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OP 21 MAART KIEST U DE GEMEENTERAAD 
 
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 

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. 

Bezoek onze website: www.fractiefranssen.nl 

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”. 

 

Wij werken met 
voorkeurstemmen. 
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Leefbare dorpen:  

daar staan wij voor 
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N

a jarenlange discussie is het zover dat het plan voor een veilige fietsverbinding langs 
de W

ittem
er A

llee bij de provincie op de uitvoeringsagenda staat. V
erheugd zijn w

e 
daarbij dat de provincie onze visie  over de inrichting deelt. H

elaas heeft de aanpak 
van de provincie bij de voorbereiding voor de nodige com

m
otie gezorgd. M

et nam
e 

rond de variant w
aarbij een doorsteek van de A

llee naar de O
ude G

eul w
as voorzien.  

 Laat m
eteen duidelijk zijn: die oplossing kreeg en krijgt nooit onze steun. H

et gaat om
 

een kw
etsbaar natuurgebied, w

aarbij bovendien de leefbaarheid van G
ulpen-O

ost 
zw

aar aangetast zou w
orden en ook de situatie van FC

 G
ulpen en de Tennisvereniging 

onder druk kom
t te staan. In het overleg m

et onze 
w

ethouder, de raad en de buurt-bew
oners hebben w

e 
de betrokken deputé daarvan kunnen overtuigen. 
 D

e hele raad is voor een vrijliggend tw
eerichtingen-

fietspad langs de huidige W
ittem

er A
llee 

(kasteelzijde) en de facelift rond het klooster, de 
rotonde op kruispunt W

ittem
 en de fietstunnel onder 

de provinciale w
eg door. In die zin w

orden de 
plannen nu verder door de provincie uitgew

erkt. W
ij hebben m

et onze gem
eentelijke 

bijdrage in de begroting al rekening gehouden. D
e uitvoering is gepland in 2019/2020. 

 

 Er w
erd 

veel 
bereikt…
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 D

e afgelopen jaren is veel aandacht gew
eest voor het 

opknappen van de verschillende kernen. D
aardoor zien de 

m
eeste dorpen er al m

ooi uit en scoren goed bij inw
oners 

en toeristen. Een plein is vaak een belangrijk punt in de 

kern. Zo vroeg het kerm
overleg Slenaken aandacht voor 

de parkeerplaats aan de D
orpstraat. R

esultaat: de fraaie 
A

nkerplaats. O
ok in N

ijsw
iller had het plein bij de kerk 

een opknapbeurt nodig en in overleg m
et de inw

oners w
erd 

het een m
ooie ontm

oetingsplaats. M
echelen kreeg – zie 

elders – een groen dorpshart. M
et het K

ernoverleg Partij 
zijn w

e bezig m
et het plan voor een evenem

enten-terrein 
bij A

 ge W
ienhoes. V

oor E
ijs bekijken w

e de m
ogelijke 

aanleg van een parkje naast de kerk. Een facelift van de 
doorgaande w

eg in deze kern hangt sam
en m

et de aanleg 
van een transportriool van Sim

pelveld naar W
ijlre. V

oor 
W

ahlw
iller w

ordt de parkeerplaats bij de kerk aangepakt. 

O
nze gem

eente heeft een van de hoogste dichtheden aan 
cultuurhistorische elem

enten van N
ederland. K

alkovens, 
bakhuizen, m

ottes, bronnen en groeves laten niet alleen 
het verhaal van de m

ens door de eeuw
en heen zien, ze zijn 

ook van grote recreatieve w
aarde.  

 W
e vinden het daarom

 belangrijk 
de aanw

ezige cultuurhistorische 
objecten te behouden en te 
versterken, zodat ze m

eer zichtbaar 
en beleefbaar zijn voor inw

oners en 
toeristen. D

e gem
eente heeft daarbij 

goed geluisterd naar de w
ensen van 

heem
kundeverenigingen, dorpsoverleggen en buurten.  

 N
oem

en w
e het opknappen van 26 kruizen bij de kerk van 

Slenaken, het bakhuis bij de V
olm

olen E
pen, het 

M
ariabeeld en w

aterpom
p op E

perheide, de m
otte 

B
oerenberg in E

ys, de w
aterbehälter in Schw

eiberg, de 
kalkoven D

ikkebuiksw
eg W

ijlre, de w
aterput in 

Stokhem
, H

.H
artbeeld en restauratie van de Joodse 

begraafplaats in G
ulpen, de kapel en om

geving m
et 

w
aterput in H

eijenrath en w
erden bij belangrijke 

elem
enten verklarende borden geplaatst zoals o.a. bij de 

voorm
alige hoeve Leijenhorst in W

ahlw
iller. En 

projecten zoals de enorm
e zandsteen, “D

er D
ieke Stjee” in 

het E
lzetterbos, de bron van de G

ronselenput en de 
M

otte E
pen. D

e gem
eente w

erkt daarbij nauw
 sam

en m
et 

o.a. de Stichting Instandhouding K
leine Landschaps-

elem
enten en N

atuurm
onum

enten. 
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 H
et onderw

ijs kreeg de volle aandacht. Er kw
am

 een strategische visie. H
et 

Sophianum
 beschikt over één toekom

stgerichte locatie; in M
echelen een nieuw

e 
basisschool m

et kindcentrum
; in W

ijlre een noodlokaal voor de opvang extra  
leerlingen. 
 D

e veiligheid van de fietsende scholieren kreeg en krijgt de volle aandacht. N
ieuw

e 
fietspaden w

erden en w
orden nog aangelegd. Zoals het fietspad tussen Epen en 

M
echelen, dat nu in M

echelen nog een vervolg krijgt. O
ok is er aandacht voor de 

fietsverbinding tussen Eijs/C
artils en G

ulpen en tussen W
ahlw

iller en de nieuw
e 

basisschool in M
echelen. 

Een geluid, dat w
e vaker horen: w

ie m
oet al die projecten 

betalen? D
ie w

orden betaald door de gem
eente en vaak 

gedeeltelijk ook door anderen zoals bijv. provincie, 
w

aterschap en andere instanties. D
e kosten van de plannen 

zijn opgenom
en in de begroting voor kom

end jaar en de 
drie jaren daarna. V

oor enkele grote projecten gebruiken w
e 

ook geld uit onze reserve (onze spaarpot). Zo w
erd voor de 

uitbouw
 van het Sophianum

 2,9 m
iljoen besteed. V

oor dit 
en volgend jaar hebben w

e 1,7 m
iljoen geraam

d om
 het 

tekort aan te vullen. D
aarna is de algem

ene reserve nog 
steeds ruim

 4,5 m
iljoen. En dat is ruim

 boven de norm
. 

B
urgem

eester R
am

aekers spreekt in de toelichting over een 
solide begroting die aan alle eisen voldoet. Zij w

ijst daarbij 
ook op een aantal kom

ende grondtransacties, w
aarvan de 

opbrengsten in het reservepotje gaan.  

 

D
at de Fractie Franssen het landschap een zeer w

arm
 hart toedraagt is niets nieuw

s. U
it de zorg voor 

het landschap is de partij im
m

ers ontstaan. A
l bijna 40 jaar w

aken w
e over het landschap. Projecten 

als de G
ulperberg en het ‘G

roene hart’ voor M
echelen zijn er dankzij de inzet van onze w

ethouder en 
fractie ook gekom

en. V
oor beide projecten w

ist w
ethouder Franssen naast hun m

edew
erking ook 

belangrijke subsidies van provincie en w
aterschap te verkrijgen w

aardoor deze projecten uitvoerbaar 
w

erden. 
 H

et project G
ulperberg vorm

t een geheel m
et het aangrenzende project voor het herstel van de oude 

G
eularm

 tussen G
ulpen en Partij m

et daarbij o.a.de sanering van het bedrijf B
ogers en de aanleg van 

een parkeerruim
te, het m

aken van een voetpadverbinding richting W
ittem

er m
olen het uitdieppen 

van de vijver. V
oor w

andelaars ontstaat daardoor m
et de G

ulpberg een uniek w
andelgebied. O

p de 
G

ulpberg heeft de bouw
val plaats gem

aakt voor natuur en paden voor w
andelaars en recreanten en 

kom
en er aparte routes voor m

ountainbikers. 
 G

roene H
art en D

orpsrand 
H

et G
roene H

art en de D
orpsrand in M

echelen zijn ook gereed. H
et project om

vatte de inrichting 
van een landschapsparkje in het centrum

 van M
echelen en het landschappelijk opw

aarderen van de 
dorpsrand. B

eide gebieden zijn m
et elkaar verbonden via een nieuw

e w
andelroute.  

 W
ethouder Piet Franssen: “H

et gebied heeft een kw
aliteitsim

puls ondergaan w
aarbij w

e het 
agrarische karakter m

et respect hebben behandeld. D
e sam

enw
erking tussen verschillende partijen is 

bew
onderensw

aardig. C
hapeau! M

ede dankzij 
de Stichting M

echelen B
eleefbaar G

roen zijn 
bew

oners, diverse verenigingen, de basisschool 
en snoeibrigade actief betrokken gew

eest bij de 
planvorm

ing, de aanleg en het beheer. H
et 

resultaat: een prachtig groengebied dat voor, en 
m

ede door inw
oners zelf tot stand is gekom

en!” 
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ankzij dit netw
erk hebben een groot 

aantal inw
oners hun hartproblem

en 
overleefd. H

et initiatief voor dit 
netw

erk hebben w
e in 2013 genom

en 
en de kosten van aanschaf/plaatsing van 
de defibrillators (A

ED
) en opleiding 

van de nu 600 vrijw
illigers zijn door de 

gem
eente betaald. Sinds novem

ber 
heeft elk dorp nu m

inim
aal één A

ED
 

w
aarm

ee een snelle reanim
atie m

ogelijk 
is. O

ok een belangrijk project! 

O
ok na 21 m

aart a.s. doen 
w

ij onze uiterste best ! 
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H

et project Zelfsturing is succesvol. D
oor 

inw
oners van de verschillende kernen 

w
erden tal van zaken aangedragen. W

ij gaan 
op deze w

eg door. O
m

 de groepen nog beter 
te ondersteunen bij onderzoek hebben w

e 
voor dit jaar 50.000 euro extra gereserveerd. 

E
X

T
R

A
’S 

V
ia de subsidieverordening kunnen 

verenigingen, die iets extra’s doen 
voor de gem

eenschap een bijdrage 
ontvangen. M

et nam
e als die 

activiteit ten goede kom
t aan de 

leefbaarheid in onze dorpen.  

N
adat in de afgelopen jaren de verschillende kernen al een opknapbeurt kregen is het 

nu het centrum
 van G

ulpen, dat op de schop gaat. D
aarm

ee begint G
ulpen aan een 

inhaalslag, w
ant de laatste facelift voor deze kern is alw

eer lang geleden. Tim
paan 

40 jaar, het w
inkelcentrum

 25 jaar geleden. O
m

 de centrum
functie van G

ulpen veilig 
te stellen en het ondernem

erschap te ondersteunen en te stim
uleren is w

erk aan de 
w

inkel. G
ulpen m

oet aantrekkelijk blijven voor de regio en de toerist. In het 
centrum

plan, dat thans in uitvoering is, w
ordt voorzien in een nieuw

 
gem

eenschapshuis in en bij de Toeristenkerk en de aanleg van een parkje, 
reconstructie van de G

ulp in de Looierstraat en opw
aardering van de straten in het 

centrum
. In de kosten ontvangt de gem

eente bijdragen van zow
el de provincie als 

het w
aterschap. 



 

Alle nieuws vindt U 
steeds op onze website: 

www. 
fractiefranssen.nl 

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! 

    
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 

 

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.  
----------------------------------------------- 
Onze gemeente kent een 
groot ondernemerschap. Dat 
dragen wij een warm hart 
toe. Waar mogelijk onder-
steunen 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 uitge-
breid vangnet voor kwets-
bare burgers, zorg en 
ondersteuning op een 
menselijke manier, van 
goede kwaliteit en toch 
betaalbaar. Wij ondersteun-
en kleinschalige projecten 
van onderop. Dat is  de 
zorgverlening die Fractie 
Franssen hoog wil houden. 


