
 

 

 

 

Fractie Franssen 2022- 2025 

Leef Gulpen-Wittem  

 

Gulpen-Wittem is een unieke gemeente binnen Nederland. Het prachtige 5-sterren landschap 
verbindt de maar liefst 10 dorpen en vele buurtschappen. Een geliefde plek voor velen om te 
recreëren. 

Voor ons is dit gebied echter ons thuis. Een plek die eenieder van de leden van Fractie Franssen na 

aan het hart gaat. “Os Leef Gulpen-Wittem“ zoals we in het plat zeggen.  

Wij zijn hier lid van verenigingen, onze kinderen gaan hier naar school, hier gaan we met onze 
vrienden een drankje doen of heerlijk uit eten, we maken de mooiste wandelingen en fietstochten, 
we vieren samen de leukste feesten. Kortom, wij leven in Gulpen-Wittem.  

We leven echter in uitdagende tijden. Het aantal gezinnen met kinderen in de dorpen blijft gestaag 
dalen. Woningen worden opgekocht zonder dat de koper daadwerkelijk in Gulpen-Wittem komt 
wonen. Starters krijgen praktisch geen kans op de woningmarkt. Scholen zijn al gesloten of dreigen 
onder het minimale aantal kinderen te komen. Het toerisme overspoelt op sommige dagen onze 
gemeente en het aantal voorzieningen in de kernen loopt terug. Gelijktijdig zien we uitdagingen als 
het gaat om ontmoetingsruimten voor de inwoners en verenigingen in elke kern met veranderende 
horecafuncties, de duurzaamheidsopgave en betaalbare woningen voor starters en senioren. 

We zitten als gemeente in een gecompliceerde vicieuze cirkel. Om deze te doorbreken zullen we 
moeten zorgen dat het leven in de kernen van Gulpen-Wittem aantrekkelijk blijft. Hiervoor moet er 
een levendig sociaal leven zijn in de dorpen en buurtschappen met de nodige voorzieningen, kortom 

de opdracht: “Leef Gulpen-Wittem”. 

Op woensdag 16 maart 2022 krijgt u de kans om mee te beslissen over de koers die de gemeente 
Gulpen-Wittem de komende vier jaar gaat varen.  

Wilt u ook dat de gemeente zich sterk maakt voor uw bestaanszekerheid, veiligheid, gelijke kansen 
en behandeling? Die staat voor ontwikkeling van talent? Die ontmoeting en deelname stimuleert? 
Die echter ook duurzaamheid en milieu niet uit het oog verliest? Die staat voor een goede 
leefomgeving met een levendige economie? 

Stem dan op 16 maart op de kandidaat van uw keuze bij de Fractie Franssen, lijst 3.  

Samen zorgen we dan dat we de komende vier jaar een gemeente houden waar iedereen vol trots 
kan wonen, werken en recreëren en waarvan haar inwoners oprecht kunnen zeggen: 

 “Leef Gulpen-Wittem” 
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De inwoners op 1 
Wij leven in een prachtig landschap, met een waardevolle historie en prachtige culturele tradities. In 
onze gemeente is er voldoende ruimte voor jong en oud, ongeacht afkomst. Voor Fractie Franssen is 
leefbaarheid het kernbegrip voor samenleven. Voor ons geldt dat iedereen mee moet kunnen doen, 
zich betrokken voelt en ook daadwerkelijk betrokken is. Dat betekent verantwoordelijk burgerschap 
voor iedereen. Fractie Franssen wil de betrokkenheid van burgers bij hun dagelijkse leefomgeving 
dan ook blijven vergroten. Burgerparticipatie staat daarbij voor ons bij stipt op 1. Dat betekent niet 
dat elke ontwikkeling door middel van zelfsturing tot stand moet komen. Bij elk ontwikkeling willen 
wij wel dat de gemeenteraad aan de voorkant een keuze maakt op welke manier de inwoners 
betrokken worden bij het project. Daarnaast moet buurtgericht werken de standaard worden in 
Gulpen-Wittem, waarbij de problemen buurtgericht worden aangepakt met de expertise van de 
bewoners.  Zelfsturing betekent ook dorpsgenoten stimuleren om zelf vraagstukken op te pakken. 
Veel initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid en het versterken van 
gemeenschapsvoorzieningen komen van de inwoners zelf. Zie ook als voorbeeld de ontwikkelingen 
bij het voormalig Sophianum in Nijswiller die wij ondersteunen. Bij onze inwoners ligt de basis voor 
versterking van onze samenleving en dat willen wij optimaal faciliteren. 

Een woningmarkt met plek voor al onze inwoners 
De woningmarkt in onze gemeente zit op slot. Jonge starters vinden geen eerste woning en senioren 
die graag kleiner willen gaan wonen hebben eveneens geen plek in hun geliefde dorp. Als zelfstandig 
wonen niet meer mogelijk is en intensieve begeleiding noodzakelijk wordt, dan dient er binnen de 
gemeente Gulpen-Wittem ook plek te zijn voor deze bewoners die jarenlang voor onze dorpen 
hebben gezorgd. Daarmee komen er ook woningen vrij voor starters die kunnen bouwen aan een 
toekomst in Gulpen-Wittem. Er dienen voldoende woningen voor ouderen en jongeren beschikbaar 
te zijn. Wij denken hierbij in het bijzonder aan doorgroeiwoningen die voor starters en senioren 
geschikt zijn. Daarnaast willen we de mogelijkheden verkennen voor een bemiddelingspunt voor 
huisvesting voor onze inwoners. Op deze manier kan er onafhankelijk van makelaars en corporaties 
gezocht worden naar een passende oplossing voor een huisvestingsvraagstuk. 

Een bestaansminimum voor elke inwoner 
Armoede en stille armoede kennen wij helaas ook in Gulpen-Wittem nog steeds en dat blijft 
onwenselijk. Met de Covid-19 pandemie zijn de problemen alleen maar toegenomen en dat vraagt de 
komende jaren om extra aandacht. Armoede hangt vaak samen met meerdere problemen en dient 
integraal te worden benaderd. Dit betekent allereerst goede preventie en vroeg-signalering, maar 
ook een stevige schuldhulpverlening en intensieve begeleiding naar werk, opleiding of dagbesteding, 
zodat mensen weer aan herstel kunnen werken. Ook de groep net boven het minimuminkomen 
heeft het niet gemakkelijk en kan in moeilijkheden komen. De noodzaak van schuldhulpverlening en 
het gebruik van onze minima-regelingen mag geen drempel zijn om mee te doen aan de Gulpen- 
Wittemse samenleving. We zetten in op gelijke kansen voor elk kind en elk inwoner. Geen enkel kind 
in onze gemeente mag opgroeien in armoede. Het bieden van deze ondersteuning, betekent voor 
Fractie Franssen ook investeren in jezelf. Dat kan door te werken, te leren of vrijwilligerswerk. 
Daarnaast spreken we ons uit voor een verhoging van het wettelijk minimumloon naar 14 euro bruto 
per uur. 
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Kwalitatief goede en betaalbare hulpverlening 
Het sociaal domein is nog steeds volop in ontwikkeling. De inwoners die zorg en ondersteuning nodig 
hebben moeten die op kwalitatief niveau ontvangen. Gelijktijdig moeten we kijken naar de 
betaalbaarheid van de zorg- en ondersteuning en de financiële middelen die de rijksoverheid 
hiervoor beschikbaar stelt. Voor Fractie Franssen blijft een goede en volwaardige zorgverlening voor 
alle burgers van belang. Dat begint met preventie- en vroegsignalering. Fractie Franssen wil de 
komende jaren werken met de methode van positieve gezondheid om de zorg- en hulpverlening nog 
beter in te richten. Daarnaast zetten wij ons ervoor in dat zoveel mogelijk gebouwen toegankelijk zijn 
voor mindervaliden. Ook continueren en intensiveren we de aanpak, Een tegen eenzaamheid in 
Gulpen-Wittem. 

Zelfredzaamheid en samenredzaamheid zijn de sleutelwoorden voor een toekomstbestendige zorg. 
Dat betekent eigen verantwoordelijkheid nemen en krijgen, zo lang als het kan. Samen met de regio 
en dicht bij u in de buurt zal Fractie Franssen invulling geven aan zorg voor iedereen die dit nodig 
heeft. Laagdrempeligheid en betaalbaarheid voor de burger zijn voor Fractie Franssen belangrijk. 
Daarbij willen wij eerst kijken naar wat de hulpbehoevende zelf kan of wat de directe omgeving kan 
betekenen, alvorens betaalde hulp wordt ingezet. Als er betaalde hulp wordt ingezet, vinden wij het 
belangrijk dat er zo min mogelijk verschillende hulpverleners over de vloer komen. Waar mogelijk 
dient zorg geïntegreerd te worden verleend. 

Onze gemeente kent een uitgebreid vangnet voor kwetsbare burgers. Zorg op een menselijke 
manier, van goede kwaliteit en toch betaalbaar. Dat is zorgverlening die Fractie Franssen wil 
behouden. Ook ondersteunen wij kleinschalige initiatieven van onderop en vooral inzet door 
vrijwilligers. Dat betekent ook dat mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen rekenen op onze steun. 
Zij vervullen een belangrijke rol in de dagelijkse zorgverlening. Ook het ontlasten van mantelzorgers 
en zorgvrijwilligers verdient een prominente plaats in het Wmo-beleid en moet beschikbaar zijn op 
de momenten dat het nodig is. Daarnaast pleiten wij ervoor dat mensen met een beperking meer 
worden betrokken bij het voorkomen en oplossen van problemen om volwaardig mee te doen in de 
Gulpen-Wittemse samenleving. Ook vinden wij het belangrijk dat bij wandelroutes herkenbaar is of 
deze goed toegankelijk zijn voor mindervaliden en dat deze waar mogelijk toegankelijk worden 
gemaakt voor mindervaliden. 

Aandacht voor Jeugd- en Jongeren 
Jongeren leven hun eigen leven. Dat is hun goed recht. Naast dat zij studeren, werken, sporten, 
uitgaan en deelnemen aan het verenigingsleven, hangen zij ook graag rond. De hangplekken die zij 
uitzoeken, worden niet door alle inwoners gewaardeerd. Met name geluidsoverlast en achterblijvend 
afval zijn storend. Fractie Franssen is tegen geluidsoverlast en rommel, maar voor 
jongerenontmoetingsplekken. Fractie Franssen wil samen met jongerenorganisaties en jongeren 
blijven zoeken naar oplossingen om jongeren te stimuleren om samen aan de slag te gaan. Het in 
gesprek gaan met de jongeren is belangrijk om tot een oplossing te komen. Heel veel jongeren 
vinden in het verenigingsleven een zinvolle vrijetijdsbesteding. Fractie Franssen zal initiatieven, die 
de deelname aan het verenigingsleven bevorderen altijd ondersteunen. Daarnaast willen wij samen 
met de jongeren zoeken naar geschikte ontmoetingsplaatsen.  Hieronder valt ook het organiseren 
van activiteiten voor kinderen en jongeren van 0 tot 27 jaar in gezamenlijkheid met het plaatselijke 
verenigingsleven. 

Drugs en alcoholmisbruik onder jongeren is voor ons een grote zorg. Wij geven de voorkeur aan 
preventie en voorlichting op scholen en bij jeugdverenigingen. Verkoop van en handel in drugs is een 
zaak van de politie. Overlast daarvan moet hard worden aangepakt. Dit geldt ook voor de verkoop 
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van alcohol aan minderjarigen. De Trendbreuk aanpak die we als gemeenten in Zuid-Limburg hebben 
ingezet vervult daarin een prominente rol en blijven wij ook de komende jaren uitvoeren en 
ondersteunen om elke kind een kansrijke start en een gezonde opvoeding te geven. 

Gulpen-Wittem is een veilige gemeente en dat blijft zo 
Onze inwoners moeten zich niet alleen veilig voelen, ze moeten veilig zijn. Dat is de basis voor het 
gemeentelijk veiligheidsbeleid. Een integraal beleid bestaande uit sociale en fysieke veiligheid, 
preventie en handhaving en een dynamisch beleid. Bij veiligheid hoort ook voldoende 
straatverlichting, zonder dat deze de habitat verstoort binnen en buiten onze dorpskernen en een 
goede bereikbaarheid van de hulpdiensten. In een omvangrijke gemeente als Gulpen-Wittem is het 
onvermijdelijk dat hulpdiensten afstanden moeten overbruggen. De gemeente moet niet alleen 
toezien op, maar waar mogelijk ook de wettelijke aanrijtijden en het bieden van adequate 
hulpverlening door professionals en vrijwilligers ondersteunen. Voor Fractie Franssen is het 
belangrijk dat er voldoende capaciteit is om structureel onze regelgeving te handhaven. Daarnaast 
moet de handhaving adequaat, gestructureerd en 24/7 mogelijk zijn. Dat is van belang voor een 
schone openbare ruimte. Bijzondere aandacht vragen wij daarbij voor de aanpak van 
drugscriminaliteit en overlast. Het ontmoedigen en harder aanpakken van drugscriminaliteit blijft 
een speerpunt. 

Agrarische ontwikkeling in harmonie met natuur en landschap 
Gulpen-Wittem koestert haar vijf sterrenlandschap, met buitengewone natuurlijke eigenschappen. 
Daarnaast vervullen het agrarisch leven en boerderijen een spilfunctie binnen Gulpen-Wittem. 
Fractie Franssen blijft een voorstander van ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven, 
met respect voor de natuur en zonder extra overlast te veroorzaken aan onze dorpskernen. We 
zetten daarbij in op ecologisch verantwoorde landbouw voor (jonge) agrariërs. Deze agrariërs 
moeten gestimuleerd worden om mee te werken aan het ontwikkelen en onderhouden van de 
natuur. Die natuur is ook nodig om erosie tegen te gaan. Het moeten geen ‘dode’ grasvlakten zijn, 
maar begraasd worden door koeien, schapen en paarden. Verder willen wij meer flexibiliteit bieden 
in de Omgevingsplannen om ondernemerschap mogelijk te maken, als dit meerwaarde heeft voor 
onze gemeente. Kwaliteitsverbetering en draagvlak zijn daarbij uitgangspunten. Toerisme, 
natuurrecreatie en het boerenbedrijf gaan in Gulpen-Wittem goed samen en biedt dit innovatieve 
kansen voor de toekomst. Gulpen- Wittem kent naast bijzondere inwoners, bijzondere dieren. 
Levend wild, vee en huisdieren. Als inwoners zijn we daar met z’n allen verantwoordelijk voor. 
Fractie Franssen wil ook het dierenwelzijn bevorderen, door nauwe samenwerking met 
dierenorganisaties en verantwoordelijkheid onder een portefeuillehouder. Zo dienen er voldoende 
losloopplekken voor honden te zijn, afvalbakken om hondenpoep op te ruimen en mag er streng 
worden gehandhaafd bij overtredingen. Het beschermen van bijzondere flora en fauna dient samen 
met natuur- en milieuorganisaties te worden opgepakt. 

Verder wil Fractie Franssen het natuurlijk bosbeheer combineren met het toegankelijk houden van 
het bos voor wandelaars en fietsers, maar niet voor motorvoertuigen. Daarbij is Fractie Franssen er 
voorstander van om de vele holle wegen die Gulpen- Wittem kent planmatig te beheren en 
uitvoerende taken waar mogelijk samen met andere organisaties op te pakken. 

De lokale economie wordt duurzaam gefaciliteerd 
Gulpen-Wittem is centraal gelegen in Europa. Dat biedt mooie kansen op het gebied van economie 
en werkgelegenheid. De beïnvloedingsruimte van onze gemeente op de economie en de 
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werkgelegenheid is klein, samenwerking moet dan ook plaatsvinden binnen de Euregio. Verreweg de 
meeste inwoners werken buiten de gemeentegrenzen. Willen we ons onderscheiden van omliggende 
gemeenten dan moeten we vooral inzetten op kwaliteitsverbetering en verduurzaming. Dat geldt 
voor alle bedrijvigheid, maar zeker de toeristische functie. Met het versterken van de kwaliteit die er 
is, kunnen we in de regio een koopkrachtig publiek aan Gulpen-Wittem binden. Fractie Franssen wil 
daarnaast met kleine projecten een bijdrage leveren aan het aan het werk helpen van werklozen in 
of uit Gulpen-Wittem. Wij vestigen dan ook blijvende aandacht op de groei van werkgelegenheid, 
groeibanen en behoud van de werkgelegenheid. Dit willen wij bereiken met een actief 
ondernemersbeleid, dat samen met de ondernemers wordt opgesteld om de welvaart, de 
samenhang en de leefbaarheid van de kernen te versterken. 

Werkgelegenheid dient er ook te zijn voor de mensen uit de sociale werkvoorziening. De toekomst 
vraagt een grotere doorstroming naar de commerciële sector en dat vraagt om samenwerking en 
innovatie. Fractie Franssen is voor beschutte werkplekken en wil samen met de regionale 
ondernemers deze werkplekken ook in de commerciële sector behouden en uitbreiden. 

Het mobiliseren van buurt- en ondernemingsverenigingen om een nauwere samenwerking en 
afstemming tussen horeca, winkeliers, ondernemers en gemeente te verkrijgen is voor Fractie 
Franssen een grote wens. Wij zien nog veel ruimte voor gezamenlijke initiatieven die opgezet en 
uitgevoerd kunnen worden ter versterking van de economische positie van onze gemeente.  

Een proactief groenbeleid 
Een groene leefomgeving, vraagt om een groene denkwijze en vooral een groene handelswijze. Wij 
wonen in een uniek landschap en dat willen we ook zo houden. Het zorgvuldig omgaan met ons 
landschap is voor ons van groot belang en wij willen daarom een proactief groenbeleid voeren. 
Daarbij trekken we samen op in Lijn-50 verband om het onderhoud van natuur en landschap te 
waarborgen en sluiten we aan bij het onderzoek van de provincie Limburg voor de verbindende rol 
van het buitengebied. 

Duurzame woningen door isolatie en zonnepanelen 
Het stimuleren van duurzame energie en het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen hebben 
wij al in gang gezet. Door als gemeente het voortouw te nemen, willen wij burgers laten zien dat 
investeren in duurzaamheid loont. Zo worden gemeentelijke besluiten getoetst op duurzaamheid. 
Voor Fractie Franssen staat duurzaamheid centraal als het gaat om het voorkomen van milieuschade, 
het bouwen en verbouwen van woningen, het verduurzamen van onze energie en het gebruik van 
duurzame materialen. Duurzaam denken en duurzaam handelen. In Gulpen –Wittem moeten burgers 
en overheid zorgvuldig omgaan met landschap en milieu, zodat ook toekomstige generaties zich thuis 
voelen in Gulpen- Wittem. De energietransitie biedt ook kansen voor werkgelegenheid en een sociale 
transitie die voor elke inwoner betaalbaar is. 

In een duurzaam en gezond Gulpen-Wittem past geen fossiele energie en zeer zeker geen onveilige 
energie. Fractie Franssen blijft tegenstander van Kernenergie om de veiligheid en het bestaan van 
ons leven te garanderen. 

De komende jaren zetten wij volop in op het isoleren van de bestaande woningvoorraad als eerste 
stap in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen op alle beschikbare daken. We volgen daarbij 
ook de ontwikkeling van waterstof en groen gas als alternatief voor aardgas. Het nu al grootschalig 
afkoppelen van woningen van het aardgas is daarbij voor onze partij nog niet aan de orde. Bij nieuwe 
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projecten stellen we als voorwaarde dat de inwoners meeprofiteren, door mede eigenaarschap of 
kostenreductie. Daarnaast dienen de projecten volledig natuur inclusief te zijn. 

Bij milieu en duurzaamheid horen ook circulaire afvalstromen. Het scheiden van papier en glas en nu 
ook plastic gaat succesvol in Gulpen – Wittem. Voor Fractie Franssen moet afvalinzameling 
betaalbaar, zorgvuldig en niet schadelijk voor het milieu zijn. We streven naar een circulaire 
afvalverwerking. Fractie Franssen ook verenigingen de kans bieden hier de handen uit de mouwen de 
steken en een zakcentje bij te verdienen. 

Aandacht voor de waterbronnen en waterstromen 
Water is onze belangrijkste levensbron en Gulpen-Wittem is rijk aan veel waterbronnen. Die bronnen 
moeten wij koesteren en zorgvuldig benutten. Maar ook het scheiden van waterstromen en 
afvalwater moet meer prioriteit krijgen. Het scheiden van het hemelwater van de riolering is 
mogelijk, maar hier wordt nog onvoldoende gebruik van gemaakt. Fractie Franssen wil het scheiden 
van deze waterstromen verder stimuleren en faciliteren bij nieuwbouw, renovatie en verbouw van 
woningen en woonbuurten. De waterramp in 2021 heeft ons nogmaals laten zien dat we nog veel 
werk te verrichten hebben om een nieuwe ramp in de toekomst te voorkomen. De komende jaren 
zetten wij erop in dat de hotspots worden aangepakt samen met de inwoners en ondernemers die 
uit ervaring spreken na de geleden schade. 

Daarnaast wil Fractie Franssen bekijken of bij toekomstige renovaties aan het riool er gebruik kan 
worden gemaakt van een ‘afvalwatermolen’, waarmee op een duurzame wijze energie kan worden 
opgewekt. Daarnaast willen wij het oprichten van een lokale energiemaatschappij verder uitwerken. 

Het huishoudboekje op orde houden 
Fractie Franssen heeft en zal altijd haar verantwoordelijkheid nemen om het huishoudboekje op orde 
te houden. Het is voor ons van groot belang Gulpen-Wittem financieel gezond te houden met een 
sluitende begroting. Wij kiezen voor een zorgvuldige en degelijke financiële huishouding waar 
verdeling van gelden plaats vindt op basis van noodzakelijkheid. Zoals bij een gewoon huishouden 
moet ook met inzet van de gemeentefinanciën in de volgende volgorde worden omgegaan: eerst 
leven, dan wonen, dan inrichten, dan onderhouden, dan reserveren voor onderhoud, dan sparen 
voor extra’s en dan de extraatjes. Soberheid houdt niet in dat er niet geïnvesteerd moet worden 
maar voor luxezaken zal nauwelijks of geen financiële ruimte zijn. Voor grotere projecten geldt dat er 
altijd een risicoanalyse dient plaats te vinden. Voor tarieven geldt dat deze zoveel als mogelijk 
kostendekkend moeten zijn, maar dat indien door lagere tarieven te hanteren beleidsdoelstellingen 
gestimuleerd kunnen worden, kiezen wij daarvoor. Lastenverhogingen passen we alleen toe als 
andere opties niet mogelijk zijn. Wij hebben als uitgangspunt dat de lokale lasten niet meer mogen 
stijgen als de inflatiecorrectie. Op deze wijze dwingen we ons zelf om creatief en efficiënt te blijven 
werken. 

Een wendbare ambtelijke organisatie die kort bij de burger staat 
Fractie Franssen is voorstander van een klein, proactief en wendbaar ambtelijk apparaat. De 
ambtelijke organisatie moet gemakkelijk contact kunnen leggen met burgers. Vooral als het gaat om 
initiatieven die burgers zelf ontplooien in hun eigen woonomgeving. Een ambtelijk apparaat dat 
kennis en kunde inzet om initiatieven mogelijk te maken, mee te denken en voorwaardenscheppend 
mee te werken. Een positieve en creatieve houding ten opzichte van nieuwe initiatieven en 
verzoeken, moet ertoe bijdragen dat iedereen de gemeente als partner in plaats van opponent gaat 
beschouwen. Ook de kennis van de burger moet door het ambtelijk apparaat veel meer worden 
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toegepast. Dat vereist dat ambtenaren en bestuurders klantvriendelijkheid en meer op bezoek in de 
buurt komen om met u te praten over problemen en oplossingen. Daarnaast dient de communicatie 
met de burger te worden verbeterd. Zo dient correspondentie duidelijk te zijn, dienen burgers beter 
geïnformeerd te worden over de voortgang en wordt er geen overbodige informatie gevraagd en 
bewaard.  

Een hartveilig Gulpen-Wittem 
Fractie Franssen is trots op de behaalde resultaten voor het hartveilig maken van Gulpen-Wittem. 
We zijn koploper met het aantal AEDS en reanimatievrijwilligers en dat willen we graag in stand 
houden en verder uitbreiden. Samenwerking met het bedrijfsleven en verenigingen is daarbij 
noodzakelijk om voldoende locaties te kunnen uitrusten met een AED en nieuwe vrijwilligers te 
blijven trainen. 

Iedereen doet mee in Gulpen-Wittem 
Wij willen dat Gulpen-Wittem een discriminatievrije gemeente is, ongeacht geslacht, afkomst, religie 
seksualiteit of beperking. Iedereen heeft in Gulpen-Wittem het recht te zijn wie hij of zij is. Wij zetten 
ons er dan ook voor in dat mensen niet worden uitgesloten en volwaardig mee kunnen doen. De 
komende jaren zetten wij ons in voor een inclusief Gulpen-Wittem op elk beleidsterrein. 

Verruimde openingstijden voor de horeca 
Ten aanzien van de openingstijden voor de horeca, blijven wij er voorstander van om bij bepaalde 
gelegenheden de openingstijden verder te verruimen. De verruimingen die we de afgelopen jaren 
hebben doorgevoerd zijn succesvol en vragen om een structureel vervolg. Wij denken daarbij met 
name aan veel publiek trekkende evenementen en speciale gelegenheden, die voor de bevolking van 
belang zijn. Het loslaten van de verplichte sluitingstijd bevordert bij die gelegenheden een gespreid 
verloop van vertrekkende feestgangers. Daarnaast dient door regelmatig overleg met de horeca en 
politie aandacht te zijn voor de beperking van (mogelijke) overlast rond horecagelegenheden. 

Een leven lang bewegen en sporten voor elke inwoner 
Sport en het verenigingsleven bindt de inwoners van Gulpen-Wittem. Het is dan ook integraal 
verbonden met alle andere thema’s in ons partijprogramma. De gemeente Gulpen-Wittem kent een 
grote verscheidenheid aan sportverenigingen. Sporten en bewegen is niet alleen goed voor de 
gezondheid, maar ook voor he sociale contact. Daarnaast bevordert sport de integratie van 
nieuwkomers en het aanleren van waarden en normen. Het behouden en stimuleren van het sport- 
en verenigingsleven is dan ook een speerpunt van Fractie Franssen. 

Cultuur is tastbaar voor jong en oud 
Fractie Franssen vindt dat sport, kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn en daar waar 
mogelijk binnen de kernen aangeboden moet worden. Een belangrijke rol is weggelegd voor de 
heemkundeverenigingen, evenementen en kunst- en cultuurorganisaties. Zij beschikken over een 
groot archief en bewaken ons cultureel erfgoed. Fractie Franssen wil de ondersteuning verder 
verbeteren en hun een plek bieden om hun waardevolle bezit met inwoners en toeristen te delen. 
Kunst en cultuur moet ook samen met de gemeente in stand worden gehouden, tradities blijven wij 
beleven en worden actief uitgedragen. Ook de komende jaren willen wij fors blijven investeren in 
gemeenschapsaccommodaties. In onze gemeente dient elke kern een ontmoetingsplek te hebben. 
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Onderwijs is meer dan leren alleen, het is talentontwikkeling 
Voor Fractie Franssen is de onderwijsdoelstelling een maximale deelname van kinderen aan de 
samenleving. Goed onderwijs is de basis voor onze toekomst, voor de arbeidsmarkt en onze 
samenleving. Elk kind moet kunnen werken aan zijn eigen talentontwikkeling en ontdekken wat 
hij/zij leuk vindt om te doen. Kwalitatief hoogwaardig onderwijs is en blijft belangrijk voor de 
ontwikkeling van kinderen. Daarnaast zetten wij in op Gezonde (basis)scholen met ruimte voor sport 
en cultuur en milieueducatie. Wij zien daarin nadrukkelijk en rol voor de verenigingen, agrariërs en 
belangenbehartigers. Een verlengde schooldag zoals in Parkstad kan daaraan mogelijk een bijdrage 
leveren. Ook kinderopvang en peuterspeelzaalwerk moeten daarin meegenomen worden. 

In Gulpen-Wittem heeft iedereen recht op gelijke kansen. Door ons aanbod van voor schoolse 
educatie, basisonderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar onderwijs zijn wij een aantrekkelijke 
gemeente voor jonge gezinnen. Een basisschool in de buurt is daarvoor van groot belang, maar mag 
de kwaliteit van het onderwijs niet benadelen. De gemeente dient zorg te dragen voor goede, veilige 
en multifunctionele schoolgebouwen. Schoolgebouwen die ook na school benut kunnen worden 
door de gemeenschap zij het als avondonderwijs of door verenigingen. Het is gewenst om de 
capaciteit van schoolgebouwen optimaal te benutten. 

We werken aan duurzaam (verblijfs)toerisme  
Gulpen-Wittem heeft met haar vijf-sterrenlandschap veel te bieden in recreatief en toeristisch 
opzicht. Toerisme is in onze gemeente een grote bron van werkgelegenheid en inkomsten. De 
afgelopen jaren zijn er belangrijke impulsen gegeven aan het versterken van toerisme en recreatie. 
Die ontwikkelingen zetten wij voort, maar we kijken ook hoe we het heuvelland van de drukte 
kunnen ontlasten. We willen meer inzetten op duurzaam verblijfstoerisme en minder op 
dagtoeristen die de rust in ons 5-sterrenlandschap verstoren. Dat vraagt om regionale samenwerking 
met de directe buurgemeenten, maar we nemen geen afwachtende houding aan. Fractie Franssen 
vindt het van belang dat toeristische ondernemers kunnen investeren in hun onderneming, zij het 
duurzaam en innovatief. We evalueren het nieuwe nachtregister en kijken waar dit mogelijk kan 
worden vereenvoudigd om de administratieve lasten voor de ondernemers te beperken. 

Voor ons subtropisch zwembad Mosaqua dient er zoveel mogelijk ingezet te worden op 
kostenbesparing en beheersing. De financiële lasten dienen teruggedrongen te worden om het 
zwembad in onze gemeente te handhaven. De komende jaren moet uitwijzen op welke wijze 
Mosaqua een rol blijft vervullen voor het toerisme en onze eigen inwoners. Een gebiedsontwikkeling 
is pas zinvol nadat er duidelijkheid is over de toekomst van het zwembad. 

Evenementen dragen bij aan onze identiteit 
Gulpen-Wittem heeft 365 dagen lang cultuur en evenementen, lokaal en Euregionaal. Dat is een 
belangrijke kracht van onze gemeente. De Kunstdagen in Wittem, Queensnight in Mechelen, 
Hubertusmarkt in Gulpen, de poorten van Reijmerstok, het Wahlwiller wijnfeest en ga zo maar 
verder. Al deze evenementen leveren een bijdrage aan onze samenleving en identiteit. Daarmee zijn 
zij ook een belangrijk onderdeel van het toerisme. Evenementen en cultuur zijn van economisch 
belang voor onze gemeente. Fractie Franssen staat er dan ook voor in dat de gemeente 
evenementen faciliteert en niet hindert. 
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De woonbuurt in het groen en buitenspelen 
Naast wonen is ook de omgeving van groot belang. Het goed onderhouden van wegen en stoepen en 
de plantsoenen is voor Fractie Franssen een speerpunt. Meer groen, blauw en speelmogelijkheden in 
de woonkernen, daar streven wij naar. Daarnaast willen wij mogelijkheden creëren om het 
onderhoud van groen in de eigen straat te adopteren en het kwaliteitsniveau te verbeteren. We 
zetten in op het vergroenen van woonbuurten, daken en half verharding. Dit draagt ook bij aan de 
klimaatverandering. Het samen verfraaien van de buurt, biedt voordelen voor de buurtbewoners, 
voor de gemeente en bevordert de sociale cohesie. Geen vuil en hondenpoep op de trottoirs, straten 
en plantsoenen. Geen graffiti en uitpuilende afvalbakken. Dat betekent wel zorgen voor 
losloopplekken, voldoende afvalbakken en handhaving daar waar nodig. Uiteraard ligt hier ook een 
taak voor de inwoners zelf. Vroeger was het vanzelfsprekend dat de directe omgeving van de woning 
even werd aangeveegd en onderhouden. 

Duurzaam op de weg 
Mensen wandelen, lopen, fietsen, rijden, parkeren, internetten en gebruiken brand- en grondstoffen. 
Verkeer en infrastructuur zijn twee zaken waarin altijd fors wordt geïnvesteerd. De komende jaren 
zetten wij in op verduurzaming op de weg. Dat betekent meer ruimte voor duurzame 
vervoersmiddelen en het ontmoedigen van vervuilende voertuigen. Daarnaast stimuleren we het 
wandelen, fietsen en gebruik van het openbaar vervoer. Idealiter laten toeristen de auto bij hun 
verblijfsaccommodatie staan. Wij willen dan ook dat de gemeente bij de provincie Limburg nauw de 
vinger aan de pols houdt om een optimaal openbaar vervoer te realiseren. Dit in goede samenspraak 
met de buurgemeenten. 

Het doel van Fractie Franssen is dat iedereen op een veilige manier kan deelnemen aan het verkeer, 
maar dat een bredere weg niet altijd de oplossing is bij de herinrichting van de openbare ruimte. Het 
tegengaan van doorgaand verkeer door de kernen en woonbuurten is een van onze 
aandachtspunten. Bij bushaltes moet het mogelijk zijn om je fiets te stallen en streeft Fractie 
Franssen naar een of meerdere transferiums om van eigen vervoer naar openbaar vervoer over te 
stappen. 

Elk gebouw wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk 
Fractie Franssen blijft voorstander van een dekkend netwerk van snel internet in onze gemeente. 
Hoge en stabiele internetsnelheden zijn van belang voor de economische ontwikkeling van onze 
gemeente, daar hoort ook ons omvangrijke buitengebied bij. De Covid-19 pandemie heeft met het 
thuiswerken die noodzaak voor snel en stabiel internet nogmaals aangetoond. In de toekomst moet 
ook het verlenen van zorg op afstand met deze netwerken mogelijk zijn. Zodat onze inwoners met 
een druk op de knop geholpen kunnen worden. 

Lokale ondernemers aan de slag voor de gemeente 
Bij inkoop en aanbesteding door de gemeente moeten zo veel mogelijk lokale en regionale bedrijven 
in aanmerking komen om mee te doen. Lokale bedrijven moeten volgens Fractie Franssen een reële 
kans van slagen hebben bij inkoop en aanbesteding door de gemeente. Dit zonder inbreuk te maken 
op de nationale en Europese aanbestedingsregels. Uitgaven komen daardoor zo optimaal terecht in 
de regio en kunnen zo de lokale economie positief beïnvloeden. Daarnaast dient het 
aanbestedingsbeleid de economische en sociale werkgelegenheid, waaronder leerwerkplekken te 
bevorderen en mogen de duurzaamheidsvereisten aangescherpt worden. Het minimum uurloon van 
14 euro bruto per uur wordt verplicht gesteld. 



Partijprogramma Fractie Franssen 2022-2025 11 

De grensarbeider wordt ondersteund 
Gulpen-Wittem kent een groot aantal grensarbeiders. Deze grensarbeiders kunnen meer 
samenwerking over de grenzen heen gebruiken. Het is dan ook belangrijk dat een goed 
functionerende arbeidsmarkt, met kansen voor grensoverschrijdend werken en de aanpak van 
problemen meer urgentie krijgt. Door gebruik te maken van Europese subsidies kan de 
samenwerking verder geïntensiveerd worden. 

Samenwerken aan concrete opgaven 
Samenwerking met alle andere gemeenten om ons heen in het heuvelland, maar ook Maastricht, 
Parkstad Limburg en de Euregio is voor ons vanzelfsprekend. In eerste instantie samenwerking 
binnen het heuvelland en Maastricht, maar ook samen met onze andere buurgemeenten als dit 
voordelen heeft. Wij liggen centraal gelegen tussen Nederland, Duitsland en België en kunnen door 
samen te werken onze efficiency en effectiviteit vergroten. Samenwerking moet dan ook leiden tot 
lagere lasten en meer service voor de inwoners. Ook natuur en landschap houden niet bij de 
gemeentegrens op, maar moeten door ons samen worden beschermd. De al succesvolle 
samenwerkingsverbanden zullen worden voortgezet. Maar samenwerking dient samen te gaan met 
het behoud van ons dorpse karakter binnen diezelfde Euregio. 


