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Mededelingen vanuit de kerngroep;
Uitgave van rapport Communicare
In reactie op de interne en besloten evaluatie van het college en de raad over ‘Burgerparticipatie en
Zelfsturing in de gemeente Gulpen-Wittem’ besloten de gezamenlijke kernen om hun ervaringen rondom
burgerparticipatie en zelfsturing ook in beeld te brengen. Ook omdat zij eveneens niet betrokken werden bij
een rapport over de huidige situatie door een extern bureau. De evaluatie door de kernoverleggen
resulteerde in de uitgebreide notitie ‘Communicare’, die zeker de moeite waard is om kennis van te nemen:
https://bit.ly/34cojSn Tijdens de bijeenkomst vrijdag zijn ook papieren versies beschikbaar.
Zoals we al verwachtten, waren de ervaringen en verwachtingen vanuit de politiek niet hetzelfde als vanuit
de verschillende kernoverleggen. Komende maandag 5 oktober was een overleg gepland met gemeente en
vanuit elk kernoverleg max. 2 vertegenwoordigers. Vanwege de aangescherpte Corona-maatregelen is deze
bijeenkomst verzet naar 10 december aanstaande. De opzet van die bijeenkomst is om gezamenlijk tot
verbeterpunten te komen, waarna kort daarna de raad de nieuwe kaders zal vaststellen.
Eenzaamheid Gulpen-Wittem
Uit onderzoeksrapporten van het Ministerie VWS is gebleken dat er binnen Nederland sprake is van
(ernstige) eenzaamheid onder alle leeftijdsgroepen. De gevolgen voor mensen die aangeven zich (ernstig)
eenzaam te voelen, kunnen groot zijn.
Op initiatief van de gemeente Gulpen-Wittem is in samenwerking met het Ministerie van VWS en de KBO
Limburg, op 24 sept. j.l. een bijeenkomst geweest waar alle Kerngroepen en dus ook het Bewonersnetwerk
Gulpen waren uitgenodigd. Het bewonersnetwerk Gulpen werd op deze avond vertegenwoordigd door
Annet Seeverens, Jan Somers, Mariet en Paul Brouns (allen namens de werkgroep Jong en Oud) alsmede
Jean Schrijnemakers (namens de Kerngroep).
Uit de presentatie bleek dat binnen de gemeente Gulpen-Wittem sprake zou zijn van eenzaamheid bij 46%
van de leeftijdsgroep 19-65 jaar en 54% van de leeftijdsgroep ouder dan 75 jaar.
Een geanimeerde discussie volgde na deze presentatie waarbij diverse dilemma’s werden benoemd. Wat is
eenzaamheid ? Hoe herken je iemand die eenzaam is ? Hoe kun je mensen die eenzaam zijn uit hun
isolement halen? Welke succesfactoren zijn er te benoemen? Hoe kun je de betrokkenheid tussen mensen
vergroten? Op welk schaalniveau (dorp, buurt of wijk ?) moet je dit aanpakken? Allemaal vragen waar
géén éénduidige antwoorden op te geven zijn.
Een gezamenlijke conclusie, die na afloop van deze bijeenkomst getrokken werd, was dan ook dat er vooral
behoefte is aan meer inzicht om welke leeftijdsgroepen het in Gulpen precies gaat en wat in die gevallen
onder eenzaamheid wordt verstaan. De volgende stap is dat de betrokken overheidsinstanties komen met
handvatten per doelgroep (maatwerk) om dit probleem aan te pakken. Zo zal de gemeente ook e.e.a. verder
moeten faciliteren.
In aansluiting op de 1e bijeenkomst zal er a.s. donderdag, 1 oktober, een symposium plaatsvinden. Het doel
is om tot een gezamenlijke aanpak te komen, die aansluit bij de lokale behoeften én bij de initiatieven die er
binnen onze gemeente al zijn. Onze werkgroep Jong en Oud zal hierbij aanwezig zijn.
Daarnaast is het ook mogelijk om dit symposium live te volgen via het Youtube-kanaal van de gemeente
Gulpen-Wittem: GemGulpenWittem of via hyperlink https://youtu.be/w4P0A--ENtw.
Speeltuin Gulpen-Oost.
Een prachtig voorbeeld van een echt burgerinitiatief. Dik twee jaar geleden namen enkele buurtbewoners
het initiatief om wat aan het slecht onderhouden speelveldje aan de Rosgats te gaan doen. Uiteindelijk was
op zaterdag 26 september de beloning voor het groepje volhardende initiatiefnemers en natuurlijk ook de
andere buurtbewoners en kon de speeltuin feestelijk geopend worden. De weergoden waren de vele kleine
kinderen en hun ouders goed gezind bij de opening van de gerenoveerde speeltuin en voetbalveldje. Het
spits werd afgebeten door kindertheater Tante Thee; een bijzonder mooie voorstelling waarbij alle kleine
kinderen uit de buurt een hoofdrol vervulden in de verschillende muzikale sketches van Tante Thee. Voor
de officiële opening waren alle wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem aanwezig. Na een korte
speech door één van de initiatiefnemers, Herman Coenen én wethouder Jos Last werd de nieuwe naam

Netwerkbijeenkomst Bewonersnetwerk Gulpen d.d. 02-10-2020
onthuld: “speeltuin ’t Weijke”. Aansluitend hadden de initiatiefnemers gezorgd voor een lekkere traktaties
en diverse kinderactiviteiten voor jong en oud. Ballen gooien, hoela hoepen, sjoelen etc.. Voor de
allerkleinsten werden er verhaaltjes voorgelezen. Namens het Bewonersnetwerk boden Lilian Boucher en
Jean Schrijnemakers twee leren voetballen, een houten springtouw en een setje leren jongleerballen aan.
Een zeer geslaagde opening van “’t Weijke”. Als Bewonersnetwerk ondersteunen we op verzoek van de
initiatiefnemers met het benaderen van fondsen om van deze plek ook een ontmoetingsplaats voor de hele
wijk te maken.
Overleg Veilig verkeer Nederland / Sophianum / Bewonersnetwerk
Op vrijdag 25 september was er een overleg op de scholengemeenschap Sophianum met Rob
Stal (Sophianum), Nicole Oirbons (Veilig Verkeer Nederland), Raymond Schuncken
(gemeente Gulpen-Wittem) en Peter van Amelsvoort (Bewonersnetwerk Gulpen) over de
verkeerssituatie rondom het Sophianum.
De afgelopen 5 weken (start school) hebben er al 3 à 4 kleine aanrijdingen plaats gevonden
rondom school. Leerlingen hebben in een eerdere enquête van VVN aangegeven dat vooral
het verkeerspunt waar de Landsraderweg in de Parkeerplaats over gaat als zeer gevaarlijk
wordt ervaren, zeker tijdens de ochtendspits als ouders hun kinderen met de auto brengen. Vanuit de
omgeving wordt met name het kruispunt Landsraderweg / Burg. Teheuxweg / Tramweg als zeer gevaarlijk
ervaren. Er is gekeken hoe deze gevaarlijke situatie verbeterd kan worden; er werden verschillende opties
besproken zoals Kiss & Ride verplaatsen naar het evenementenplein, P-plaats (gedeeltelijk afsluiten)
tijdens piek, eenrichtingsverkeer op eerste stuk Landsraderweg en Molenweg (oprijden vanaf Teheuxweg
over Landsraderweg, retour via Molenweg). En/of de voorrangssituatie Landsraderweg / Teheuxweg
omdraaien; verkeer op Landsraderweg en Tramweg hebben dan voorrang op verkeer op Teheuxweg),
betere bebording, periodieke controles door politie, eerste deel van de Landsraderweg fietsstraat maken
met “auto is gast” enzovoort. Zowel binnen de gemeente als vanuit Veilig Verkeer Nederland zal er een
verkeersdeskundige nog eens naar de situatie kijken. Wordt vervolgd.
Mutaties binnen kerngroep
Toen men in januari op zoek was naar de invulling van een aantal taken binnen het Bewonersnetwerk
Gulpen werden Lilian Boucher, Maarten America en Peter van Amelsvoort bereid gevonden om (in ieder
geval voor één jaar) de functies van respectievelijk voorzitter, penningmeester en secretaris in te vullen.
Maarten koos er vorig jaar voor om, vanwege werk/opleiding/gezin al een stapje terug te doen, terwijl
Lilian (wil binnen de beschikbare tijd liever meer praktisch als organisatorisch bezig zijn) en Peter (wil dat
de agenda zijn vrijheid om weg te kunnen gaan minder beperkt) begin dit jaar zouden terugtreden.
Vanwege de Corona hebben zij hun vertrek uitgesteld tot nu. Inmiddels zijn er een aantal mensen actief
benaderd om na te denken over de vraag of ze actief (al dan niet gedeeltelijk) willen worden in de
kerngroep. Voorlopig zal Jean Schrijnemakers de rol op zich nemen van voorzitter (a.i.). De andere taken
zullen in overleg met de deelnemers aan ons netwerk, opnieuw/verder verdeeld moeten worden.
Rolstoeltoegankelijkheid gemeente en voorzieningen
In het kader van een werkbezoek dat het VVD-Tweede Kamerlid mevrouw Kelly Regterschot op 4
september j.l. aan Gulpen-Wittem bracht, verzorgde het Bewonersnetwerk Gulpen (Tjeu Seeverens en
Peter van Amelsvoort) op vraag van de gemeente een wandeling door de kern van Gulpen.
We verzamelden hiervoor bij het Gulper Hoes. Hier gaf mevrouw Ellen Jongen aan wat er inmiddels voor
verbeteringen hadden plaatsgevonden (mevrouw Jongen had eerder op verzoek van ons bewonersnetwerk
en in verband met het centrumplan een inventarisatie gemaakt van een aantal knelpunten voor minder
mobiele mensen / gebruikers van scootmobielen en rolstoelen). Ze gaf onder andere aan dat bij de
uitvoering van het centrum de hinderlijke kinderkopjes zijn vervangen door klinkers, er een verbeterde
stoep in de Rosstraat was gekomen, een aantal middenstandszaken een beter toegankelijke entree hadden
gekregen, er verbeterde hellingbanen bij het Gulper Hoes waren gekomen, er in ditzelfde Gulper Hoes
prima voorzieningen waren aangebracht zoals lift en twee rolstoel toegankelijke toiletten.
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Openbare (rolstoel-toegankelijke) toiletten
Bovenstaande toiletten zijn helaas niet altijd bereikbaar; vandaar dat er een eerder initiatief (januari 2020)
vanuit het Bewonersnetwerk Gulpen gekomen was om met gemeente te kijken naar de mogelijkheid voor
het realiseren van Openbare (rolstoeltoegankelijke) toiletten. Uiteindelijk lukte het om hiervoor op 1 juli
een afspraak te plannen met de wethouders Last en Houben en de ambtenaren Moonen en Leunissen.
Vanwege de ontstane problemen met de coalitie werd deze geannuleerd en vond er uiteindelijk op 7
september een overleg plaats tussen namens de gemeente wethouder Last en ambtenaar Moonen en namens
het Bewonersnetwerk Lilian Boucher, Bart Kievit en Peter van Amelsvoort. Nadat vastgesteld was dat de
aangedragen oplossingen (toilet bij busstation, maar dat is vaak niet open) en toilet bij de Plus (is eigen
toilet van plus, niet openbaar en buiten winkeluren ook gesloten) niet afdoende zijn, werd er gekeken naar
alternatieven. De voorkeur vanuit gemeente was om te kijken naar volledig zelfreinigende unit(s); zij zullen
daar onderzoek naar gaan doen. Als mogelijke locaties werden genoemd: ergens op het einde van de
overkapping van de Gulp, op de P-plaats bij de Plus (in de nabijheid van de dierenartsenpraktijk), het
Marleen Hendrikxplein (P-plaats tussen apotheek/huisartsencentrum en Looierstraat) of in de buurt van ‘t
Gulper hoes/kerk. Na dit verkennend onderzoek door de gemeente zal er een vervolggesprek plaatsvinden.
Timpaantuinen Nu het park naast ’t Gulperhoes op een hele fraaie manier is aangelegd, wordt het
Bewonersnetwerk nauw betrokken bij de verdere invulling. Via de gemeentelijke communicatiekanalen en
het veel gelezen Bewonersjournaal werd een oproep aan bewoners van Gulpen gedaan om mee te denken
over die invulling. Het resultaat: twaalf, soms tot in detail uitgewerkte ideeën en plannen: enkele
fruitbomen als typisch landschapskenmerk en schaduwplek, een kleine verhalentuin door het plaatsen van
een luisterbank met authentieke verhalen van Gulpenaren en een audiozuil die werkt als je daarvoor eerst
zelf energie hebt opgewekt, een podiumplek, een eetbare ‘Samentuin’, een grotere Beweegtuin voor jong
en oud, infoborden over het Industriële verleden van Gulpen, een taaltuin met o.a. aandacht voor dialect en
de verschillende talen die in Gulpen worden gesproken, een ‘klasscheneerheukske’ met het laatste nieuws,
een boeren bloesemtuin met veel bloemen die dreigen te verdwijnen, een vijver met fontein waarnaar nu al
een proefboring plaatsvindt, Educatieve tuin, inclusief bijen- en vlindertuin en hagedissen tussen stenen
plaatsen. Door de coronacrisis dreigen financiële problemen en zullen er waarschijnlijk keuzes worden
gemaakt. Op 13 oktober neemt het college hierover een eerste standpunt in, dat weer wordt voorgelegd aan
o.a. het Bewonersnetwerk. Met het IVN zijn al goede afspraken gemaakt over de invulling van de borders.
Bewonersjournaal
Bij het uitbreken van het Coronavirus heeft de kerngroep van het Bewonersnetwerk nagedacht over wat we
in deze moeilijke tijd voor de bewoners in Gulpen konden betekenen. In eerste instantie dachten we aan een
gezamenlijke hulplijn met de gemeente, maar dat bleek maar moeilijk op korte termijn realiseerbaar.
Uiteindelijk kozen we voor een online Bewonersjournaal met daarin korte nieuwsberichten over de situatie
rondom Covid-19, en allerlei nieuws – zo gevarieerd mogelijk – dat je anders in de winkel, in de buurt, bij
je vereniging of op het terras hoorde maar nu door de lockdown niet of nauwelijks nog. Het bleek een schot
in de roos. We begonnen met een dagelijks journaal en toen de lockdown werd opgeheven een aantal keren
per week. De eerste week bleef het bereik beperkt tot plm. 200 per journaal, daarna liep het snel op.
Opgeteld zitten we nu op een bereik van meer dan 200.000 met een grote mate van betrokkenheid
(berichten worden veel gedeeld, foto’s aangeklikt). Wordt vervolgd dus. Te volgen op de FB-pagina van
ons Bewonersnetwerk.

