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Bestuursstijl


Dit is de bestuurscultuur die wij nastreven: krachtige en integere bestuurders met kennis van
zaken. Ze zijn benaderbaar en staan direct in contact met mensen. Ze durven los te laten als het
om burgerinitiatieven en -participatie gaat. Er wordt collegiaal vanuit algemeen belang bestuurd: of
je gehoord wordt, mag niet afhankelijk zijn van je netwerkrelatie met een bestuurder.



Wat we onze kiezers beloofd hebben, is ons vertrekpunt in denken en handelen. Maar tegelijk
zien we erop toe dat er ook voldoende ruimte is voor andere inbreng en tegenspraak. We gaan
niet uit van tegenstellingen, van wij-zij denken, maar zoeken de verbinding. Wat iemand zegt, is
belangrijker dan wie het zegt.



We leggen meer de nadruk op luisteren naar en ophalen wat er leeft onder de inwoners dan op te
zeggen hóe het moet.



Het belang voor wat goed is voor de inwoners van Gulpen-Wittem gaat boven politiek belang.



Ingrijpende plannen worden in zijn geheel gepresenteerd voordat er geld wordt gevraagd
aan de raad. Die moet keuzes kunnen maken tussen verschillende plannen en scenario’s met de
daarbij horende kostenplaatjes. Coalitie en oppositie beschikken daarom bij besluitvorming over
dezelfde informatie. De echte discussie vindt daardoor veel meer in de raad plaats.



Integer gedrag is altijd onze leidraad en dus de meetlat in doen en handelen. Samen met de raad,
het college en de gemeentelijke organisatie houden we die integriteit scherp in de gaten. We
zetten hierbij actief in op scholing en begeleiding van het gemeentelijk bestuur en het ambtelijk
apparaat.



Een nieuwe Strategische visie wordt met voorrang opgepakt. Hierbij worden, naast de gehele
raad, ook de diverse stakeholders betrokken zoals inwoners, ondernemers, kernoverleggen en
verenigingen.

Gemeentelijke organisatie


We realiseren ons hoe belangrijk onze ambtenaren zijn bij het uitvoeren van alle ambities. In onze
visie werken ambtenaren op basis van een open cultuur vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en
professionaliteit aan het adviseren en ondersteunen van het bestuur. Door ook veelvuldig naar
buiten te gaan, hebben ze veel direct contact met de inwoners en kennen ze hun leefwereld. Dat
geldt ook voor de bestuurders.



We stellen samen met de organisatie nieuwe afspraken op over de gemeentelijke dienstverlening:
onder andere over het vergroten van de toegankelijkheid, bereikbaarheid en inwonersgerichtheid.



We leggen regelmatig in begrijpelijke taal uit wat de raad en het college van plan zijn en welke
kaders daarbij zijn afgesproken. We zijn consequent in de uitvoering: je krijgt wat volgens die
kaders redelijk is.



De nieuwe Omgevingswet wordt een grote uitdaging. Deze klus vraagt aanvullende competenties
van iedereen binnen de gemeentelijke organisatie. We staan achter het besluit om de
Omgevingswet samen met Vaals en Eijsden-Margraten op te pakken. Het (agrarisch) landschap
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en de kleinschalige bedrijvigheid in onze kernen zijn nagenoeg gelijk. Samenwerking leidt
bovendien tot kennisdeling. Inspraak en goede communicatie zijn cruciaal.


Bij alle nieuwe beleidsplannen wordt eerst het beleid geformuleerd. Dan pas komt de vertaling
naar een concreet plan. Daarbij is steeds de meetlat: 1. Is het eerlijk? 2. Is er gedacht vanuit de
inwoner? 3. Zijn de informatie en communicatie op tijd en begrijpelijk voor de inwoners?



Beleidsplannen worden regelmatig kritisch onderzocht en getoetst of ze ook op langere termijn
worden doorgezet. Worden de gemaakte (financiële) afspraken nagekomen? Dat is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur, raad en organisatie.

Burgerparticipatie en zelfsturing


We zetten ons (binnen de financiële mogelijkheden) in voor een gemeente die een rijk
verenigingsleven kent.



Als je een kern leefbaar wilt houden, is er een plek nodig waar de inwoners elkaar ontmoeten en
samen iets kunnen organiseren, bijvoorbeeld in een gemeenschapsaccommodatie. Hoe zo’n
ontmoetingsplek eruit ziet en waar die is, is mede afhankelijk van de vraag en behoefte van de
inwoners. Het doel is dat iedereen kan meedoen en dat de sociale contacten in de dorpskernen
worden gestimuleerd. Van inwoners vragen we verantwoordelijkheid en inzet voor het realiseren
en in stand houden van deze ontmoetingsplekken.



We organiseren samen met de kernoverleggen regelmatig bijeenkomsten met de inwoners van
elke kern. Het gevoerde beleid en nieuwe plannen lichten we toe. Wij luisteren naar wat er leeft in
het dorp. We zoeken naar een dusdanige invulling van deze bijeenkomsten zodat ze niet alleen
worden bezocht door hoogopgeleiden en mensen die altijd al actief zijn.



We gaan meer gebruikmaken van de aanwezige expertise bij de inwoners, het bedrijfsleven, het
onderwijs en de maatschappelijke organisaties in Gulpen-Wittem. Voor dat doel gaan we, naast
de bestaande vormen van overleg, regelmatig zogenaamde ‘overlegtafels’ organiseren. Daarbij
doen we een beroep op die experts bij het werken aan oplossingen voor actuele thema’s en
uitdagingen binnen de gemeente.



Zelfsturing als middel om de leefbaarheid en vitaliteit in de vele kernen te verhogen, blijft een
belangrijk kernpunt. Sinds 2011 maakt Gulpen-Wittem daar vorderingen in. Samen met de
kernoverleggen gaan we aan de slag met de belangrijke doorontwikkeling. Zij krijgen een duidelijk
mandaat en budget. De gemeente faciliteert deze overleggen.



De burgemeester is portefeuillehouder van de zelfsturing als het gaat om regievoeren, begeleiden,
stimuleren en enthousiasmeren. De inhoudelijke uitvoering ligt bij de verantwoordelijke
wethouders.

3

Handboek | Coalitieakkoord ‘Buiten de gebaande paden’ | Balans en PRO Gulpen-Wittem |
2018 – 2022

Duurzaamheid


Duurzaam denken en doen staan centraal in ons programma voor de komende jaren.



Duurzaamheid betekent niet alleen zuinig omgaan met energie en inzetten op alternatieve
energiebronnen zoals zonnepanelen en warmtepompen. Maar ook hergebruik en recyclen van
materialen, biologische landbouw, gebruik van lokale producten en stimuleren van biodiversiteit.



Alles begint bij bewustzijn. Daarvoor is een goede samenwerking met scholen en
natuurorganisaties van groot belang.



Er komt in het gemeentehuis een Groenloket.



We willen gebruikmaken van de expertise van ‘groene’ inwoners die als ambassadeurs GulpenWittem als duurzame gemeente op de kaart gaan zetten. Met een duurzame ondernemersprijs,
een klimaatfeest, acties tegen voedselverspilling en opruimacties van zwerfafval.



Onder het motto ‘Gulpen-Wittem komt duurzaam in beweging’ stimuleren wij het gebruik van de
fiets, het openbaar vervoer en elektrisch vervoer.



In de kernen van onze gemeente vinden regelmatig grotere evenementen plaats. We
ondersteunen de organisatoren als zij maatregelen nemen om tijdens deze evenementen het
gemotoriseerd verkeer in hun kern terug te dringen. We zien dit als een goed alternatief voor
autoloze zondagen. Samen met buurgemeenten en organisatoren zoeken we naar een
milieuvriendelijk alternatief voor de naar diesel stinkende en ronkende aggregaten.

Samenwerking met onze buren


We zijn vóór meer samenwerking met alle gemeenten in de (Eu)regio als het resultaat van die
samenwerking van meerwaarde is voor onze inwoners.



De samenwerking met Vaals en Eijsden-Margraten (Lijn 50) wordt geïntensiveerd. Wij nemen het
initiatief om, als alle coalitieakkoorden bekend zijn, zo snel mogelijk met de Lijn 50-gemeenten de
gezamenlijke ambities tot 2022 in kaart te brengen.

Samenwerking met de Provincie Limburg


Er is bewondering voor de inzet van het voormalige college om tot een goede relatie met de
Provincie Limburg te komen. Dat heeft voor heel wat geldstromen richting onze gemeente
gezorgd. Voor ons ligt er nu de uitdaging om de Provincie ervan te overtuigen dat het nieuwe
college ook alle ondersteuning verdient.



Wij boren daar waar mogelijk subsidiemogelijkheden aan bij de Provincie voor het uitvoeren van
projecten.

4

Handboek | Coalitieakkoord ‘Buiten de gebaande paden’ | Balans en PRO Gulpen-Wittem |
2018 – 2022

Veiligheid


Het doel is helder en ook letterlijk van levensbelang in onze, qua oppervlakte zo grote gemeente:
de beoogde aanrijtijden van de hulpdiensten worden waargemaakt. Samen met alle betrokken
partijen treffen we aanvullende maatregelen om dit doel te halen.



We stimuleren Burgernet- en WhatsApp-groepen en wijkpreventieteams in kernen, buurten en
wijken. De voorlichting hierover breiden we uit.



In overleg met de politie streven we naar een grotere zichtbaarheid van wijkagenten in de buurt
om zo het veiligheidsgevoel bij inwoners te verhogen.



Een daadkrachtige aanpak van huiselijk geweld is noodzakelijk. In Heerlen is op basisscholen de
pilot ‘Handle with care’ gestart: de politie stuurt een melding naar scholen als een kind de avond
ervoor huiselijk geweld heeft meegemaakt. Daardoor kan de school de volgende dag een
luisterend oor en wat extra aandacht bieden. Samen met de scholen onderzoeken we of deze pilot
ook in Gulpen-Wittem kan plaatsvinden.



Ook in deze regio zie je dat groepen die ernstige strafbare feiten plegen zich vaker snel van de
ene gemeente naar de andere gemeente verplaatsen. Liefst samen met de andere Heuvellandgemeenten en politie ontwikkelen we beleid om dit ‘mobiel vandalisme’ in het Heuvelland te
bestrijden.



Samen met woningcorporaties en politie proberen we escalatie van woonoverlast zoveel mogelijk
te voorkomen door tijdig en adequaat in te grijpen. De prioriteit ligt bij het in de kiem smoren en
oplossen van beginnende woonoverlast. We leren hierbij van succesvolle aanpakken in de regio
zoals burenruzieteams of buurtbemiddeling.



We bestrijden overlast in het buitengebied zoals het dumpen van (drugs)afval en overlast door
crossende motoren, scooters en brommers.



Veilig betekent ook gezond: geen intensieve veehouderij in onze gemeente is het vertrekpunt.



En het betekent ook een klimaatbestendige woonomgeving waar maatregelen genomen worden
tegen wateroverlast en hittestress. In samenwerking met het Waterschap Limburg komt er een
nieuw gemeentelijk waterplan.



We staan achter acties voor de sluiting van kerncentrale Tihange.

Verkeer en vervoer


Het nog vast te stellen gemeentelijk verkeers- en vervoersplan is leidend voor de verbetering van
de verkeersveiligheid in onze gemeente. Daarin komt extra aandacht voor de kwetsbare
verkeersdeelnemers. Met name de schooljeugd heeft recht op goede en veilige fietsroutes. Ook
woon-werkverkeer per fiets wordt gestimuleerd door veilige fietspaden.



Daarnaast hebben aantrekkelijke recreatieve fietsroutes een positieve invloed op het toerisme.
Het Heuvelland is bij uitstek een fietsparadijs in ons vlakke Nederland.



Jongeren weten zelf het beste hoe ze verkeersveiligheid onder de aandacht van leeftijdgenoten
kunnen brengen. We faciliteren hen hierin.
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We stimuleren de uitbreiding van kleinschalig vervoer, zoals een belbus.



We realiseren meer elektrische oplaadpalen voor fietsen en auto’s.



In overleg met de politie wordt vaker handhavend opgetreden bij overlast dat veroorzaakt door
(toeristisch) verkeer. Ongewenst verkeer in stiltegebieden wordt bestreden.

Economie


Uiteraard zijn we geen tegenstander van economische groei. Maar te vaak is de afgelopen
periode economische groei het alles bepalend motief geweest in politieke keuzes. Het wordt tijd
voor voldoende (creatieve) aandacht voor kleinschaligheid en leefbaarheid in de kernen. Dat alles
in het juiste perspectief: duurzaam en passend bij de omgeving.



Duurzaamheid en lage milieubelasting zijn voorwaarden in ons vijfsterrenlandschap.



Het huidig winkelaanbod willen we (minimaal) behouden. Samen met de winkeliers in de kernen
brengen we in kaart wat daarvoor nodig is en welke ondersteunende rol de gemeente kan
vervullen. Extra aandacht komt er voor startende ondernemers.



Het budget om duurzame initiatieven te ondersteunen in samenwerking met partners wordt
structureel verhoogd.



We stimuleren de toename van werkervaringsplekken (bijvoorbeeld een groenbedrijf) om
doorstroming naar regulier werk makkelijker te maken.



We onderzoeken of er in onze gemeente ontmoet- en ontwikkelplek(ken) kunnen komen waar
mensen naar vermogen kunnen en mogen meedoen. We denken hierbij aan eenzelfde concept
als Athos in Maastricht.



Arbeidsmarktparticipatie van statushouders wordt bevorderd met specifieke maatregelen voor
deze doelgroep.



We zetten maximaal in op een energieneutraal Gulpen-Wittem in 2030.



Het uitgangspunt is: nieuwbouw is energieneutraal. Burgerinitiatieven voor kansrijke duurzame
oplossingen stimuleren en ondersteunen we.



Datzelfde geldt voor initiatieven van ondernemers om streekproducten te produceren en te
verkopen.



We overleggen met de gemeenten Vaals en Eijsden-Margraten (Lijn 50) over een Heuvelland
Duurzame Ondernemersprijs.
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Recreatie en toerisme


Het behoud van ons vijfsterrenlandschap staat voorop.



Een goed evenwicht tussen toerisme en leefbaarheid in de kernen heeft een hoge prioriteit. Dat
betekent dat er meer aandacht komt voor duurzaam toerisme met plek voor bezinning, rust en
cultuur. Bij het al dan niet verstrekken van een vergunning wordt goed gelet op de impact van de
activiteit van de aanvrager voor de leefbaarheid in de kernen. Maar ook op de mogelijke
aantasting van natuur en het landschap.



Het huidige kampeerbeleid is achterhaald. Dit wordt herzien en geactualiseerd.



We onderzoeken de uitbreidingsmogelijkheden van de Toeristenpas (Heuvellandpas).



Bij bestaande toeristische voorzieningen gaat het vooral om het verbeteren van de kwaliteit. We
zijn geen voorstander van uitbreiding als het gaat om voorzieningen die er al voor dezelfde
doelgroep zijn.



Er komt een gemeentelijke flyer voor toeristen / recreanten met een welkomstwoord en richtlijnen
over hoe om te gaan met ons vijfsterrenlandschap.



Wij nodigen de toeristische ondernemers uit om met voorstellen te komen die positief bijdragen
aan de toeristische beleving van Gulpen-Wittem.

Natuur en landschap


Agrariërs willen we nog meer betrekken bij de instandhouding van ons unieke landschap
(onderhoud en ontwikkeling). Wat is er nodig, wat is er mogelijk? We realiseren ons dat dit alleen
kan als er voldoende economische perspectieven voor de boeren zijn.



Ook willen we samen met de agrarische sector onderzoeken hoe biologische landbouw kan
worden gestimuleerd.



Zonder dat het echt zichtbaar is voor de meeste mensen, verandert het Heuvelland meer en meer
in een ‘groene woestijn’ vanwege té eenzijdige beplanting. Meer biodiversiteit en oplossingen om
de grote bijensterfte te stoppen zijn van levensbelang.



Met de LOCO-tuinen in Maastricht als goed voorbeeld komt er in Gulpen-Wittem ruimte voor het
kweken van biologische groenten en het gezamenlijk als buurt en school opzetten van
moestuinen.



Gulpen-Wittem ligt centraal in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Dat betekent dat je
als inwoner en bezoeker verzekerd bent van een mooie, groene omgeving. Deze landschappelijke
kwaliteiten moeten behouden blijven, duurzaam worden beheerd en waar mogelijk versterkt. Het
Nationale Landschap Zuid-Limburg biedt ruimte voor regionale en lokale bedrijvigheid, inclusief
grondgebonden landbouwbedrijven, maar met respect voor de omgeving. Grootschalige
woningbouw, megastallen en bedrijventerreinen zijn er niet toegestaan.



Het onderhoud van de wandelpaden krijgt extra aandacht.



Goede voorlichting en inspraak zijn nodig over het initiatief ‘Heuvelland op de Unesco Wereld
Erfgoedlijst’.
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Kunst en cultuur


We maken de regelgeving voor onze verenigingen zo eenvoudig en handzaam als mogelijk.



Het icoon Klooster Wittem moet behouden blijven en zeker ook de huidige culturele functie van de
kloosterbibliotheek.



Dat geldt ook voor een gemeenschapsvoorziening / ontmoetingsplek in Nijswiller.



Samen met het Zelfsturend Wahlwiller zoeken we naar een oplossing voor de uitvoeringszaal van
Wahlwiller, die door de sloop van de gymzaal dreigt te verdwijnen.



Gemeenschapsaccommodaties in de kernen blijven in stand, waarbij inwoners aan zet blijven
voor een verantwoorde exploitatie.



We gaan voor een goed evenwicht tussen het behoud van waardevolle tradities en het stimuleren
van eigentijdse kunst- en cultuuruitingen voor diverse doelgroepen.

Sociaal domein


Het verbeteren van de zorg voor kwetsbare groepen heeft prioriteit.



Er komt extra aandacht voor kinderarmoede.



We onderzoeken of we kunnen aansluiten bij de gezinspas die in Vaals wordt ingevoerd.



Verenigingen die naast hun reguliere ook sociaal-maatschappelijke activiteiten organiseren,
worden daarvoor beloond.



We blijven middelen beschikbaar stellen aan de kernoverleggen voor het (verder) ontwikkelen van
'hoeskamers', 'taalcafés' en ander sociale initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan en integratie
te bevorderen.



We zetten een actieplan op om eenzaamheid te bestrijden. Daarin onderzoeken we met de
vrijwillige hulpdienst of een initiatief zoals Tafeltje Dekje weer ingevoerd kan worden.



Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid omarmen en stimuleren we. Dat is het leren
omgaan met je situatie en daarbij het gevoel hebben en behouden dat je zoveel mogelijk zelf de
regie hebt.



We gaan in samenwerking met partners zorgen voor een poule van vrijwilligers, die mantelzorgers
tijdelijk kunnen ontlasten.



Zorgmijders worden actief benaderd.



We willen geen wachtlijsten voor de jeugdzorg.



In nauwe samenwerking met de bibliotheek komt er extra aandacht voor laaggeletterdheid.



We zetten binnen de financiële kaders het beleid voort dat er in onze gemeente meer
hulpverleners bij de jeugdzorg zijn dan elders. Het doel is: zo vroeg mogelijk het kind met
problemen in beeld krijgen om op die manier grotere problemen voor te zijn.



De zorgregistratie in onze gemeente kan beter zodat we zeker weten dat de beschikbare gelden
worden besteed zoals ze bedoeld zijn.
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Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting


Het uitgangspunt is: voorrang voor starters en senioren bij nieuwe ontwikkelingen.



Het nieuw geformuleerde woonbeleid tot 2025 wordt pas vastgesteld en uitgevoerd nadat er
voldoende inspraakmogelijkheden zijn geweest.



Startersleningen worden gehandhaafd, nieuwe woonvormen voor jongeren worden onderzocht.



We gaan met woningverenigingen aan tafel om prestatieafspraken te maken over onder andere
betaalbare en duurzame sociale woningbouw.

Onderwijs


Gulpen-Wittem heeft een aantal uitstekende scholen. Dat geldt zowel voor de basisscholen, het
speciaal onderwijs als het voortgezet onderwijs. Met de mensen die voor dit hoge niveau hebben
gezorgd, willen we snel in overleg over wat de rol en bijdrage vanuit de gemeente kan zijn bij hun
toekomstplannen.



Met de scholen willen we overleggen hoe we de denkkracht, creativiteit en ondernemendheid van
docenten en vooral ook scholieren kunnen inzetten bij gemeentelijke projecten, maatschappelijke
uitdagingen en nieuw beleid. We stellen een pilot voor met de leerlingen en docenten van het
Technasium van het Sophianum.



Het bestuur en de medewerkers van de bibliotheek in Gulpen hebben de laatste jaren veel
energie gestoken in enkele verhuizingen en het vinden van een definitief nieuw onderkomen. Daar
is grote waardering voor. Er komt nu weer meer ruimte voor de veranderde functie van de
bibliotheek, ook in Gulpen-Wittem. Stap voor stap verandert de nadruk van het uitlenen van
boeken naar maatschappelijk educatieve taken. De bibliotheek die we graag in stand houden, is
een actieve speler in het ondersteunen van onderwijs, bevorderen van lezen en leesplezier,
digitale vaardigheden en mediawijsheid. In het sociale domein gaat het om verschillende
activiteiten om participatie te bevorderen. Maar ook om problemen zoals laaggeletterdheid,
digibetisme of eenzaamheid tegen te gaan. Samen met alle direct betrokkenen onderzoeken we
wat bij deze belangrijke nieuwe taken de ondersteunende rol van de gemeente kan zijn.
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Communicatie


Wij nemen het initiatief om in een vroeg stadium in gesprek te gaan met inwoners,
(maatschappelijke) organisaties, ondernemers en alle partijen in de raad.



Extra aandacht komt er voor helder taalgebruik in de communicatie met inwoners en in de
raadsstukken. Dat geldt ook voor het meer rekening houden met de wijze waarop inwoners de
informatie tot zich nemen.



Jongeren kunnen zelf heel goed aangeven hoe zij hun stem willen laten horen als het om hun
leefwereld in onze gemeente gaat. Enkele jonge, succesvolle mediamakers uit onze gemeente
vragen we om die stem vorm te geven en krachtig te laten horen. Ze worden ook, samen met de
afdeling Voorlichting van de gemeente, ingezet bij andere momenten en vormen van
communicatie richting inwoners.



Aan een inwonerspanel vragen we kritisch te kijken naar het taalgebruik en klantgerichtheid van
de gemeentelijke website, de pagina in het huis-aan-huisblad, brieven en voorlichtingsmateriaal.



Inwoners van Gulpen kunnen straks het debat in de raadsvergadering online ‘live’ volgen.

Financiën


Grote projecten gaan pas van start als alle uitgaven, inclusief risico’s, helder zijn.



Bij het inzetten van nieuw beleid kijken we eerst naar waar dat geld vandaan moet komen. Nieuw
voor oud.



Structurele lasten hebben structurele dekking, incidentele lasten hebben incidentele dekking.



We kiezen nadrukkelijk voor duurzame en sociale investeringen als we keuzes moeten maken.



Beter inzicht in de incidentele lasten is noodzakelijk.



Er komt in principe geen aanslag op de algemene reserve: de uitgaven lopen in de pas met de
inkomsten



In steeds meer gemeenten wordt de hondenbelasting afgeschaft. Als het aan ons ligt, gebeurt dat
ook in onze gemeente. Eerst onderzoeken we de haalbaarheid. Een hond kan het levensgeluk
van de hondenbezitter vergroten en een positieve invloed hebben op zijn gezondheid. Als
‘tegenprestatie’ verwachten we van de hondenbezitters meer verantwoordelijkheid bij het
voorkomen van overlast.
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Lopende projecten


We versnellen het proces om net als de gemeenten Vaals en Eijsden-Margraten een Cittaslow
gemeente te zijn.



Er ligt voor het Agro Leisure Park -project (ALP) in Nijswiller een bestemmingsplanwijziging. De
ingediende zienswijzen en nieuwe gesprekken tonen aan dat er nog steeds kritisch geoordeeld
wordt over een aantal onderdelen van dit project. Voordat de raad een bestemmingswijziging
goedkeurt, zien we graag nog een informatieronde met en door Stichting ALP. Vooral bedoeld
voor de inwoners van Nijswiller en ondernemers uit omliggende dorpen die dalende omzet vrezen.



Rust en natuurbeleving zijn de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Gulperberg. Bij
aanpassingen gaat kwaliteit boven kwantiteit. Dat is de meetlat voor de tweede ontwikkelingsfase.



Bij de eerste fase van de fysieke herinrichting van het centrum van Gulpen is een aanzet
gemaakt om wateroverlast te voorkomen. Samen met het Waterschap Limburg stellen we een
totaalplan op waarbij uiteindelijk alle bewoners langs de Gulp, Geul en andere beken zoveel
mogelijk gevrijwaard zijn van wateroverlast.



Hoewel de Provincie Limburg een belangrijke positie inneemt bij de projectaanpak van de
trambaanfietsroute, willen we waar nodig zelf meer participeren in het communicatie- en
inspraakproces. Wij volgen aandachtig de werkgroepen en klankbordgroep die recent zijn
ingericht. We houden de nieuwe inzichten over veiligheid, de economische gevolgen en de
ingrepen in het landschap goed in de gaten.



De Toeristenkerk in Gulpen verbouwen we graag energieneutraal. Samen met een
belangengroep onderzoeken we het idee van een Timpaantuin.



De Lokale Woonvisie 2018-2025 toetsen we aan onze uitgangspunten in het coalitieakkoord
over wonen.



In Slenaken en het gebied benedenstrooms zijn maatregelen nodig tegen wateroverlast die hoge
maatschappelijke kosten heeft veroorzaakt. Burgerparticipatie is hierbij belangrijk. Het doel is een
oplossing te vinden die niet alleen de veiligheid waarborgt maar ook draagvlak heeft bij inwoners
en natuurbeschermers. Wij zullen hierin actief participeren.

Raadpleeg ook het Coalitieakkoord Balans en PRO Gulpen-Wittem 2018 – 2022 op hoofdlijnen
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