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Motie dorpsplein en parkeren in Partij  

 
De raad van de Gemeente Gulpen-Wittem in vergadering bijeen op 29 juni 2017 
 
 
overwegende dat: 
• de raad bij meerdere gelegenheden aan het college heeft verzocht/opgedragen om in 

samenspraak met het kernoverleg uit Partij in gesprek te gaan over de aanleg van een 
dorpsplein en dit laatstelijk met een amendement is bevestigd 
• gevraagd is onderzoek te doen naar een gedragen oplossing voor een evenemententerrein en 

parkeerplaats (Dorpsplein) samen met betrokkenen, inwoners en ondernemers 
• inmiddels tezamen met een voorstel vanuit het college omtrent aankoop perceel Partij Oude 

Heirbaan 9 (BP353) een onderzoek m.b.t. mogelijke locaties is opgesteld (bijlage bij 
raadsvoorstel BP 353) dat aan de raad wordt aangeboden 
• in dit onderzoek een aantal potentiele locaties wordt genoemd die zouden kunnen dienen als 

Dorpsplein 
• de raad het voorstel van het college kan volgen om het perceel Oude Heirbaan 9 nu 

strategisch aan te kopen zodat mogelijke in het onderzoek naar voren komende potentiele 
locaties voor de toekomst beschikbaar zijn 
• Uit het onderzoeksrapport volgt dat het realiseren van een Dorpsplein op het perceel Oude 

Heirbaan 9 door het kernoverleg Partij als beste oplossing wordt gezien en ook het PKC hier 
positief tegenaan kijkt en als tweede locatie de Akker wordt benoemd.  
• de raad graag breed de meningen zou willen vernemen van de inwoners, ondernemers en 

andere mogelijke belanghebbenden over de aangedragen voorkeurslocatie (perceel Oude 
Heirbaan 9 te Partij) 
• de raad voorts van het college verwacht dat zij de financieel-economische en juridische 

aspecten zal meenemen in de verdere planontwikkeling 
 
Geeft het college opdracht 

• Om aan de hand van het uitkomsten uit het onderzoeksrapport, alsmede met 
inachtname van bovenstaande overwegingen verdere diepgang te geven aan het 
zoeken naar de beste oplossing voor het creëren van een dorpsplein en parkeerlocatie 
in Partij – met als uitgangspunt de in het onderzoeksrapport benoemde voorkeurlocatie 
(het perceel Oude Heirbaan 9 te Partij) 

• Om gedurende de verdere uitwerking een informatieavond te organiseren met brede 
inspraak voor inwoners, zelfsturing, ondernemers en eventuele andere 
belanghebbenden, ten einde hun mening te vernemen en deze meningen/wensen mee 
te nemen in de verdere planontwikkeling 
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• Bij de verdere ontwikkeling de economische,financiële en juridische consequenties 
inzichtelijk te maken 

• De raad uiterlijk in oktober 2017 middels een raadsinformatiebrief  te informeren over 
de uitkomsten van de verdere uitwerking  

• De raad – indien voor de verdere uitwerking van deze oplossing een raadbesluit nodig 
is waarbij financiële middelen gevraagd worden - uiterlijk in november 2017 bij de 
begrotingsbehandeling een voorstel hierover voor te leggen  
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Fracties 

CDA  Franssen 


