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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 Kern-

overleg 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 Dorpsontwikkelingsplan (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). In het najaar is een nieuwe folder uitgebracht 

om burgerparticipatie en het Kernoverleg opnieuw onder de aandacht van de bewoners te brengen. 

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.  

Activiteiten en resultaten 2018 

 Maandelijkse bijeenkomsten van het Stichtingsbestuur gehouden waarvan verslag werd gemaakt 

en waarbij actiepunten werden geformuleerd. 

 Jaarlijkse dorpsbijeenkomst gehouden op 13 oktober. In 2019 is dit in de vorm gedaan van een 

lunch en activiteiten in het teken van verbinding en leefbaarheid. Deze dorpsbijeenkomst heeft de 

naam Parteyer Daag gekregen met de intentie dit jaarlijks te laten terugkomen. 

 Deelgenomen aan gezamenlijke bijeenkomsten van alle zelfsturingsorganisaties van de kernen 

Gulpen-Wittem. 

 

 werkgroep Samenleven en gezondheidszorg 

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

Remise). 

 Doorontwikkeling van het Huiskamer project. 

In 2019 heeft een scala aan activiteiten plaats gevonden in de Huiskamer waaronder pre-

sentaties, excursies, activiteiten, cursussen 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 

deelnemers. 

De samenwerking met Herberg de Remise en Artidé is verder uitgebreid. Daarnaast is in 

2019 de samenwerking met de bibliotheek uitgebreid wat geresulteerd heeft in een digica-

fé en leesclub. Tevens is een samenwerking aangegaan met de voetbal vereniging van 

Partij om bewoners die nog actief willen zijn maar niet meer heel sportief kunnen zijn een 

activiteit aan te kunnen bieden. 

 

 werkgroep Verenigingsleven 

 Geen resultaten in 2019. 
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 werkgroep Verkeer 

 Overleg gepleegd met de gemeente over lopende/nieuwe projecten, op regelmatige ba-

sis. 

 Herhaald aandacht gevraagd bij de gemeente voor de procedure voor inrichten Partijer-

weg met fietssuggestiestroken bij de gemeente – realisatie laat nog steeds op zich wach-

ten. 

 Organisatie van inloopavond m.b.t. onderhoud deel van de straten van Partij.  

 Actieve deelname aan het opstellen van bewoners visie-input document voor het GVVP. 

 Contact met werkgroep verkeer Wahlwiller over herinrichting fietsroute schoolgaande kin-

deren naar Machelen vanuit Partij en Mechelen. 

 

 werkgroep Milieu, duurzaamheid en groen 

 Derde opschoonactie gehouden van beken en beek-oevers. 

 Aanbrengen van stegelkes om een wandelpad tussen de bruggen langs te Geul te reali-

seren. 

 Verdere inrichting Fruitwei van Partey waarvoor samenwerking is gezocht met de Scou-

ting Sint Martinus uit Mechelen waardoor 33 kinderen en leiding hielpen bij nieuwe aan-

plant op 01 april. 

 Adoptieactie afgerond, alle bomen hoog- en laagstam fruit geadopteerd. 

 Start onderhoudsgroep Fruitwei van Partey 

 

 werkgroep Dorpsplein 

 Deelname aan klankbordgroep met als doel aanleveren input voor ontwerpers om 
schetsontwerp op te stellen. 

 Presentatie eerste schetsontwerp aan dorpsbewoners. 
 Betrokkenheid bij realisatie definitief schetsontwerp op basis van ontvangen terugkoppe-

ling vanuit bewoners. 
 Overdracht schetsontwerp aan gemeente en betrokkenheid bij verdere uitwerking van het 

ontwerp. 
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Middelen 

 
 

 
 

Stichting Kernoverleg Partij-Wittem

Staat van inkomsten en uitgaven - 2019

Inkomsten Uitgaven

Resultaat 2018 137,32€      

Bijdrage gemeente Gulpen-Wittem 2.486,04€  

Rabobank 119,39€      

Communicatie 821,27€      

Vergaderkosten 84,40€        

Lidmaatschappen 142,60€      

Representatiekosten 59,20€        

Uitvoeringskosten activiteiten 907,50€      

Huiskamer 291,00€      

Parteyer Daag 56,69€        

Fruitwei project 435,10€      

Totaal 3.406,15€  2.134,36€  

Resultaat 1.271,79€  

Financieel overzicht Huiskamer project - 2019

Inkomsten Uitgaven

Saldo 2018 491,00€      Kleine kas* 1.700,00€  

Subsidie gemeente Huiskamer project 1.500,00€  

Totaal 1.991,00€  1.700,00€  

Saldo 2019 291,00€      

* Uitgaven kleine kas waaronder bedankjes voor sprekers, bijdrage excursies,

organisatie activiteiten, bijdrage cursus bloemschikken, bijdrage

kerstdiner
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Financieel overzicht Parteyer Daag - 13 okt 2019

Inkomsten Uitgaven

Lunch 60,00€        Kosten organisatie 63,30€        

Drankverkoop 110,50€      Lunch 150,00€      

Subsidie 307,50€      Communicatie 208,01€      

Totaal 478,00€      421,31€      

Resultaat 56,69€        

Financieel overzicht Fruitwei van Partey project - 2019

Inkomsten Uitgaven

Bijdrage materialen Fruitwei - gemeente 1.000,00€  Aanschaf materialen 574,90€      

Adoptie lage fruitbomen 135,00€      Onderhoud 125,00€      

Totaal 1.135,00€  699,90€      

Resultaat 435,10€      


