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Verslag 2e bewonersavond     
 
Project   : Watermaatregelen en onderhoud Burg. Pappersweg - Gonthofweg –  
     Mr. Beukenweg e.o. Mechelen 
 
Projectnummer  : 22.079 
 
Datum, tijd en plaats : 11 januari 2023, 19.30 uur, Brandweerkazerne Mechelen 
 
Aanwezigen  :  Dhr. P. Moonen  Gemeente Gulpen-Wittem  
      Dhr. R. Dorren   Plangroep Heggen B.V. 
      Mevr. I. Swennen  Plangroep Heggen B.V. 
      Ca. 60 belangstellenden  
             
 
▪ Opening en mededelingen 

De avond wordt geopend door de heer Moonen. Hij heet iedereen van harte welkom en stelt de 
aanwezigen voor. 

 
▪ Programma  

- Terugblik vorige bewonersavond 
- Opmerkingen 
- Schetsontwerp 
- Enquête verkeerssituatie 
- Vervolgproces 
- Vragen/opmerkingen 
 

▪ Doel van de avond 
De heer Moonen geeft middels een presentatie het doel van de avond aan.  
Middels deze bijeenkomst worden de belanghebbenden geïnformeerd over de gemaakte opmerkingen en 
wat daarmee gedaan werd en de overwegingen die daarbij werden gemaakt. De gemaakte opmerkingen 
worden gepresenteerd en vervolgens wordt aan de hand van schetsontwerpen toegelicht wat wel en niet 
zal worden meegenomen. Na afloop is er nog de gelegenheid om vragen te stellen en zal worden gevraagd 
om een enquêteformulier in te vullen met betrekking tot de gewenste verkeerssituatie. 
 

▪ Terugkoppeling 1e bewonersavond 
Tijdens de eerste bewonersavond werden de bewoners in de mogelijkheid gesteld om 
opmerkingen/reacties door te geven. Al deze opmerkingen werden genoteerd en ook de opmerkingen per 
mail werden meegenomen. Vervolgens werden de opmerkingen verzameld en gecategoriseerd. De 
hoofdlijnen werden middels de presentatie uitgebreid besproken. Een volledig overzicht van alle 
opmerkingen/aandachtspunten is terug te vinden op de projectwebsite.  
 

▪ Schetsontwerp/kansenkaart 
Naar aanleiding van de opmerkingen van de bewoners en de wensen/eisen van de gemeente werd een 
schetsontwerp opgesteld voor de riolering/watermaatregelen en voor de inrichting (twee varianten). Het 
betreft een globaal schetsontwerp die de richting zal aangeven voor de verdere uitwerking van het 
ontwerp tot een definitief ontwerp. Er zal straks onderscheid gemaakt worden in noodzaak, kans en wens 
en dat wordt afgewogen tegenover het beschikbare budget. Het is dus nu nog niet zeker dat alles 
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uitgevoerd kan worden, maar we doen ons uiterste best om zoveel mogelijk kansen en wensen mee te 
nemen in het project. 
 

▪ Verkeerssituatie 
Er werden twee verkeerssituatie (tweerichtingsverkeer en eenrichtingsverkeer) voorgesteld met elk zijn 
voor- en nadelen. Om een verkeerssituatie te wijzigen dient een verkeersbesluit genomen te worden en is 
het van belang dat alle bewoners achter dat besluit staan. Daarom wordt er gevraagd om het 
enquêteformulier in te vullen om op die manier uw persoonlijke voorkeur kenbaar te maken. Dit kan door 
het enquêteformulier, dat tijdens de bewonersavond ter beschikking werd gesteld, in te vullen en te 
bezorgen via mail, post of het kan afgegeven worden in het gemeentehuis. Ook kunt u een digitaal 
formulier invullen dat terug te vinden is op de website.  Op die manier kan een afweging worden gemaakt 
of het veranderen van de verkeerssituatie haalbaar is of niet. Het is geen “meeste stemmen gelden”, maar 
een overgrote meerderheid dient eenzelfde voorkeur te hebben. Men kan immers bezwaar maken tegen 
het verkeersbesluit. De gemeente zal de uitslag van de enquête, begin februari, kenbaar maken op de 
website. 
 

 Communicatie 
Er is een projectwebsite opgesteld, deze is bij u kenbaar gemaakt op twee bewonersbrieven en zal ook op 
het enquêteformulier vermeld staan. Op deze website worden relevante documenten geplaats. Wij 
adviseren u om periodiek de website te bezoeken. Via de website kan u ook vragen stellen aan het 
projectteam. De mensen die hun mailadres hebben doorgegeven, kunnen we makkelijker en vaker 
informeren. Hierbij nogmaals het verzoek om uw mailadres aan ons door te geven. 
 
 
Bijlagen:   
 
Bijlage 1: Reactie/wensen/knelpunten/vragen bewoners/belanghebbenden d.d. 11 januari 2023 
 
 


