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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 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 Dorpsont-

wikkelingsplan (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 (www.partijwittem.nl). 

 

Naar aanleiding van ontwikkelingen in 2021 binnen en buiten het bestuur van het Kernoverleg heeft het 

bestuur begin 2022 minder maandelijkse overleggen gehouden. Waar nodig vond afstemming per mail 

plaats of middels een ad hoc ingepland overleg. Het Kernoverleg heeft eind 2022 veel energie gestoken 

de aanpassingen van de statuten. Aanpassen van de statuten is noodzakelijk i.v.m. de WBTR. Daarnaast 

heeft de gemeente de verbeteragenda Zelfsturing in 2022 vastgesteld wat inhoudt dat de verantwoorde-

lijkheden, taken en onderlinge verhoudingen opnieuw zijn bepaald. Ook hiervoor is aanpassing van de 

statuten noodzakelijk. In 2023 zal dit door de Stichting worden afgerond waarbij bewust gekozen zal wor-

den voor een naamsverandering. 

Deze nieuwe invulling en naamgeving zal in 2023 uitgebreid onder de aandacht worden gebracht binnen 

Partij-Wittem. 

 

In 2022 is een nieuw bestuurslid toegetreden, waardoor het bestuur nu 5 leden telt: Hub Quodbach, Gaby 

Francot, Maria Mobers, Jef Cremer en Willy Brandsma. 

Doelstelling 

De Stichting heeft ten doel om de vitaliteit en leefbaarheid  van Partij, Wittem en Cartils te bevorderen, 

alsmede het welzijn van de inwoners. De Stichting wil een gezonde economische en sociale basis voor 

de inwoners bevorderen en activiteiten en evenementen organiseren dan wel sturen. Daarnaast wil de 

Stichting de inwoners, jong en oud, nader tot elkaar brengen. 

Activiteiten en resultaten 2022 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 

• Er zijn 9 reguliere bijeenkomsten van het Stichtingsbestuur gehouden waarvan verslag werd ge-

maakt en waarbij actiepunten werden geformuleerd en opgevolgd. 

• UBO registratie van bestuursleden werd afgehandeld. 

• Parteyer Daag 2022 werd georganiseerd waarbij teruggegaan is in de tijd. De Gouden Bruiloft van 

100 jaar geleden werd met hulp van vele vrijwilligers dunnetjes overgedaan. 

• Deelgenomen werd aan gezamenlijke bijeenkomsten van alle zelfsturingsorganisaties van de ker-

nen Gulpen-Wittem. 

• Deelgenomen werd aan 2 bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente. Eén ter kennismaking 

met het college van burgemeester en wethouders en één om gemeenteraadsleden te informeren 

over de ontwikkelingen bij de stichtingen zelfsturing. 

• Ondersteuning werd geboden aan de organisatie van Halloween in Partij. 

• Ondersteuning werd geboden bij het opzetten van het project ‘opwaarderen openbare ruimte 

rondom Klooster Wittem’. 
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• Contact onderhouden met Partijerweg bewoners-actiegroep, zij hebben de werkgroep Verkeer een 

doorstart gegeven. 

 

➢ Samenleven en gezondheidszorg 

▪ Meegewerkt aan herhalingstraining van vrijwilligers AED op diverse locaties. 

▪ Huiskamer project. 

Hoewel de Huiskamer in de 2 voorgaande jaren nagenoeg stil heeft gelegen door de Co-

rona-omstandigheden is in 2022 het geheel weer opgepakt. Er zijn meerdere (36) activitei-

ten georganiseerd, wandelingen verschillend in lengte en de samenwerking met de biblio-

theek en de voetbalvereniging van Partij is hervat. 

In 2022 namen ruim 590 inwoners deel aan activiteiten van de  Huiskamer. Dit betekent 

zo’n 15-tal bewoners per keer. Er is een redelijk vaste kern van naar schatting 10/12 deel-

nemers die doorgaans iedere donderdag aanwezig is. 

Met dank aan vele handen zijn er op maandag 12 december bij de jeu-de-boules baan 

maar liefst 2 banken bijgeplaatst. De Toneelvrienden uit Partij sponsorden 1 bank en een 

anonieme sponsor zorgde voor de tweede bank.. 

▪ Op acht adressen werden nieuwe dorpsbewoners welkom geheten. 

 

➢ Verkeer 

▪ Overleg met de gemeente is door de vernieuwde Werkgroep opgepakt waarbij de volgende 

onderwerpen de aandacht hebben: 

- Inrichting Partijerweg, waaronder fietssuggestiestroken, huidige toegestane snel-

heid, geluidsoverlast, putdeksels en molgoten 

- Verkeerscirculatieplan Partijerweg – Capucijnerweg. 

▪ Bij werkzaamheden aan een deel van de Partijerweg is er voor gezorgd dat de belijning 

werd aangebracht met fietssuggestiestroken. 

 

➢ Natuur en milieu 

▪ Beken opschoonactie werd in maart georganiseerd en uitgevoerd 

▪ De 10 nestkasten voor mezen (bestrijding eikenprocessierups) werden gecontroleerd en 

schoongemaakt. 

▪ Actieve betrokkenheid bij de realisatie waterberging Partij. 
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Middelen 

 

 

Stichting Kernoverleg Partij-Wittem

Staat van inkomsten en uitgaven - 2022

Inkomsten Uitgaven

Resultaat 2021 925,47€        Parteyer Daag uitgaven 6.619,83€          

Bijdrage gemeente Gulpen-Wittem 1.500,00€     Uitgaven Halloween 100,00€             

Parteyer Daag subsidie + sponsoring 3.806,91€    Uitgaven project Klooster 865,45€             

Parteyer Daag inkomsten 2.176,20€     Rabobank (incl verzekering) 342,60€             

Bijdrage Halloween 100,00€         Communicatie 135,02€             

Bijdrage project buitengebied Klooster 865,45€         Lidmaatschappen 499,31€             

 Uitgaven activiteiten* 240,29€             

Huiskamer resultaat 2021 2.313,00€    

Bijdrage gemeente Huiskamer 1.500,00€     Opname kleine kas - Huiskamer 1.200,00€          

Fruitwei va Partey resultaat 2021 342,70€        

Totaal 13.529,73€  10.002,50€       

Resultaat op rekening Stichting Kernoverleg Partij-Wittem 3.527,23€          

Kernoverleg 571,53€             

Huiskamer 2.613,00€         

Fruitwei va Partey 342,70€             

* activiteiten waaronder opschoonactie


