
 

 

Aan 
De bewoners van dit pand 

ProjectNieuws 
Juli 2020  

 
 
In deze brief informeren wij u over de gewijzigde aanpak en planning van het project “Reconstructie 
Mesweg – Mr. Dr. Froweinweg en herinrichting Plein gymzaal en Pendile” in Eys.  
 
Aanleiding 
Op 4 maart hebben wij een geslaagde startbijeenkomst* gehouden en ruim 100 bewoners 
geïnformeerd over het project, de aanpak en de planning. Tevens is door middel van enkele 
tafelsessies in samenwerking met het Kernoverleg informatie bij u opgehaald en is een werkgroep 
gevormd bestaande uit circa 15 bewoners. 
 
Helaas werd kort na die avond ook Nederland getroffen door het Coronavirus en zijn als gevolg van 
de ingestelde maatregelen alle geplande bewonersavonden geannuleerd. Gelukkig lijkt het inmiddels 
de goede kant op te gaan en is bekeken op welke verantwoorde manier de projectvoorbereiding en 
burgerparticipatie weer opgepakt kunnen worden. Dit alles met het oog op het beperken van de 
opgelopen vertraging van het project. De uitvoeringsstart is thans gepland voor september 2021. 
 
*Heeft u de eerste avond gemist en bent u benieuwd naar de presentie en de verslaglegging van de avond, bekijk dan de 
projectwebsite, bereikbaar via www.gulpen-wittem.nl en zoek op “plannen, projecten en wegwerkzaamheden of ga direct naar 
http://plangroepheggen.nl/reconstructie-mesweg-froweinweg-eys/. 

 
Gewijzigde aanpak en planning 
Om de kans op verspreiding van het virus te voorkomen heeft het college besloten tot nader bericht 
zoveel mogelijk in te zetten op digitale vormen van burgerparticipatie. Wij beseffen dat deze aanpak in 
eerste instantie minder charmant en persoonlijk lijkt. Wij zijn er echter van overtuigd, dat de kwaliteit 
van de burgerparticipatie minimaal gelijkwaardig is en naast de beoogde volksgezondheid op het 
gebied van flexibiliteit een aantal voordelen oplevert. In onderstaand spoorboekje laten wij u zien 
welke contactmomenten u nog van ons kunt verwachten. 
 
Activiteit Wanneer Doel Vorm 

Contactmoment 2  November 
2020 

Terugblik inbreng eerste avond 
Toelichting ontwerpmogelijkheden en 
schetsontwerp 

Digitaal via website 

 Tot 2 weken 

na publicatie 

Vraag en antwoord, interactie, aanvullende 

uitleg, feedback, delen op website 

Mail, bellen of indien gewenst op 

basis van reservering fysiek 

Contactmoment 3 Februari 2021  Presentatie definitief ontwerp 
Toelichting keuzes en afwegingen 

Digitaal via website 

 Tot 2 weken 

na publicatie 

Vraag en antwoord, interactie, aanvullende 

uitleg, feedback, delen op website 

Mail, bellen of indien gewenst op 

basis van reservering fysiek 

Contactmoment 4  April 2021 Presentatie bestekstekening, gelegenheid om 

details in te zien en uw persoonlijke situatie te 

controleren (denk aan ligging inrit, plaats 

lichtmast ed.) 

Digitaal of fysiek op afspraak 

Contactmoment 5 3e kwartaal 

2021 

Aannemer informeert over aanpak, planning, 

fasering en bereikbaarheid 

Digitaal of fysiek per fase en op 

afspraak 

 

http://www.gulpen-wittem.nl/
http://plangroepheggen.nl/reconstructie-mesweg-froweinweg-eys/


 

 

Werkgroep  
In de genoemde aanpak is een belangrijke rol weggelegd voor de werkgroep. De werkgroep bestaat 
uit circa 15 deelnemers hoofdzakelijk gevormd door bewoners en 2 ondernemers woonachtig aan het 
project. Verder bestaat de werkgroep uit 2 technisch adviseurs van Plangroep Heggen, de 
gemeentelijke projectleider en 2 leden van het Kernoverleg. De werkgroep komt bij elkaar en bereidt 
de digitale bijeenkomsten (algemene contactmomenten) voor, evalueert deze en zet acties uit. In feite 
zijn de bewoners in de werkgroep een soort verlengstuk van u. Ze denken mee in het belang van het 
dorp en zien erop toe dat uw inbreng wordt behandeld en waar mogelijk en passend binnen de kaders 
wordt meegenomen. Dit wil niet zeggen dat we alle ideeën kunnen meenemen. Uiteindelijk moeten er 
ook keuzes gemaakt worden. De werkgroep ziet er op toe dat de te maken keuzes op basis van 
inhoudelijke argumenten tot stand komen. De afwegingen die worden gemaakt worden met u gedeeld 
tijdens de digitale bijeenkomsten. 
 
Ondernemers 
Tijdens de eerste bijeenkomst hebben wij aangegeven dat we ondernemers, die daar behoefte aan 
hebben, zullen bezoeken om hun bedrijfsvoering in kaart te brengen. Dit alles om de overlast en 
hinder tijdens de uitvoering te beperken. Enkele gesprekken zijn reeds gevoerd, maar ook dit traject is 
sinds de coronamaatregelen stilgevallen. Nu de maatregelen zijn versoepeld pakken we ook dit traject 
weer op. Vanaf september nemen wij contact op met de ondernemers langs het traject en de 
ondernemers die zich hebben aangemeld. Heeft u behoefte aan een bedrijfsbezoek ? Meldt u dan aan 
bij de heer Joep van Oeffelt, projectleider van de gemeente Gulpen-Wittem. 
 
Vervolg 
In september komen wij voor het eerst met de werkgroep bij elkaar. Via de projectwebsite houden wij u 
op de hoogte van de vorderingen. Vervolgens ontvangt u een uitnodiging voor de digitale bijeenkomst 
in november.  
 
Informatie per mail 
Ontvangt u projectinformatie of uitnodigingen graag per mail ? Graag ! Zo besparen we papier en dragen 
we ons steentje bij aan het milieu. Laat ons dit weten door een mail te sturen naar : 
joep.van.oeffelt@gulpen-wittem.nl 
 
Projectinformatie 
Alle projectinformatie is te vinden op de projectwebsite, via www.gulpen-wittem.nl. Zoek op “plannen, 
projecten en wegwerkzaamheden” of ga direct naar http://plangroepheggen.nl/reconstructie-mesweg-
froweinweg-eys/. 
 
Vragen 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief ? Schroom niet en stuur een mail naar Joep van Oeffelt, 
projectleider van de gemeente Gulpen-Wittem via e-mail: joep.van.oeffelt@gulpen-wittem.nl. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Jos Last 
Wethouder Ruimte en Milieu 
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