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Aan 
De bewoners van dit pand 
 
Gulpen, 03 Oktober 2022 
 
Onderwerp: Uitnodiging 1e bewonersavond “Watermaatregelen en onderhoud Burgemeester 
Pappersweg-Gronthofweg-Meester Beukenweg in Mechelen”. 
 
Geachte mevrouw, meneer, 
 
De gemeente Gulpen-Wittem is voornemens om in 2023 de Burgmeester Pappersweg, Gronthofweg en 
Meester Beukenweg te reconstrueren. Voor de start van het project willen we graag weten wat er in uw 
straat of buurt speelt. Daarom organiseren we een bewonersavond. 
 
De bewonersavond vindt plaats op: 
Datum: Woensdag 19 Oktober 2022 
Tijdstip: van 19.30 tot 21.30 uur 
Locatie: Brandweerkazerne Mechelen Spetzesweide 
 
Gescheiden rioolstelsel en afkoppelen openbare verharding 
Dit project is onderdeel van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Het project bestaat uit de aanleg van een 
regenwaterriool in de Gronthofweg en een gedeelte van de Burg.Pappersweg én het afkoppelen van de 
openbare verhardingen, waarbij vuilwater en hemelwater van elkaar worden gescheiden.  
Dit is een belangrijke maatregel om het gemeentelijke rioolstelsel klaar te maken voor de toekomst. 
Door klimaatverandering neemt het aantal zware buien toe en dit leidt steeds vaker tot problemen. Het 
scheiden van het vuilwater en hemelwater zorgt ervoor dat het regenwater beter afgevoerd kan worden 
en het riool niet overbelast raakt. Bovendien gaat het schone regenwater niet meer onnodig naar de 
zuiveringsinstallatie.  
 
Aangezien de straat hiervoor moet worden opengebroken, is dit een goed moment om ook de 
bovengrondse inrichting, zoals verharding en beplanting, te vernieuwen. Hiervoor moet een ontwerp 
worden gemaakt. Op onderstaande afbeelding is het plangebied schematisch weergegeven. 
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Bewonersavond 
Op deze avond willen wij erachter komen wat u mist in uw wijk, welke knelpunten en wensen er zijn op 
het gebied van parkeren,  verkeerssituatie, water en groen. Wellicht heeft u ook nog andere 
aandachtpunten die we in de nieuwe inrichting mee moeten nemen. Op deze avond stellen wij het 
projectteam aan u voor en geven wij middels een korte presentatie aan wat het werkgebied en de 
noodzaak van het project is en waar eventuele kansen liggen. Ook geven wij een toelichting op het te 
doorlopen werkproces. Wij presenteren geen ontwerp op deze avond, maar willen van u horen wat er 
speelt!  
Waar mogelijk nemen we de inbreng op deze avond mee in het eerste ontwerp. Over onderwerpen/ 
voorstellen die we niet in het ontwerp mee kunnen nemen, krijgt u van ons een terugkoppeling met de 
overweging die we daarbij hebben gemaakt.  
Indien u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn, maar toch uw opmerkingen/aandachtspunten 
wilt doorgeven dan kunt u dat per mail doorgeven of een afspraak maken via onderstaande 
contactgegevens. 
Tijdens een tweede informatieavond, eind 2022, presenteren we een eerste ontwerp waarop u 
wederom uw reactie mag geven.  
 
Communicatie 
Om de communicatie tijdens de voorbereidingsfase en uitvoeringsfase zo efficiënt mogelijk te maken, 
vragen wij uw contactgegevens (naam, straatnaam, huisnummer, telefoonnummer en e-mail adres) die 
wij alleen gebruiken om projectinformatie te delen. U bent hiertoe niet verplicht, maar dat maakt het 
voor ons wel een stuk eenvoudiger om snel met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken uw 
contactgegevens voor geen enkel ander doeleinde. 
 
Bent u van plan om te komen?  
Wij stellen het erg op prijs als u zich vooraf wilt aanmelden door een email te sturen naar: 
pedro.moonen@gulpen-wittem.nl , onder vermelding van ‘aanmelding bewonersavond’.   
 
Wij zien u graag op 19 Oktober a.s. om 19:30 in de brandweerkazerne Mechelen. 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze brief of anderzijds? Dan kunt u deze stellen via 
onderstaande contactgegevens. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Pedro Moonen  I    Directievoerder CCT 
Beleid en Projecten  I  Gemeente Gulpen-Wittem 

  043 8800 778  I   pedro.moonen@gulpen-wittem.nl 
Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen  I  Postbus 56, 6270 AB Gulpen  I  www.gulpen-wittem.nl  
 

Onze dienstverlening is betrouwbaar, flexibel, efficient, respectvol en mensgericht. 
 

 

mailto:pedro.moonen@gulpen-wittem.nl
mailto:pedro.moonen@gulpen-wittem.nl
http://www.gulpen-wittem.nl/
https://www.gulpen-wittem.nl/
https://www.gulpen-wittem.nl/internet/belangrijke-telefoonnummers_3368/
mailto:info@gulpen-wittem.nl

