
        

  
Motie CDA, Fractie Franssen, Groen Links:  Behoud klooster Wittem 
 
De raad van de gemeente Gulpen-Wittem in vergadering bijeen op 22 februari 2018 
 
 
Toelichting: 
Het 182 jaar oude klooster in Wittem geldt al sinds jaar en dag als een beeldbepalend 
monument in onze gemeente. Vele gasten, waaronder ook de gemeente, maken dankbaar  
gebruik van de monumentale kloosterbibliotheek voor de organisatie van evenementen en het 
prachtige gebouw en omgeving nodigen uit tot rust en contemplatie voor zowel pelgrims als 
inwoners. Recent zijn berichten in de media verschenen, dat de Paters Redemptoristen niet 
langer in staat zijn om het klooster in zijn huidige vorm financieel duurzaam te exploiteren. 
Het klooster wordt daarom te koop aangeboden.  
 
Overwegende dat: 
• Het klooster in zijn huidige vorm van groot en beeldbepalend belang is voor de regionale 

en (inter)nationale uitstraling van Gulpen-Wittem; 
• Het klooster jaarlijks bezoekers en pelgrims aantrekt, waarvan de gehele lokale economie 

profijt ondervindt; 
• Het klooster een belangrijke rol vervult m.b.t. culturele evenementen;  
• Fractie Franssen reeds artikel 37 vragen heeft gesteld, die nog niet beantwoord zijn en 

waarnaar we hier integraal verwijzen;  
• De situatie op dit moment precair lijkt en eventueel te ondernemen acties niet te lang op 

zich moeten laten wachten. 
 
Draagt het college op: 
• In overleg te treden met de huidige eigenaren en uitbaters van het kloostercomplex in 

Wittem, de Paters Redemptoristen; 
• Te bezien op welke wijze de gemeente een actieve bijdrage kan leveren aan borging van 

de continuering van het klooster in zijn huidige vorm; 
• Alternatief te bezien op welke andere wijze het klooster behouden kan blijven voor de 

gemeenschap van Gulpen-Wittem; 
• Hierbij geen mogelijke scenario’s op voorhand uit te sluiten; 
• De raad voor de zomer middels een raadsinformatiebrief te informeren over de gevoerde 

gesprekken en mogelijke scenario’s; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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