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STRAKS NIEUWE
FRACTIELEIDER
Het aantreden van de nieuwe
raad betekent afscheid nemen
van onze fractieleider Roel
Ronken. Roel moet afscheid
nemen omdat zijn dagelijkse
werkzaamheden te weinig ruimte
lieten. Uiteraard verheugen wij
ons over de voortreffelijke
carrière, die hij doormaakt maar
het betekent ook, dat de raad een
uitstekend fractieleider moet
missen. Wij danken hem voor
zijn grote inzet en vriendschap.
De fractie heeft zich beraden
over de opvolging, waarbij
continuïteit en deskundigheid
verzekerd zijn. Het is de
bedoeling, dat de nieuwe fractie
straks geleid wordt door Robbert
Dautzenberg en Eric Magermans.
Dit uiteraard ervan uitgaande dat
lijsttrekker Piet Franssen weer tot
wethouder wordt gekozen.

Wij werken met
voorkeurstemmen.

FRACTIE
FRANSSEN
LIJST
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Leefbare dorpen:
daar staan wij voor

De leden van de gemeenteraad worden door de
bevolking gekozen. Over enkele weken – op
woensdag 21 maart – is het weer zover. Dan kunt u in
het stemlokaal uw stem uitbrengen. Een belangrijk
moment, voor u en voor ons. Met uw stem bepaalt u
mede de samenstelling van de gemeenteraad en
daarmee de koers, die de gemeente de komende vier
jaar gaat varen. Ga dus in ieder geval stemmen.
De Fractie Franssen neemt met lijst 1 deel aan deze
verkiezingen. Wij doen dat al bijna 40 jaar en onze
boodschap was en blijft onveranderd: de burgers en
de leefbaarheid van onze kernen en gemeente staan centraal. Dat betekent
dichtbij en tussen de mensen staan, veel luisteren, maatwerk oplossingen
zoeken, vrijwilligers, verenigingen en organisaties activeren en ondersteunen.
Dat willen we ook de komende vier jaar blijven doen.
Er is de afgelopen jaren veel gebeurd in onze gemeente. Belangrijke zaken in
vele kernen werden opgepakt. Naast grote projecten waren er ook vele kleine
zaken, die echter vaak een grote bijdrage leverden aan de kwaliteit van onze
gemeente. Gemeenschapsvoorzieningen, culturele en sociale projecten,
restauratie van beeldbepalende elementen in onze dorpen of het landschap en
de zorg voor de kwaliteit van ons 5-sterren-landschap.
Nadat een aantal kernen een facelift kregen is het nu het centrum van Gulpen
dat aan de beurt is. Een belangrijke investering – dankzij forse subsidies van
provincie en waterschap – in de toekomst. Daarnaast zal het accent de
komende periode komen te liggen op een verhoging van de kwaliteit op alle
terreinen. Wat beter kan moet beter!
Samen met u willen we er inhoud aan geven. Zoals u dat van ons gewend
bent. Graag rekenen we weer op uw vertrouwen en steun als ook U de
leefbaarheid van uw dorp en onze gemeente belangrijk vindt.

Piet Franssen
Tja, verzucht wethouder Piet Franssen, wat zou de oppositie zeggen als ik
niets had gedaan?
“Wij zijn de
verkiezingen
ingegaan met een
duidelijk programma.
Daarvoor hebben we
brede steun gekregen en dan is het toch logisch, dat je de plannen ook gaat
uitvoeren. Ik word niet betaald om niets te doen”. De wethouder wijst daarbij
ook op het feit, dat de provincie de ambities van onze gemeente ten volle
ondersteunt (Zie krantenknipsel hieronder)
In de afgelopen periode zijn vele plannen uitgevoerd. Ook is een aantal
plannen nog in uitvoering en zullen de komende jaren een afronding krijgen.
Dat geldt met name voor het centrumplan voor
Gulpen. En wanneer alle plannen zijn
uitgevoerd gaat de wethouder het rustig aan
doen? “Nee, zeker niet. Onze gemeente is een
levendige gemeente waar altijd werk aan de
winkel is. Het onderhoud wil ik op tal van
terreinen verbeteren zodat onze gemeente nog aantrekkelijker wordt om te
wonen of te verblijven. En burgers en bedrijven hebben altijd wensen”.

Bezoek onze website: www.fractiefranssen.nl

Er werd
veel
bereikt….

Een geluid, dat we vaker horen: wie moet al die projecten
betalen? Die worden betaald door de gemeente en vaak
gedeeltelijk ook door anderen zoals bijv. provincie,
waterschap en andere instanties. De kosten van de plannen
zijn opgenomen in de begroting voor komend jaar en de
drie jaren daarna. Voor enkele grote projecten gebruiken we
ook geld uit onze reserve (onze spaarpot). Zo werd voor de
uitbouw van het Sophianum 2,9 miljoen besteed. Voor dit
en volgend jaar hebben we 1,7 miljoen geraamd om het
tekort aan te vullen. Daarna is de algemene reserve nog
steeds ruim 4,5 miljoen. En dat is ruim boven de norm.
Burgemeester Ramaekers spreekt in de toelichting over een
solide begroting die aan alle eisen voldoet. Zij wijst daarbij
ook op een aantal komende grondtransacties, waarvan de
opbrengsten in het reservepotje gaan.

PARELTJES VAN ONZE GEMEENTE
Onze gemeente heeft een van de hoogste dichtheden aan
cultuurhistorische elementen van Nederland. Kalkovens,
bakhuizen, mottes, bronnen en groeves laten niet alleen
het verhaal van de mens door de eeuwen heen zien, ze zijn
ook van grote recreatieve waarde.
We vinden het daarom belangrijk
de aanwezige cultuurhistorische
objecten te behouden en te
versterken, zodat ze meer zichtbaar
en beleefbaar zijn voor inwoners en
toeristen. De gemeente heeft daarbij
goed geluisterd naar de wensen van
heemkundeverenigingen, dorpsoverleggen en buurten.
Noemen we het opknappen van 26 kruizen bij de kerk van
Slenaken, het bakhuis bij de Volmolen Epen, het
Mariabeeld en waterpomp op Eperheide, de motte
Boerenberg in Eys, de waterbehälter in Schweiberg, de
kalkoven Dikkebuiksweg Wijlre, de waterput in
Stokhem, H.Hartbeeld en restauratie van de Joodse
begraafplaats in Gulpen, de kapel en omgeving met
waterput in Heijenrath en werden bij belangrijke
elementen verklarende borden geplaatst zoals o.a. bij de
voormalige hoeve Leijenhorst in Wahlwiller. En
projecten zoals de enorme zandsteen, “Der Dieke Stjee” in
het Elzetterbos, de bron van de Gronselenput en de
Motte Epen. De gemeente werkt daarbij nauw samen met
o.a. de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen en Natuurmonumenten.

GULPERBERG EN ‘GROEN HART’ MECHELEN:
ECHTE NATUURPROJECTEN
Dat de Fractie Franssen het landschap een zeer warm hart toedraagt is niets nieuws. Uit de zorg voor
het landschap is de partij immers ontstaan. Al bijna 40 jaar waken we over het landschap. Projecten
als de Gulperberg en het ‘Groene hart’ voor Mechelen zijn er dankzij de inzet van onze wethouder en
fractie ook gekomen. Voor beide projecten wist wethouder Franssen naast hun medewerking ook
belangrijke subsidies van provincie en waterschap te verkrijgen waardoor deze projecten uitvoerbaar
werden.
Het project Gulperberg vormt een geheel met het aangrenzende project voor het herstel van de oude
Geularm tussen Gulpen en Partij met daarbij o.a.de sanering van het bedrijf Bogers en de aanleg van
een parkeerruimte, het maken van een voetpadverbinding richting Wittemer molen het uitdieppen
van de vijver. Voor wandelaars ontstaat daardoor met de Gulpberg een uniek wandelgebied. Op de
Gulpberg heeft de bouwval plaats gemaakt voor natuur en paden voor wandelaars en recreanten en
komen er aparte routes voor mountainbikers.
Groene Hart en Dorpsrand
Het Groene Hart en de Dorpsrand in Mechelen zijn ook gereed. Het project omvatte de inrichting
van een landschapsparkje in het centrum van Mechelen en het landschappelijk opwaarderen van de
dorpsrand. Beide gebieden zijn met elkaar verbonden via een nieuwe wandelroute.

Na jarenlange discussie is het zover dat het plan voor een veilige fietsverbinding langs
de Wittemer Allee bij de provincie op de uitvoeringsagenda staat. Verheugd zijn we
daarbij dat de provincie onze visie over de inrichting deelt. Helaas heeft de aanpak
van de provincie bij de voorbereiding voor de nodige commotie gezorgd. Met name
rond de variant waarbij een doorsteek van de Allee naar de Oude Geul was voorzien.

Laat meteen duidelijk zijn: die oplossing kreeg en krijgt nooit onze steun. Het gaat om
een kwetsbaar natuurgebied, waarbij bovendien de leefbaarheid van Gulpen-Oost
zwaar aangetast zou worden en ook de situatie van FC Gulpen en de Tennisvereniging
onder druk komt te staan. In het overleg met onze
wethouder, de raad en de buurt-bewoners hebben we
de betrokken deputé daarvan kunnen overtuigen.

EXTRA’S

De hele raad is voor een vrijliggend tweerichtingenfietspad langs de huidige Wittemer Allee
(kasteelzijde) en de facelift rond het klooster, de
rotonde op kruispunt Wittem en de fietstunnel onder
de provinciale weg door. In die zin worden de
plannen nu verder door de provincie uitgewerkt. Wij hebben met onze gemeentelijke
bijdrage in de begroting al rekening gehouden. De uitvoering is gepland in 2019/2020.

ZELFSTURING

Via de subsidieverordening kunnen
verenigingen, die iets extra’s doen
voor de gemeenschap een bijdrage
ontvangen. Met name als die
activiteit ten goede komt aan de
leefbaarheid in onze dorpen.

kern. Zo vroeg het kermoverleg Slenaken aandacht voor
de parkeerplaats aan de Dorpstraat. Resultaat: de fraaie
Ankerplaats. Ook in Nijswiller had het plein bij de kerk
een opknapbeurt nodig en in overleg met de inwoners werd
het een mooie ontmoetingsplaats. Mechelen kreeg – zie
elders – een groen dorpshart. Met het Kernoverleg Partij
zijn we bezig met het plan voor een evenementen-terrein
bij A ge Wienhoes. Voor Eijs bekijken we de mogelijke
aanleg van een parkje naast de kerk. Een facelift van de
doorgaande weg in deze kern hangt samen met de aanleg
van een transportriool van Simpelveld naar Wijlre. Voor
Wahlwiller wordt de parkeerplaats bij de kerk aangepakt.

De afgelopen jaren is veel aandacht geweest voor het
opknappen van de verschillende kernen. Daardoor zien de
meeste dorpen er al mooi uit en scoren goed bij inwoners
en toeristen. Een plein is vaak een belangrijk punt in de

EEN NIEUW HART…

Het project Zelfsturing is succesvol. Door
inwoners van de verschillende kernen
werden tal van zaken aangedragen. Wij gaan
op deze weg door. Om de groepen nog beter
te ondersteunen bij onderzoek hebben we
voor dit jaar 50.000 euro extra gereserveerd.

De veiligheid van de fietsende scholieren kreeg en krijgt de volle aandacht. Nieuwe
fietspaden werden en worden nog aangelegd. Zoals het fietspad tussen Epen en
Mechelen, dat nu in Mechelen nog een vervolg krijgt. Ook is er aandacht voor de
fietsverbinding tussen Eijs/Cartils en Gulpen en tussen Wahlwiller en de nieuwe
basisschool in Mechelen.

Het onderwijs kreeg de volle aandacht. Er kwam een strategische visie. Het
Sophianum beschikt over één toekomstgerichte locatie; in Mechelen een nieuwe
basisschool met kindcentrum; in Wijlre een noodlokaal voor de opvang extra
leerlingen.

ONDERWIJS en FIETSVEILIGHEID

Nadat in de afgelopen jaren de verschillende kernen al een opknapbeurt kregen is het
nu het centrum van Gulpen, dat op de schop gaat. Daarmee begint Gulpen aan een
inhaalslag, want de laatste facelift voor deze kern is alweer lang geleden. Timpaan
40 jaar, het winkelcentrum 25 jaar geleden. Om de centrumfunctie van Gulpen veilig
te stellen en het ondernemerschap te ondersteunen en te stimuleren is werk aan de
winkel. Gulpen moet aantrekkelijk blijven voor de regio en de toerist. In het
centrumplan, dat thans in uitvoering is, wordt voorzien in een nieuw
gemeenschapshuis in en bij de Toeristenkerk en de aanleg van een parkje,
reconstructie van de Gulp in de Looierstraat en opwaardering van de straten in het
centrum. In de kosten ontvangt de gemeente bijdragen van zowel de provincie als
het waterschap.

Wethouder Piet Franssen: “Het gebied heeft een kwaliteitsimpuls ondergaan waarbij we het
agrarische karakter met respect hebben behandeld. De samenwerking tussen verschillende partijen is
bewonderenswaardig. Chapeau! Mede dankzij
de Stichting Mechelen Beleefbaar Groen zijn
bewoners, diverse verenigingen, de basisschool
en snoeibrigade actief betrokken geweest bij de
planvorming, de aanleg en het beheer. Het
resultaat: een prachtig groengebied dat voor, en
mede door inwoners zelf tot stand is gekomen!”
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Ook na 21 maart a.s. doen
wij onze uiterste best !

FRACTIE
FRANSSEN
STEM LIJST

Dankzij dit netwerk hebben een groot
aantal inwoners hun hartproblemen
overleefd. Het initiatief voor dit
netwerk hebben we in 2013 genomen
en de kosten van aanschaf/plaatsing van
de defibrillators (AED) en opleiding
van de nu 600 vrijwilligers zijn door de
gemeente betaald. Sinds november
heeft elk dorp nu minimaal één AED
waarmee een snelle reanimatie mogelijk
is. Ook een belangrijk project!

Even voorstellen..
De kandidaten van de Fractie Franssen – lijst 1 - voor de gemeenteraad
van Gulpen-Wittem. Op 21 maart a.s. kunt u hen uw vertrouwen geven
en wij zijn ervan overtuigd, dat zij uw vertrouwen niet beschamen. De
kandidaten van de Fractie Franssen kennen hun dorp, kennen hun buurt
en weten wat er onder de mensen leeft. Uw stem in de gemeenteraad!
ENKELE
BELANGRIJKE
PUNTEN:
Het behoud van ons
landschap en de natuur. De
samenwerking met de
agrarische bedrijven is
daarbij onmisbaar willen we
ook een levendig landschap
houden.
-----------------------------------------------

Een goede dienstverlening
naar de inwoners. In
onderzoeken scoren we
behoorlijk goed maar we
streven naar nog beter.

1. Piet
Franssen
Gulpen

2. Robbert
Dautzenberg
Mechelen

3. Eric
Magermans
Wijlre

4. Jo
Nix
Gulpen

5. Robert
Puts
Wahlwiller

6. Frank
Essers
Wijlre

7. Ivo
Alleleijn
Epen

8. Piet
Doveren
Slenaken

9. Jef
Cremer
Partij

10. Jolanda
Brouwers
Ingber

11. Gonny
Speetjens-van
Deurse Wijlre

12. Frans
Disse
Elkenrade

13. Ron
Gerards
Euverem

14. Hub
Kockelkoren
Mechelen

15. Bert
den Teuling
Elkenrade

16. Math
Wenders
Gulpen

-----------------------------------------------

Onze gemeente kent een
groot ondernemerschap. Dat
dragen wij een warm hart
toe. Waar mogelijk ondersteunen wij plannen tot
verbetering of uitbreiding.
Overleg met ondernemers is
voor ons zeer belangrijk.
-----------------------------------------------

Samenwerking met de
gemeenten om ons heen
wordt hechter. Die maakt
ons minder kwetsbaar en
levert meer kwaliteit.
Samenwerken in plaats van
herindelen.
----------------------------------------------

Wij staan pal voor goede
zorg. Niet zorgen voor,
maar zorgen dat. Onze
gemeente kent een uitgebreid vangnet voor kwetsbare burgers, zorg en
ondersteuning op een
menselijke manier, van
goede kwaliteit en toch
betaalbaar. Wij ondersteunen kleinschalige projecten
van onderop. Dat is de
zorgverlening die Fractie
Franssen hoog wil houden.

Alle nieuws vindt U
steeds op onze website:
www.

fractiefranssen.nl

