
 

 

Vragen art. 37 R.v.0 Balans Gulpen-Wittem betreffende het Maria pleintje met waterput Eperheide 

 

In het voorjaar van 2020 hebben twee initiatiefnemers ons Burgerfractielid Wiel Duijzings benadert 

om het Maria pleintje met waterput en de verkeerssituatie per plek van Eperheide te verbeteren.   

Wiel Duijzings heeft wethouder Last in contact gebracht met de initiatiefnemers. In het gesprek met 

wethouder Last bleek al snel dat hij zeer positief was over het plan van de initiatiefnemers.  

Een opgeknapt pleintje zou zowel voor de inwoners als ook de toeristen een leuke ontmoetingsplek 

kunnen zijn c.q. pauze plaats kunnen worden. En het opwaarderen van een stuk monumentaal stukje 

cultuurgoed is voor toeristen toch altijd een bezienswaardigheid en maakt deel uit van ons 5 

sterrenlandschap. Budgettair hoeft het ook geen uitdaging te zijn omdat de gemeente over een 

aantal financiële posten beschikt, waaruit dit initiatief betaald kan worden.   

Na het bezoek van wethouder Last te plekken gingen de initiatiefnemers snel aan het werk met het 

maken van een schets en maakt zij een begroting op om van het Maria pleintje weer een “wauw” 

effect te geven. In het daarop volgend gesprek tussen de werkgroep en de wethouder is het plan 

verder geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat het pleintje een toegevoegde waarde krijgt bij een 

deel van het mooiste kleine dorp in Nederland.   

Het volledig plan werd ingediend. De wethouder gaf aan dat realisatie eind augustus/ begin 

september realistisch moest zijn. De werkgroep zou bij de realisatie betrokken worden.  

Maar helaas. Na het eerste gesprek met de verantwoordelijke ambtenaar verliep het proces stroef. 

Van enige communicatie was geen spraken meer. Zonder enig overleg werden werkzaamheden 

uitgevoerd die niet in het plan stonden, maar er was ook geen communicatie over de 

werkzaamheden.  

Een van de ideeën van de werkgroep was tijdens de kerst weer een mooie grote boom met stal neer 

te zetten. Maar helaas, 9 maanden verder, december 2021 is er nog steeds niets gebeurd en is de 

werkgroep zeer teleurgesteld.   

Dit is duidelijk geen voorbeeld hoe Balans-Gulpen-Wittem  burgerparticipatie en de nieuwe 

bestuursstijl voor ogen hebben. De wethouder omarmd het initiatief, laat een positieve indruk achter 

bij de werkgroep, maar daarna …… 

Waarom stokt de communicatie van het ambtelijk organisatie naar de werkgroep? Er wordt door de 

verantwoordelijke ambtenaar niet gereageerd op welk contact door de werkgroep leden, Niet op  

telefoontjes,  niet op mails, niet op berichten via het KCC.  

Waarom wordt er na tussentijdse contact met wethouder Last geen actie ondernomen vanuit de 

leidinggevende ambtenaar om verantwoordelijke ambtenaar tot actie te manen?  

Waarom wordt de werkgroep niet betrokken bij werkzaamheden of vraagtekens rondom de 

realisatie van het opknappen van het Maria pleintje? 



Waarom wijkt de gemeente af van het door de werkgroep met de wethouder besproken en 

goedgekeurd plan? 

Mag de werkgroep aannemen dat de gemeente de realisatie uitvoert volgens het door de werkgroep 

in samenspraak met wethouder Last origineel plan? 

Wanneer gaat u met de werkgroep leden in gesprek om met hun de uitvoering van het origineel plan 

door te nemen, inclusief de bijbehorende planning? 

Mogen wij als Balans Gulpen-Wittem ervan uit gaan dat er ook in 2021 dekking is voor het 

opgestelde plan?  

Graag zien wij uit naar de beantwoording van deze vragen en dat er vanuit de nieuwe bestuursstijl 

snel actie ondernomen wordt naar de werkgroep Mariaplein Eperheide.  
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