Jaarverslag 2021 Kernoverleg Partij-Wittem

Inleiding
De gemeente Gulpen-Wittem heeft een zelfsturende vorm van burgerparticipatie opgezet. In PartijWittem 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.
Huidig bestuur gaat in 2022 slapende
Naar aanleiding van ontwikkelingen in 2021 binnen en buiten het bestuur van het Kernoverleg heeft het
bestuur het volgende besloten:
- Kernoverleg Partij-Wittem gaat slapende. In 2022 zullen geen reguliere maandelijkse overleggen plaats
vinden. Waar nodig vindt afstemming per mail plaats of middels een ad hoc in te plannen overleg.
- Het Kernoverleg biedt blijvende ondersteuning aan lopende en eventueel nieuwe initiatieven van bewoners.
- Het Kernoverleg organiseert de Parteyer Daag 2022.
- Het Kernoverleg zal aan alle (wettelijke) verplichtingen voldoen die gelden en/of in 2022 gaan gelden.
Hierbij wordt o.a. gedacht aan de WBTR en UBO-registratie.
- Bij nieuwe aanmelding(en) van bestuurs – of actieve leden wordt bekeken hoe verdere invulling van het
Kernoverleg plaats zal vinden.

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 2021
In 2021 hebben er beperkt activiteiten plaatsgevonden veroorzaakt door de maatregelen rondom het
Corona virus.
• Er zijn 10 reguliere bijeenkomsten van het Stichtingsbestuur gehouden waarvan verslag werd
gemaakt en waarbij actiepunten werden geformuleerd. In augustus en oktober heeft het reguliere
overleg niet plaatsgevonden.
• Parteyer Daag 2021 werd georganiseerd waarbij in aanwezigheid van het voltallige college van
Gulpen-Wittem het ‘Durpspley va Partey’ officieel geopend werd.
• Deelgenomen aan gezamenlijke bijeenkomsten van alle zelfsturingsorganisaties van de kernen
Gulpen-Wittem.
• Brief aangeboden aan alle raadsleden om werkwijze rondom de werkgroep en de Partijerweg in
het bijzonder aan de kaak te stellen.
• Ondersteuning geboden aan de organisatie van Halloween in Partij.
• In contact gestaan met Partijerweg bewoners-actiegroep.
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➢ Samenleven en gezondheidszorg
▪ Realisatie herhalingstraining van vrijwilligers AED op diverse locaties. Werving nieuwe
vrijwilligers.
▪ Huiskamer project.
Net zoals in 2020 is ook in 2021 de invulling van de activiteiten anders dan voorheen geweest. Dit als gevolg van de Corona crisis. De regelgeving rondom het Covid-19 virus is
opgevolgd waardoor een aantal activiteiten zoals gepland geen doorgang hebben kunnen
vinden. De eerste helft van het jaar zijn geen bijeenkomsten geweest maar om de deelnemers van de Huiskamer bij elkaar te houden is twee keer een gewone quiz en een fotoquiz gemaakt waarvoor prijzen zijn uitgereikt. Daarnaast hebben de omstandigheden er
helaas voor gezorgd dat het aantal deelnemers minder is geweest dan voorgaande jaren.
Op dit moment is de totale groep van deelnemers zo’n 30-tal bewoners die minimaal twee
keer aan de verschillende activiteiten heeft deelgenomen. Er is een redelijk vaste kern
van naar schatting 10/12 deelnemers die doorgaans iedere donderdag aanwezig is.
▪ Op 7 adressen werden nieuwe dorpsbewoners welkom geheten.
➢ Verkeer
▪ Contact onderhouden met het projectteam bij de provincie m.b.t. herinrichting N595 Wittemer Allee.
▪ Spandoeken voor rustiger rijden bij komborden gemaakt en opgehangen.
▪ Overleg in juni bij de gemeente waarbij het volgende is geconcludeerd:
- Gedane toezeggingen/afspraken zijn zonder terugkoppeling vanuit de gemeente
niet nagekomen, het waarom is onvoldoende duidelijk bij de werkgroep. Naast de
Partijerweg betreft dit de aanpassingen van de 30-km wegen in de kern.
- Het halfjaarlijks overleg van de Werkgroep Verkeer bij de gemeente wordt stopgezet aangezien verkeer onder burgerparticipatie wordt geschaard en niet onder
zelfsturing.
Op basis van het overleg met de gemeente zijn de werkzaamheden van de werkgroep
verkeer stopgezet in 2021.
➢ Natuur en milieu
▪ Slechts twee fysieke bijeenkomsten en verder overleg per mail.
▪ Beken opschoonactie in april op aangepaste wijze georganiseerd.
▪ Abri bij het klooster van Wittem opgeschoond en van nieuwe informatie voorzien.
▪ Medewerking werd verleend aan de World Clean-up Day die samenviel met de Parteyer
Daag.
▪ Toestemming verkregen van het Waterschap om het voetpad vanaf de brug tot aan de
Bek door te trekken.
▪ Langs de veldweg ‘Gulkoelerweg’ bij de Partijerweg werd de invasieve exoot Reuzenbereklauw bestreden.
▪ De 10 nestkasten voor mezen (bestrijding eikenprocessierups) werden gecontroleerd en
schoongemaakt.
▪ Door de fruitwei-onderhouds groep is de doorgang door de wei gerealiseerd. In de wei is
een bank en tafeltje geplaatst. Adoptanten zijn op de hoogte gehouden van de werkzaamheden in de wei.
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Middelen
Inkomsten
€ 1.364,61
€ 1.500,00
€ 5.097,00
€ 1.533,65
€ 155,00

Huiskamer
Fruitwei project

Parteyer Daag uitgaven
Uitgaven Halloween
Rabobank (incl verzekering)
Communicatie
Lidmaatschappen
Representatiekosten
€ 2.313,00 Uitgaven activiteiten*
€ 342,70

Uitgaven
€ 6.671,13
€ 294,34
€ 338,61
€ 156,56
€ 112,60
€ 63,34
€ 1.088,21

Totaal

€ 12.305,96

€ 8.724,79

Resultaat 2020
Bijdrage gemeente Gulpen-Wittem
Parteyer Daag subsidie + sponsoring
Parteyer Daag inkomsten
Subsidie Halloween

Resultaat

€ 3.581,17

* Uitgaven activiteiten waaronder kaartactie, paasactie, opschoonactie, inrichten abri

Financieel overzicht Huiskamer project - 2021
Inkomsten
Saldo 2020
Donatie namens de Krach van Vastelaovend
Subsidie gemeente Huiskamer project

Uitgaven
€ 1.391,00 Kleine kas*
€ 222,00
€ 1.500,00

Totaal

€ 3.113,00

Saldo 2021

€

800,00

€

800,00

€ 2.313,00

* Uitgaven kleine kas voor activiteiten Huiskamer 2021 waaronder maaltijden, quiz, jeu-de-boules
tournooi, leesclub, etc
Inkomsten
Saldo 2020
Adoptie fruitbomen
Totaal

€
€

Uitgaven
465,10 Planten
30,00 Bordjes

€
€

112,50
39,90

€

495,10

€

152,40
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