen jaren voor
nóg meer bewoners aanleiding zijn om deel te nemen aan het kernoverleg.

Aanplant fruitstruikjes in de Fruitwei va Partey

Abonneer je op onze nieuwsbrief!
Sinds 3 april 2019 kun je je gratis aanmelden op
onze eigen e-mailnieuwsbrief. Je ontvangt dan tussen de 2 en 10 e-mails per jaar met informatie over
de activiteiten van ons kernoverleg en over de vitaliteit en leefbaarheid in Partij-Wittem. Je kunt je
aanmelden via het websiteadres
https://partijwittem.nl/nieuws

Contact
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op als je
meer wilt weten over ons kernoverleg en onze bewonerswerkgroepen, als je knelpunten ervaart of
ideeën, tips of wensen hebt of als je onze maandelijkse openbare bestuursvergadering bij wilt wonen.
Dat kan via een mailtje naar info@partijwittem.nl of
het contactformulier op onze website https://partijwittem.nl/contact.

Bestuur Kernoverleg
Voorzitter: Hub Quodbach
Secretaris/penningmeester: Gaby Francot
Overige bestuursleden: Maria Mobers, Jef Cremer
en Harrie Ortmans
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