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GEMEENTEBEGROTING 2021

De gemeentebegroting 2021 brengt 
grote uitdagingen met zich mee. Met 
het stukslaan van de spaarpot door 
de oude coalitie én de noodzaak om in 
deze crisisperiode te investeren en 
risico’s af te dekken, betekent dit 
keuzes maken. Keuzes die wij als
fractie Franssen niet uit de weg zijn 
gegaan.Voor ons stond in elk geval 
voorop dat een belastingverhoging en 
nog meer uitgaven aan de gemeente-
lijke organisatie in deze moeilijke tijd 
onbespreekbaar is. Wij hebben ingezet 
op slim investeren om de samenleving 
en economie op gang te houden. Beide 
uitdagingen zijn succesvol geslaagd in 
de vastgestelde begroting. 

Verenigingen en 
gemeenschapshuizen

Fractie Franssen wil de Covid-19 
pandemie actief ten strijde gaan. 
Daarvoor zetten wij in op het 
investeren in verenigingen, gemeen- 
schapshuizen en het beperken van 
de negatieve gevolgen voor onze in-
woners en ondernemers door hen te 
ondersteunen. Zodat ook na de crisis 
het cement van onze samenleving nog 
staat als een huis. Daarnaast dient er 
in 2021 daadwerkelijk een oplossing te
komen voor de huisvesting van vereni-
gingen in Nijswiller en de grotere 
evenementen in Wahlwiller.

Woningbouw

Hier geldt voor ons het adagium ‘eigen 
inwoners eerst’. Wij zijn nog steeds 
grote voorstander van duurzame 
woningbouw en woningtransformatie 
in Gulpen-Wittem. Jongeren moeten 
een huis kunnen krijgen en onze oude-
ren een thuis. Een duidelijke opdracht 
die wij het college geven om ruimte te 
maken om de woningbouw op gang te 
trekken in onze gemeente. 

Woord van de fractievoorzitter

Beste inwoners,

In deze nieuwsbrief informeren wij u 
over de standpunten en behaalde re-
sultaten van Fractie Franssen in 2020. 
In alle opzichte een bijzonder jaar. De 
covid-19 pandemie die ons allen in de 
greep houdt, brengt vele onzekerheden 
met zich mee. Met het tussentijds vallen 
van de coalitie in Gulpen-Wittem, bracht 
dit ook de nog grotere behoefte aan een 
stabiel bestuur met zich mee. Fractie 
Franssen levert op basis van inhoud én 
ervaring daaraan een bijdrage. 
Piet Franssen is inmiddels aan de slag 
als wethouder Sociaal Domein en in onze 
raadsfractie hebben we Eric Magermans 
uit Wijlre mogen ontvangen. Daarmee 
kunnen we weer met volle sterkte samen 
met u aan de slag voor een stabiel 
gemeentebestuur in Gulpen-Wittem.

Ik wens u allen mede namens 
mijn fractiegenoten een goede 
gezondheid toe.

Robbert Dautzenberg,
fractievoorzitter

Daarbij geldt voor ons dat inwoners uit 
onze eigen gemeente voorrang dienen 
te krijgen. Een oproep die onbegrij-
pelijk nog niet breed wordt gedragen, 
maar waarmee wij aan de slag willen 
gaan

Mobiliteit en toerisme

Het toerisme is onze economische pijler 
en daarin willen wij investeren. Maar 
voor ons geldt ook dat de overlast van 
het toeristisch verkeer aangepakt moet 
worden en onze inwoners recht hebben 
op rustige wegen en ook zelf kunnen 
genieten van het 5-sterren landschap. 
In de begroting zijn middelen op-
genomen om hier in 2021 echt werk 
van te gaan maken.

Cultuur en evenementen

Voor cultuur en evenementen geldt 
dat voor Fractie Franssen onze eigen 
kleinschalige en door verenigingen
georganiseerde evenementen volop 
ondersteund moeten worden. In het 
nieuwecultuur- en evenementenbeleid 
dient er dan ook meer aandacht 
te komen voor de facilitaire- en
financiële ondersteuning van de
lokale initiatieven.

Sociaal Domein

Het sociaal domein is op orde en dat 
willen we graag zo houden. Daarom 
willen me weer aandacht voor 
monitoring en dat inwoners die hulp 
en ondersteuning nodig hebben ook in 
deze Covid-19 periode geholpen 
blijven worden.
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De volledige algemene beschouwingen 
kunt u teruglezen op onze website: 

Afval- en duurzaamheid

We kunnen er helaas niet aan ont-
komen om de tarieven voor de afva-
linzameling te verhogen. De verwer-
kingskosten zijn enorm gestegen en 
de afgelopen jaren zijn de tarieven 
niet meer verhoogd. Dat is zuur, zeker 
omdat u als inwoner volop aan de slag 
bent gegaan met het gescheiden 
inzamelen en terugdringen van afval. 
Fractie Franssen wil om nog hogere 
kosten te voorkomen kritisch gaan
 kijken naar de afvalinzameling in 
buurten en wijken en de verwerking 
bij RD4.
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