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In december vorig jaar 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. Inmiddels alweer een half jaar verder zijn we blij te zien dat veel bewoners de weg 
naar onze projectwebsite weten te vinden. Net zo blij zijn we dat we u het ontwerp kunnen 
presenteren. 
 
Presentatie ontwerp 
Vanaf 9 juli aanstaande kunt u de presentatie van het ontwerp volgen via een film op projectwebsite 
www.plangroepheggen.nl/reconstructie-mesweg-froweinweg-eys 
 
We pakken het op deze manier aan zodat: 

- U niet met grote groepen mensen bij elkaar hoeft te komen. 
- We u in de gelegenheid stellen op een zelf gekozen moment de presentatie te bekijken. 
- U de tijd heeft om na te denken over de plannen en deze te bespreken met uw buren. 
- U nadien kunt aangeven over welk onderwerp of thema u nadere info of uitleg wenst; 
- U de presentatie zo vaak u wilt kunt bekijken. 
- Wij op basis van behoefte en noodzaak kleinere groepsbijeenkomsten kunnen organiseren in 

een geschikte ruimte. 
 
Wat vindt u in de presentatie? 

- Terugblik proces, uitgangspunten en uw inbreng. 
- Inzicht in wat met uw ideeën is gedaan. 
- Uitleg keuze 30 km zone en bijbehorende maatregelen. 
- Toelichting ontwerp. 
- Overzicht veel gestelde vragen inclusief antwoorden. 

 
Presentatie gezien en dan? 
Mogelijk heeft u naar aanleiding van de presentatie  vragen. In samenwerking met de werkgroep 
hebben we een lijst met veel voorkomende vragen opgesteld. Per rubriek (o.a. Afwatering, Verkeer, 
Groen en/of Parkeren) vindt u antwoorden op deze vragen. U treft deze vragenlijst aan op de 
projectwebsite.  
 
Staat uw vraag er niet bij of wilt u graag iets anders bespreken? Stuur dan uiterlijk 22 juli een mail 
naar Joep van Oeffelt, projectleider van de gemeente Gulpen-Wittem via e-mail: 
joep.van.oeffelt@gulpen-wittem.nl. 
 
Gelieve in de mail aan te geven waarover u contact wil hebben. Wij bekijken dan of een fysieke 
groepsbijeenkomst of persoonlijk contact de beste oplossing is. 
 
De fysieke groepsbijeenkomst wordt naar behoefte ingepland en vindt plaats in september van dit 
jaar. 
 
 
 

http://www.plangroepheggen.nl/reconstructie-mesweg-froweinweg-eys
mailto:joep.van.oeffelt@gulpen-wittem.nl


 

 

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

Presentatie ontwerp Vanaf 9 juli 

2021  

Presentatie ontwerp / Toelichting keuzes en 
afwegingen 

Opgenomen presentatie via 

website 

Vragen / verzoek deelname 

fysieke bijeenkomst 

Uiterlijk 22 juli Vraag en antwoord, interactie, aanvullende uitleg, 

feedback 

Per mail / telefoon 

Aanvullende vragen / thema’s September 

2021 

Bespreken niet behandelde thema’s en vragen Fysiek in kleine 

groepsbijeenkomst op afspraak 

Informeren Oktober 2021 Inzage bestekstekening, gelegenheid om details in 

te zien en uw persoonlijke situatie te controleren 

(denk aan ligging inrit, plaats lichtmast ed.) 

Via projectwebsite 

Informeren 1e kwartaal 

2022 

Aannemer informeert over aanpak, planning, 

fasering en bereikbaarheid 

Digitaal of fysiek per fase en op 

afspraak 

Start uitvoering Verwacht 2e 

kwartaal 2022 

Start werkzaamheden   

 
Plein gymzaal (Kermisterrein Nachtegaalstraat) 
In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat het ontwerp van het plein buiten beschouwing was 
gelaten. Dat was vanwege een motie betreffende ontwikkelingen rondom gymzaal en basisschool. 
Inmiddels is duidelijk dat die ontwikkeling het fysieke ontwerp van het plein niet meer in de weg staat. 
Dit betekent dat ook deze ontwerpopdracht is opgepakt. Geïnteresseerd? Bekijk de presentatie en 
check de projectwebsite. 
 
Gesprekken met ondernemers 
Na de oproep in de 2e projectnieuwsbrief hebben we nog enkele gesprekken met ondernemers 
gevoerd. De verschillende behoeftes ten aanzien van de bedrijfsvoering hebben we in kaart gebracht. 
In september starten we met een eerste opzet van het faseringsplan en het plan omtrent 
bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Dit alles om de aannemer voldoende informatie mee te 
geven en een definitief plan op te laten stellen. Het plan wordt voor start met u en alle andere 
omwonenden gedeeld. 
Hebben wij u gemist en heeft u behoefte aan een bedrijfsbezoek? Meldt u dan aan bij de heer Joep 
van Oeffelt, projectleider van de gemeente Gulpen-Wittem. 
 
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/. 
 
Heeft u vragen? 
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 vast een fijne vakantie toe te wensen ! 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jos Last 
Wethouder Ruimte en Milieu 
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