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Beste Dorpsbewoners,
Bijna is het weer zover: het kiezen van de leden van de gemeenteraad. Op
woensdag 21maart kiezen ook de inwoners van Partij-Wittem wie er namens hen in de gemeenteraad van
Gulpen-Wittem zitting neemt. Een belangrijk moment want dan kunt u mee richting geven aan het
gemeentebestuur voor de komende 4 jaar en bepaalt u wie namens u in de raad zitting heeft. Vol overtuiging
heb ik besloten mij opnieuw kandidaat te stellen namens de Fractie Franssen.
Het wel en wee van Partij-Wittem gaat mij zeer ter harte. Met veel plezier ben ik dan ook actief binnen onze
gemeenschap en het verenigingsleven. In de de afgelopen meer dan 50 jaar, als voetballer, scheidsrechter,
jeugdleider en erelid van de VV Partij, zoals ook spelend lid en voorzitter van fanfare Kunst en Vriendschap
en als voorzitter van de Stichting A ge Wienhoes. In mijn bezigheden voor ons dorp heb ik vele malen de
ondersteuning ervaren van de Fractie Franssen en wethouder Piet Franssen. Voor ons gemeenschapshuis A
ge Wienhoes heeft de wethouder grote verdiensten. Wij prijzen ons gelukkig met een betaalbaar
gemeenschapshuis en dat willen we zo houden.
Het Kernoverleg Partij-Wittem heeft onlangs het eerste Dorpsontwikkelingsplan voor
Partij, Wittem, Cartils en de Bek gepresenteerd. Het kernoverleg heeft in dit plan een
groot aantal visies en projecten neergelegd, die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid
van ons dorp. De Fractie Franssen en de wethouder hebben dit plan zeer positief
ontvangen. Het zal dan ook zeker niet bij een papieren stuk blijven.
Op dit moment worden de plannen voor het evenemententerrein bij A ge Wienhoes
uitgewerkt. Voor onze kern een belangrijk project. Er komen ca 90 parkeerplaatsen, de
kermis kan er gehouden worden waardoor de tent geen hinder meer oplevert en we
krijgen een eigen plein. Dat moet een plaatje worden, waar het ook gezellig toeven is.
Een ander actueel punt is de uitbreiding van A ge Wienhoes met een berging. Ook daar zal ik de vinger aan
de pols houden.
Wandelaars zijn in onze gemeente van harte welkom. Het Gulperbergplan voorziet ook in de aanleg van een
wandelpadenstructuur richting Partij en richting Geul. De Fractie Franssen heeft oog voor de natuur en
daarbij hoort ook het onderhoud van de wandelpaden. Zo moet het voetpad vanaf de glasbak tot aan de
school ( langs de boerderij ) wat verbreed worden, want als je daar iemand tegenkomt moet of in de heg of
tegen het prikkeldraad gaan staan. Daaraan ook gekoppeld het toegankelijk maken van de akker ( zoals het
bordje suggereert ) want die is nu met rijen prikkeldraad afgesloten en voor niemand toegankelijk.
U ziet: ook een kleine kern als de onze verdient de nodige aandacht. Als lid van de Fractie Franssen wil ik
daar een steentje aan bijdragen.
Ook hart voor onze toekomst? Geef mij dan op woensdag 21 maart uw stem. U vindt mij op lijst 1, Fractie
Franssen, nummer 9. Alvast bedankt!
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