Jaarverslag 2020 Kernoverleg Partij-Wittem

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 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 2019 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 bevorderen, 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 2020
In 2020 hebben er minder activiteiten plaatsgevonden dan in de jaarplanning voorzien waren. Dit is veroorzaakt door de maatregelen rondom het Corona virus.
• Maandelijkse bijeenkomsten van het Stichtingsbestuur gehouden waarvan verslag werd gemaakt
en waarbij actiepunten werden geformuleerd. Er zijn alleen fysieke bijeenkomsten gehouden in
januari, februari, juli, augustus, september en december.
• Jaarlijkse dorpsbijeenkomst heeft geen doorgang gehad.
• Deelgenomen aan gezamenlijke bijeenkomsten van alle zelfsturingsorganisaties van de kernen
Gulpen-Wittem.
• Zitting nemen in de regiegroep van de voorzitter van het Kernoverleg Partij-Wittem – dhr. H. Quodbach
➢ werkgroep Samenleven en gezondheidszorg
▪ Realisatie herhalingstraining van vrijwilligers AED op locatie in Partij (de Remise).
▪ Huiskamer project.
In 2020 hebben slechts zeer beperkt activiteiten plaatsgevonden. Dit als gevolg van de
Corona crisis. De regelgeving rondom het Covid-19 virus is opgevolgd waardoor de meeste
activiteiten zoals gepland geen doorgang hebben kunnen vinden. In 2020 zijn er een beperkt aantal activiteiten geweest waaronder bezoek aan de RD4, bezoek aan een wijngaard, presentatie van het boek van dhr. Rieu, wandelingen en een jeu-de-boules toernooi.
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.
▪ Op 13 adressen werden nieuwe dorpsbewoners welkom geheten.
▪ Medewerking werd verleend aan start en presentatie van ‘HalloHeuvelland’.
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➢ werkgroep Verenigingsleven
▪ Geen resultaten in 2020.
➢ werkgroep Verkeer
▪ Overleg per mail met de gemeente over lopende/nieuwe projecten.
▪ Overleg met bewoners over mogelijkheden om de snelheid op de Partijerweg te verlagen.
De door de gemeente in 2017 beloofde inrichting van Partijerweg met fietssuggestiestroken
laat nog steeds op zich wachten.
▪ Contact met het projectteam bij de provincie m.b.t. herinrichting N595 Wittemer Allee.
▪ Inventarisatie locatiebepaling laadpalen.
➢ werkgroep Natuur en milieu
▪ Slechts twee fysieke bijeenkomsten en verder overleg per mail.
▪ Er zijn 10 nestkasten voor mezen in het voorjaar opgehangen en in de herfst schoongemaakt (vier waren gebruikt). Mezen helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups.
▪ IKL plaatste in samenwerking een bijenhotel bij de boomgaard Cosselaerstraat.
Voor die boomgaard werd een plukstok aangeschaft en een huis-aan-huisbrief (met recept)
gemaakt om het rapen en plukken van appels te promoten.
▪ Medewerking werd verleend aan de World Clean-up Day.
▪ Er werden mensen gevonden die het onderhoud van een wegkruis bij het kruispunt Wittem
hebben overgenomen.
➢ werkgroep Dorpsplein
▪ In 2020 is de inrichting van het Dorpsplein gerealiseerd. Een officiële ingebruikname wordt
georganiseerd op het moment dat de omstandigheden dit toelaten.
▪ Werkgroep Dorpsplein is vanaf 2020 niet meer in functie.
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Middelen
Stichting Kernoverleg Partij-Wittem
Staat van inkomsten en uitgaven - 2020
Inkomsten
Uitgaven
Resultaat 2019
€ 545,59
Bijdrage gemeente Gulpen-Wittem
€ 1.500,00
Rabobank coulance betaling
€ 200,00
Inkomsten ivm gedeelde kosten
€ 48,00
Rabobank (incl verzekering)
Communicatie
Lidmaatschappen
Representatiekosten
Kleine uitgaven (waaronder rouwadvertentie, bloemstuk plaquette)
Huiskamer
€ 1.391,00
Fruitwei project
€ 465,10
Totaal

€ 4.149,69

Resultaat

€
€
€
€
€

297,07
274,06
112,60
12,38
232,87

€

928,98

€ 3.220,71

Financieel overzicht Huiskamer project - 2020
Inkomsten
Saldo 2019
Subsidie gemeente Huiskamer project

Uitgaven
€ 291,00 Kleine kas*
€ 1.500,00

€

Totaal

€ 1.791,00

€ 1.700,00

Saldo 2019

400,00

€ 1.391,00

* Uitgaven kleine kas waaronder bijdrage leesclub, wijnexcursie en jeu-de-boules tournooi
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Financieel overzicht Fruitwei van Partey project - 2020
Inkomsten
Saldo 2019
Adoptie fruitbomen
Totaal
Resultaat

€
€

Uitgaven
435,10 Geen
30,00

€

-

€

465,10

€

-

€

465,10
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