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Op 10 juli informeerden wij u via deze nieuwsbrief over de gewijzigde aanpak en planning van het 
project “Reconstructie Mesweg – Mr. Dr. Froweinweg en herinrichting Plein gymzaal en Pendile” in 
Eys. In de tussentijd heeft u onze verrichtingen wellicht via de projectwebsite gevolgd. Als u dat nog 
niet heeft gedaan is de voorliggende brief een mooie aangelegenheid om de website tijdens de 
kerstvakantie eens te bezoeken. In de voorliggende brief informeren wij u op hoofdlijn over de 
voortgang en de onderwerpen die in de werkgroep zijn besproken.  
 
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan ? 
De werkgroep, bestaande uit 13 bewoners, heeft 4 keer overleg gevoerd, waarvan de laatste 3 keer 
digitaal in verband met de Covid-pandemie. Tijdens het eerste overleg hebben wij uw inbreng 
besproken en onderverdeeld in hoofdthema’s waaronder o.a. Verkeer & Parkeren, Groen, Water, 
Algemeen en Locatie specifieke aandachtspunten. In het tweede en derde werkgroepoverleg zijn we 
aan de slag gegaan met het thema Verkeer. Onderstaand treft u als voorbeeld enkele themavragen 
aan die tijdens de overleggen zijn besproken : 
 
Hoe kunnen we voldoen aan de wens v/d bewoners om de snelheid v/h verkeer omlaag te brengen ?  
Hoe kunnen we de weg veiliger maken ? 
Hoe gaan we om met fietsers en voetgangers ? 
Welke functie heeft de weg en welke inrichting en snelheid hoort daarbij ? 
Is de drukke zomerdag maatgevend voor de inrichting of zijn dat juist de reguliere weekdagen ? 
Hoe richten we de kruispunten in ? 
Kunnen wensen ingevuld worden binnen de richtlijnen en kaders ? 
 
Uw begrijpt dat bovenstaande themavragen verschillende inzichten en standpunten opleveren. Ook in 
de werkgroep is dat het geval. Op basis van de inbreng en gevoerde discussie in de werkgroep heeft 
het adviesbureau en de gemeente afwegingen gemaakt en een eerste ontwerp opgesteld waarvan wij 
denken optimaal invulling te kunnen geven aan de op 4 maart opgehaalde bewonerswensen. Tijdens 
het vierde werkgroepoverleg van afgelopen woensdag 16 december, is dit ontwerp aan de werkgroep 
gepresenteerd. Vervolgens zijn wij in gesprek gegaan en zijn door de leden op- en aanmerkingen  
geplaatst. 
 
Wilt u meer weten over de besproken thema’s en inbreng in de werkgroep  ? 
Kijk dan op de projectwebsite www.plangroepheggen.nl/reconstructie-mesweg-froweinweg-eys 
 
Hoe gaan we verder ? 
Zodra de omstandigheden het toelaten (eind januari/februari 2021) maken wij een rondgang met de 
werkgroep. Met het ontwerp in de hand zullen we het project nalopen en enkele discussiepunten 
nader bespreken. Vervolgens willen we het ontwerp met bijbehorende toelichting graag aan alle 
inwoners presenteren. Naar alle waarschijnlijkheid dienen we dat (gezien de huidige omstandigheden) 
digitaal te doen. U krijgt vervolgens de tijd om uw bevindingen aan ons door te geven. 
 
 
 
 

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


 

 

In tabelvorm ziet de planning er dan als volgt uit : 
Activiteit Wanneer Doel Vorm 

Contactmoment 2  December 
2020 

Terugblik werkzaamheden werkgroep 

 

Nieuwsbrief 18 december 
Digitaal via website 

Contactmoment 3 Februari/Maart 

2021  

Presentatie 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  Mei 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 

Pendile-terrein 
In januari komt de stuurgroep en de ontwerper van het Pendile terrein bij elkaar om te bekijken of alle 
zaken die tijdens de ontwerpwedstrijd aan de orde zijn gekomen netjes in het ontwerp zijn vertaald. 
Vervolgens wordt ook dit ontwerp meegenomen in verdere uitwerking als hierboven vermeld. Op de 
projectwebsite kunt u dit ontwerp nogmaals inzien. 
 
Plein gymzaal (Kermisterrein Nachtegaalstraat) 
Zoals u wellicht heeft vernomen is er tijdens de begrotingsbehandeling een motie aangenomen en aan 
het college opgedragen met bewoners, verenigingen, schoolbestuur en de woningstichting in gesprek 
te gaan over het gebied tussen de Nachtegaalstraat, Lijsterstraat, Kanariestraat en Eyserbeek. In 
afwachting van deze gesprekken is de indeling en inrichting van het plein vooralsnog buiten 
beschouwing gelaten. 
 
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. Met de meeste ondernemers is inmiddels gesproken, maar er 
moeten ook nog enkele gesprekken plaatsvinden. Heeft u behoefte aan een bedrijfsbezoek en hebben 
wij u nog niet benaderd ? Meldt u dan aan bij de heer Joep van Oeffelt, projectleider van de gemeente 
Gulpen-Wittem. 
 
Projectinformatie 
Alle projectinformatie is te vinden op de projectwebsite. Zoek in uw browser op “reconstructie mesweg 
– froweinweg”  of ga direct naar www.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. 
 
Rest mij u prettige feestdagen toe te wensen ! 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jos Last 
Wethouder Ruimte en Milieu 

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