
 

 

Aan 
De bewoners van dit pand 

 
ProjectNieuws 4 

December 2021  

 
 
Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 9 juli jongstleden hebben wij het ontwerp van de Wittemerweg, Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg in 

Eys door middel van een YouTube-film gepresenteerd. Wethouder Last en Plangroep Heggen hebben 

u meegenomen in het ontwerp en de daarbij gemaakte keuzes. Via de projectwebsite heeft u de 

plannen in detail kunnen bekijken. Een lijst met veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden 

hielp u om onze afwegingen en argumenten te begrijpen. 

Ondanks het gemis van de persoonlijke benadering blijkt het, mede door u en de actieve werkgroep, 

gelukt om de plannen onder de aandacht te brengen. In de periode juli – september hebben 320 

unieke bezoekers de projectwebsite bezocht en hebben 125 unieke kijkers gedurende gemiddeld 23 

minuten de presentatie bekeken. We mogen heel blij zijn met deze resultaten. Er zijn meer mensen 

betrokken dan tijdens de eerste fysieke bijeenkomst in maart 2020 (ca. 90 aanwezigen). 

Naar aanleiding van de presentatie en de nieuwsbrieven, die huis aan huis bij circa 600 adressen in 

Eys zijn bezorgd, zijn er 24 schriftelijke reacties binnengekomen. Van de 24 reacties zijn er 12 

reacties die in meer of mindere mate tegen het huidige ontwerp en de 30 km/h zijn. De overige 12 

reacties hebben betrekking op verbeteringen ten aanzien van het plan (met name ten aanzien van 

parkeren, wateroverlast, verlichting, flora en fauna en zichtbaarheid Eyserbeek ter plekke van het 

Kermisterrein). 

Op basis van het aantal en de inhoud van de ingekomen reacties blijkt er meer dan voldoende 

draagvlak voor de uitwerking van de plannen. Het organiseren van nieuwe groepsbijeenkomsten is op 

dit moment niet nodig. Een groot aantal aangedragen verbeterpunten worden nog uitgewerkt. De 

betrokken bewoners worden hierover persoonlijk geïnformeerd. 

De komende weken vindt de verdere technische uitwerking plaats, verkeersbesluiten zijn gepubliceerd 

en vergunningen worden aangevraagd. In januari verwachten wij het bestek (de technische 

beschrijving van het werk) gereed te hebben en de definitieve raming te maken. Vervolgens worden 

enkele ontwerpkeuzes en het bijbehorende kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Als dit 

alles positief verloopt kan begin maart 2022 de aanbestedingsprocedure opgestart worden.  

 

 

 

 

 



 

 

In tabelvorm ziet de planning er dan als volgt uit : 

Activiteit Wanneer Doel Vorm 

Informeren Januari 2022 Inzage bestekstekening, gelegenheid om details in 

te zien en uw persoonlijke situatie te controleren 

(denk aan ligging inrit, plaats lichtmast ed.) 

Via projectwebsite 

Raadsbesluit Januari 2022 Besluitvorming krediet en ontwerpkeuzes. Raadsvergadering (proces) 

Aanbestedingsprocedure maart – april 

2022 

Uitnodigen aannemers om een inschrijving te 

doen 

n.v.t. 

Informeren 2e 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   

 
 
 
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 prettige feestdagen toe te wensen ! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
Jos Last 
Wethouder Ruimte en Milieu 
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