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provincie limburg f*

Gulpen-Wittem
GEMEENTE

Convenant
gezamenlijk werken aan de centrumontwikkeling van Gulpen

In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en 

sociale structuur binnen de provincie wil versterken. Provinciale Staten hebben op 13 mei 2016 

vastgesteld het kader Stedelijke Ontwikkeling en een bijbehorend budget van € 40 mln. beschikbaar 

gesteld. Daarbij hebben Provinciale Staten aangegeven dat de nadruk dient te liggen op het samen 

met de betreffende gemeenten versterken van economische en sociale structuur in de steden Venlo, 

Sittard, Heerlen en Maastricht en dat daarvoor in beginsel € 32 mln. uit het beschikbaar gestelde 

budget benut kan worden. Gedeputeerde Staten zijn met de uitvoering van dit kader belast. 

Gedeputeerde Staten gaan daarbij te werk zoals in bijlage 1 is beschreven. De resterende middelen 

zijn bedoeld om vergelijkbare ontwikkelingen met een (boven)regionale betekenis in andere centra 

te ondersteunen.

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem hebben voor het centrum Gulpen een plan 

uitgewerkt (zie bijlage 2) zoals in bovengenoemd kader bedoeld. In dat plan is aangegeven welke 

resultaten de gemeente in het centrum wil bereiken.

Gedeputeerde Staten stemmen in met de in dat plan beschreven resultaten die burgemeester en 

wethouders per 01 januari 2019 willen bereiken.

Daarnaast bespreken gemeente en provincie in goed partnerschap andere dossiers die mogelijk 

raken aan andere provinciale/gezamenlijke dossiers.

Met betrekking tot het in de periode tot 31 maart 2019 gezamenlijk werken aan het versterken van 

economische en sociale structuur in Gulpen maken de colleges van Gedeputeerde Staten en 

burgemeester en wethouders de volgende afspraken:

1. Beide colleges zetten zich maximaal in om elkaar te ondersteunen in het versterken van de 

economische en sociale structuur in Gulpen en reserveren daartoe ruimte in de respectievelijke 

begrotingen. Zij informeren elkaar tijdig over al hetgeen hiervoor van belang kan zijn. De in 

bijlage 3 samengevatte resultaten dienen vóór 01 januari 2019 gerealiseerd te zijn danwel dienen 

daarvoor onherroepelijke (betalings-)verplichtingen te zijn aangegaan.

Gedeputeerde Staten stellen in dit verband een bedrag van € 1.040.000,- beschikbaar aan de 

gemeente t.b.v. het realiseren van de in bijlage 3 samengevatte resultaten, ervan uitgaande dat 

burgemeester en wethouders zorgen voor een gemeentelijke inzet van ruim € 7,5 mln. Deze 

bijdrage van € 1.040.000,- is inclusief de bijdrage van € 90.000,- t.b.v.

belevingscentrum/Rosstraat.



Beide colleges beogen daarmee een inzet van externe (markt)partijen te genereren van ruim 

€ 950.000,-- die gericht is op het realiseren van de genoemde resultaten.

2. Burgemeester en wethouders zorgen ervoor dat van de voorgenomen projecten/initiatieven de 

voor Gedeputeerde Staten noodzakelijke informatie (zie bijlage 1) tijdig bekend is.

3. Burgemeester en wethouders kunnen het bij het plan horende overzicht van voorgenomen

projecten/initiatieven in overleg met Gedeputeerde Staten aanvullen in het belang van het tijdig 

realiseren van de beschreven resultaten.

4. Gedeputeerde Staten zullen in lijn met de in bijlage 1 omschreven werkwijze de nodige 

bestuurlijke toezeggingen doen en middelen betaalbaar stellen. Daarbij zullen concrete 

voorwaarden worden geformuleerd, gericht op het tijdig (d.w.z. vóór 01 januari 2019) borgen 

van de beschreven resultaten.

5. Indien de (markt)omstandigheden daar aanleiding toe vormen, kunnen in onderling overleg 

resultaten worden toegevoegd c.q. aangepast.

6. T.b.v. een adequate uitvoering, monitoring en evaluatie onderhouden partijen geregeld overleg. 

De verantwoordelijke bestuurders zijn de gedeputeerde Stedelijke Ontwikkeling en wethouder 

Stedelijke Ontwikkeling.

Gulpen, 23 december 2016

P.H.J. Franssen 

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling

namens B&W,
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"werkwijze GS" 

Bijlage 1 bij convenant

1. Van de gemeente wordt een plan verwacht waarin de identiteit van een centrum en de 

visie/ambities voor de langere termijn zijn beschreven, incl. complementariteit t.o.v. omliggende 

steden / centra.

Dit plan geeft tevens inzicht in de beoogde resultaten die de gemeente in het betreffende 

centrum per 01 januari 2019 bereikt wil hebben op het gebied van de in het kader Stedelijke 

Ontwikkeling benoemde criteria.

2. Bij voornoemd plan hoort een overzicht van voorgenomen projecten/initiatieven waarmee de 

gemeente de beschreven ambities en de per 01 januari 2019 beoogde resultaten wil realiseren; 

dit overzicht kan nadien nog worden aangevuld en kan ook een doorkijk geven voor de periode 

na 01 januari 2019.

Van de daarin opgenomen projecten/initiatieven wordt aangegeven in welke mate deze 

bijdragen aan de onder 1 bedoelde resultaten en welke relatie er is met (onderdelen van) 

provinciaal beleid.

3. De informatie m.b.t. de opgenomen projecten/initiatieven moet eenduidig zijn t.a.v. inhoud, 

financiën, (onherroepelijke) deelname derden, planning en bijdrage aan de beoordelingscriteria 

als bedoeld onder 1.

4. Aan de hand van de beschikbare informatie vindt in overleg met de gemeente een prioritering

van projecten/initiatieven plaats op basis van hun bijdrage aan de beoogde resultaten en 

kansrijkheid/uitvoeringsgereedheid. Dit wordt in een convenant tussen gemeente en provincie 

vastgelegd.

5. Op basis van die prioritering doen Gedeputeerde Staten bij gebleken behoefte een bestuurlijke 

toezegging m.b.t. een financiële bijdrage en/of dragen zorg voor een concrete bijdrage.

6. Aan een bestuurlijke toezegging worden voorwaarden verbonden, gericht op het realiseren van 

het betreffende project/initiatief. Een toezegging vervalt, indien niet binnen de daarbij aangege-

ven termijn aan de verbonden voorwaarden is voldaan.

7. Het daadwerkelijk beschikbaar stellen van middelen vindt plaats nadat aan de voorwaarden, 

verbonden aan de bestuurlijke toezegging, is voldaan. Voor het daadwerkelijk beschikbaar stellen 

is in ieder geval noodzakelijk dat er een onomkeerbare betalingsverplichting is aangegaan en dat 

er een sluitende business case beschikbaar is, waaruit blijkt dat zowel realisatie als exploitatie 

geborgd zijn.

8. Het totaal van de provinciale bijdrage bedraagt niet meer dan maximaal 50% van de initiële 

kosten en nooit meer dan de gemeentelijke bijdrage.

9. Gedeputeerde Staten houden bij het toekennen van bijdragen rekening met:

■ de omvang van de met het plan beoogde resultaten (als bedoeld onder 1);

■ de mate waarin de beschikbaar te stellen middelen bijdragen aan de beoogde resultaten en 

de mate waarin deze middelen -zowel bij andere partijen als vanuit andere beleidsvelden-

extra inzet van middelen genereert (multipliereffect).



10. Gedeputeerde Staten houden bij het toekennen van bijdragen rekening met het voor de 4 steden

en overige centra gezamenlijk beschikbare budget.

11. Gedeputeerde Staten verlenen géén bijdrage indien de ingediende visie en bijbehorende ambi-

ties voor de langere termijn indruisen tegen de onderlinge complementariteit tussen de overige

steden/centra danwel tegen provinciaal beleid.

Begrippenlijst

Plan: Door de gemeente opgesteld plan/programma, gericht op het versterken 

van de economische en sociale structuur, waarin uiteengezet is wat de 

identiteit van de stad is en waarin de visie/ambities voor de langere 

termijn zijn beschreven, incl. complementariteit t.o.v. omliggende 

steden/centra en de beoogde resultaten per 01 januari 2019.

Bestuurlijke toezegging: Schriftelijke mededeling van GS waarin onder voorwaarden en voor een 

bepaalde termijn, een bijdrage in het vooruitzicht wordt gesteld.

Onomkeerbare betalings-

verplichting:

De aan de zijde van een direct bij een concreet initiatief betrokken partij 

rustende onomkeerbare verplichting tot substantiële (d.w.z. > 10% van de 

initiële kosten) betaling aan (organisatorisch noch persoonlijk gelieerde) 

derden, gericht op het realiseren van (een deel van) de opgenomen 

resultaten die per 01 januari 2019 bereikt moeten zijn.

Initiële kosten: Het totaal van de investeringen die nodig zijn om het project/initiatief te 

realiseren, conform de ingediende business case.

Initiatief: Samenhangend geheel van activiteiten, waarmee een bijdrage wordt 

geleverd aan de in het plan opgenomen beoogde resultaten per 01 

januari 2019.

Kosten: Kosten, die de gemeente (heeft ge)maakt om een initiatief te realiseren 

en zoals opgenomen in de ingediende business case.

In beginsel komen hiervoor alleen in aanmerking kosten voor zover die 

gemaakt zijn na het ondertekenen van dit convenant en die géén verband 

houden met personele inzet, niet marktconforme afwaardering van 

vastgoed, inrichting en exploitatie.
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Geacht college.

Wij hebben de ambitie om de regionale centrumfunctie van onze gemeente op economisch/toeristisch 

gebied ook voor de toekomst stevig te verankeren. Naast een scala aan maatregelen in het buitenge-

bied is daarbij van groot belang ook de centrumfunctie van de kern Gulpen voor de komende periode 

te versterken.

In dat verband treft u in de bijlage aan een plan gericht op de door ons voorgenomen herinrichting en 

opwaardering van het centrum Gulpen. We hebben daarbij de lat hoog gelegd en zijn ons ervan be-

wust dat we deze ambities alleen samen met andere partners zullen kunnen realiseren.

Graag treden we met u in overleg over de wijze waarop de in het plan beschreven maatregelen op 

korte termijn in gezamenlijkheid tot uitvoering gebracht kunnen worden.

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met J.S.L.M. Alberts

via telefoonnummer 043-8800750 of e-mail Jules.Alberts@gulpen-wittem.nl.

Met vriendelijke groet, 2016/68381 2-9-2016

RMT
21-11-2016

burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,

J.G.M.T. Ubachs

Maud Goossens
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Project Centrum Plan Gulpen - gemeente Gulpen-Wittem.

De toekomst

‘Wie vooruitkijkt, heeft de toekomst’. Alleen als je ver genoeg vooruitkijkt, kun je 

strategische keuzes maken met een duurzaam en integraal karakter. En dit laatste is voor onze 

gemeente van groot belang. Voor de gemeente zelf, maar ook voor haar omgeving. Dat laatste 

nadrukkelijk omdat de gemeente en zeker de kern Gulpen op tal van gebieden een centrum 

functie vervuld in het Heuvelland. Die functie zal in de toekomst alleen maar toenemen als 

gevolg van demografische, sociale, maatschappelijke, economische en ecologische 

ontwikkelingen.

Gulpen-Wittem beschikt over een unieke kwalitatief hoogwaardige combinatie van 

natuur-landschappelijk, cultuurhistorisch en sociaal-maatschappelijk basiskapitaal en 

ligt centraal in het grensoverschrijdende stroomgebied van de Geul, dat is ingeklemd 

tussen het stedelijk netwerk Aachen, Maastricht, Liège, Heerlen en Sittard-Geleen. Dit 

maakt de gemeente Gulpen-Wittem een unieke gemeente om in te leven en te 

ondernemen. De gemeente Gulpen-Wittem benut haar centrale ligging in het groene 

grensoverschrijdende hart van het euregionale stedelijk netwerk om de kwalitatief 

hoogwaardige combinatie van natuur- en cultuurlandschappelijk, sociaal-

maatschappelijk en cultuurhistorisch basiskapitaal in haar unieke samenhang verder 

door te ontwikkelen ten behoeve van haar inwoners, ondernemers en bezoekers. De 

gemeente maakt consistente keuzes, uitgaande van het ja, mits'- en 

duurzaamheidprincipe, en werkt als daadkrachtige en stimulerende regisseur op kern- 

, gemeentelijk en regionaal niveau nauw samen met haar publieke en private partners.

Eigenheid van toeristische en recreatieve functies.'

Toerisme en recreatie hebben een lange historie in Gulpen-Wittem. Met name als gevolg van 

het bijzondere en aantrekkelijke landschap. Het aantal overnachtingen en de economische 

betekenis van het verblijfstoerisme in Gulpen-Wittem is omvangrijk. Ook het dagtoerisme 

vormt een belangrijk aandeel in de totale economische betekenis van het toerisme (zowel in 

de gemeente als voor het Heuvelland).

Maar het aantal overnachtingen staat structureel onder druk. In 2014 was het aantal 

overnachtingen 632.312. Daarnaast werden rond 550.000 formele (betaalde) dagbezoeken 

geteld. Naar schatting waren er in 2014 1,8 miljoen niet betaalde dagbezoeken.

De economische belangen van toerisme en recreatie zijn groot. Dat blijkt naast het grote 

aanbod van horeca en verblijfsrecreatie ook uit de werkgelegenheid die toerisme aan de 

beroepsbevolking biedt: 22% is werkzaam in de toeristische sector1 2. Daarmee behoort 

Gulpen-Wittem tot de top van de toeristengebieden in Nederland. De jaarlijkse toeristische 

bestedingen in Gulpen-Wittem bedroegen €83 miljoen euro in 2014 en zijn daarmee na 

Valkenburg het hoogst van de Heuvelland gemeenten. Het is opvallend dat de 

verblijfsrecreatiebestedingen in Gulpen-Wittem dominant zijn met €60,5 miljoen: 73% van de 

totale bestedingen. Dagrecreatie genereert €22,6 miljoen bestedingen: 27% van het totaal.

1 Zie bijlage 6: Gulpen-Wittem: Midden in het Heuvelland. Excellente verblijfsbestemming om op te laden en te 

vernieuwen.

2 Aantal banen toerisme en recreatie = 930, totaal aantal banen = 4190 (LISA 2014)



Om de balans tussen het vijfsterren landschap en de verblijfssector in Gulpen-Wittem te 

herstellen is een meer excellente houding bij alle stakeholders wenselijk. Excellentie betekent 

niet dat ieder verblijfsbedrijf in het topsegment actief zou moeten zijn. Het betekent dat ieder 

bedrijf in zijn eigen segment/niche moet willen excelleren door onderscheidend te zijn.

Dat laatste geldt ook voor de kem Gulpen in verhouding tot de andere kernen in het 

Heuvelland. Aanpassing en dóórontwikkeling moet de aantrekkelijkheid vergroten. En dan 

niet alleen voor de toeristen, maar ook voor de eigen inwoners.

Jeugd binden.

De demografische ontwikkeling laat Gulpen-Wittem niet ongemoeid. Met name het element 

van de dubbele ontgroening is opvallend: de aanwas neemt af en er trekken jongeren weg 

vanwege gebrek aan perspectief in de werkgelegenheidssfeer.

Om het gebied en de kernen interessant te houden voor meer jongeren is vernieuwing 

noodzakelijk. Die zullen ongetwijfeld een factor vormen, op basis waarvan meer jongeren het 

toch interessant vinden om in Gulpen e.o. te blijven en om daar te werken en te ondernemen. 

In plaats van te kiezen voor vertrek uit streek en kem.

Kernkwaliteiten.

Tijdig anticiperen op de ontwikkelingen en kansen houdt de kem Gulpen in het centrum van 

het Heuvelland levendig en aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers en maakt het mogelijk 

om de kernkwaliteiten van woon-, winkel-, werk-, diensten-, onderwijs-, dagrecreatief- en 

verblijfscentrum te behouden en uit te bouwen. De inzet van ondernemers en bedrijven in 

Gulpen, van Provincie Limburg, van Waterschap Roer en Overmaas, van Onderwijsbesturen 

en andere betrokkenen is daarbij onlosmakelijk nodig.

De gemeente Gulpen- Wittem hanteert zowel in de kernen als in het buitengebied de 

dynamische erfgoedstrategie. Dit betekent dat wordt ingezet op het behoud, de 

versterking en de ontwikkeling van karakteristieke natuur- en cultuurlandschappelijke 

en cultuurhistorische waarden in de kernen en in het buitengebied. Dit gebeurt zonder 

de gemeente ‘op slot' te zetten. Nieuwe ontwikkelingen worden positief ontvangen met 

dien verstande dat ze, getoetst aan de visie, wel zorgvuldig ingepast moeten kunnen 

worden. Hierbij is nadrukkelijk een rol weggelegd voor de terreinbeheerders en de 

twee grootste economische dragers: de toeristisch recreatieve sector en de agrarische 

sector.

Complementair in het Heuvelland.

In Gulp- en Geuldal (met de aanverwante beekdalen) sluit de kem Gulpen goed aan bij de 

kem Valkenburg a/d Geul. Zowel wat toeristische voorzieningen betreft als de detailhandel. 

Het complementaire zit in de kleinschaligheid van Gulpen/Gulpen-Wittem en de meer op 

landschap en natuur gerichte uitstraling (wandelen, natuurbeleving, verblijf in rustige 

omgeving en fietsen). Die complementariteit geldt ook ten opzichte van de kernen Vaals, 

Simpelveld en Margraten. Zelfs voor Maastricht geldt het gebied Gulpen en omgeving als een 

ideaal wandel- en fietsgebied en plek voor dagrecreatief verblijf.

In de lijn van Maastricht-Meerssen-Valkenburg-Gulpen-Vaals vormt de kem Gulpen een 

logisch punt voor verblijf en beleving. Ook met betrekking tot de in ontwikkeling zijnde 

vlakfietsroute, die in Aken moet aansluiten op de bekende Venbaan.



Brede centrum functie

Om het (verblijfs)toerisme te behouden en te versterken en de toeristisch-recreatieve 

bestedingen te vergroten voert de gemeente een actief voorwaardenscheppend beleid. Daarin 

vormt de kem Gulpen een belangrijke schakel. De kern beschikt over voorzieningen met een 

grote (regionale en zelfs internationale) aantrekkende werking, zoals subtropisch 

zwemparadijs Mosaqua en klimhal Rocca. Door de winkelvoorzieningen is de kem 

interessant voor toeristen die in omliggende plaatsen verblijven. De centrale markt is een 

sfeervolle plaats voor verblijf van toeristen en inwoners uit de regio. Verder is de kem Gulpen 

met de uitgebreide parkeerfaciliteiten en tal van routes een uitstekende start plek voor 

wandelaars en fietsers. De goede hotels, logies en horeca mogelijkheden vergroten de 

aantrekkelijkheid alleen maar.

Velen uit de directe omgeving vinden een baan in de aan deze sectoren verbonden bedrijven 

in Gulpen en omgeving.

De regionale en toeristische functie van Gulpen maakt de kem interessant voor ondernemers, 

waaronder zeker de detailhandel. Het aanbod van winkels en zaken is groot en divers; de 

leegstand van panden is minimaal. (Ca. 5% leegstand; 6 panden leeg van in totaal 123 

panden). De kem beschikt over een winkelgalerij met een prettige uitstraling.

De betekenis van al deze voorzieningen voor de werkgelegenheid in kem en omgeving is niet 

uit te vlakken.

Ruim 25 jaar geleden heeft de kem Gulpen een grootschalige renovatie doorgemaakt. In het 

verlengde van de markt zijn waterpartijen aangelegd; de markt is verbeterd als centraal punt; 

de winkelgalerij is ontstaan, de door de kem stromende rivier de Gulp is ingebed en voor een 

deel overkluisd en panden in het centrum hebben een degelijke renovatie ondergaan.

In de jaren daarna hebben steeds weer aanvullende acties in de verbetering van met name de 

infrastructuur in de kem Gulpen gezorgd voor een blijvende aantrekkelijkheid van de kem.

Impuls voor verhogen aantrekkelijkheid.

Nu is een nieuwe fase in de ontwikkeling van de kem Gulpen aan de orde. Die fase bestaat uit 

meerdere onderdelen, die worden samengevat onder de naam ‘Centrum Plan Gulpen’. De fase 

wordt in de periode 2016-2020 uitgevoerd.

Bij de uitvoering is niet alleen de gemeente betrokken, maar spelen ook de Gulpener 

Bierbrouwerij, het Waterschap Roer en Overmaas, Schoolbesturen, een protestants 

kerkbestuur en andere een belangrijke rol. Al de onderdelen zijn gericht op het aantrekkelijk 

houden van de kem Gulpen voor de al aangehaalde kernkwaliteiten. Versterking en 

verbetering van die kwaliteiten zorgt voor een duurzame kem voor de toekomst.

De ontwikkelingen sluiten ook naadloos aan op de al eerder uitgevoerde grootschalige 

renovatie van het subtropisch zwembad Mosaqua (1 )3 en de vernieuwing van scholen aan de 

Willem Vliegenweg (2) en de daaraan gekoppelde vergroting van de parkeercapaciteit en de 

herinrichting van de directe omgeving (3). Daarbij was een van de doelstellingen om 

openheid op die locaties te creëren en het groen uit de omgeving de kem in te leiden.

Met het Centrum Plan Gulpen wordt nog voor 1 -1 -2019 een samenhangend programma 

gerealiseerd dat volledig in het teken staat van de economische en sociale 

structuurversterking van Gulpen-Wittem, maar ook van het Heuvelland, Door de realisatie

3 De cijfers verwijzen naar de kaart die als bijlage 1 bij dit document is gevoegd



van nieuwe projecten wordt de fysieke omgeving opgewaardeerd, waarbij de verbinding 

wordt gelegd met sociale en maatschappelijke initiatieven.

De fysieke opwaardering bestaat uit:

- een gedegen upgrading van het kapelaan Pendersplein (voor de kerk) (4);

- het slopen van de bestaande gemeenschapsvoorziening Timpaan en het 

herontwikkelen van het vrijkomende gebied tot een park-omgeving (5);

- de ombouw van de bestaande Toeristenkerk tot een nieuwe gemeenschapsvoorziening 

en een centrum voor activiteiten in het sociaal domein (6);

- een nieuwe huisvesting voor de bibliotheek Gulpen-Wittem in een vrijgekomen deel 

van het gemeentehuis (7);

- een nieuwe huisvesting voor het jongerencentrum Galaxy in een deel van het 

gemeentehuis (7);

- de dóórontwikkeling van de Gulpener Bierbrouwerij zorgt voor het ontstaan van een 

regionaal en toeristisch centrum voor brede beleving, informatie en educatie rond 

brouwerij, het brouwersproces, de streekgebondenheid van de brouwerij door de 

toevoer van grondstoffen uit die omgeving en de verduurzamings opzet van die 

brouwerij. Het openbreken van de muren van de brouwerij aan de Rosstraat leidt tot 

een aantrekkelijke doorkijk, waarmee ook de benaderbaarheid van die brouwerij in de 

kern wordt vergroot (8);

- een upgrading van de markt met een aanzienlijke betere gebruiksmogelijkheid voor de 

omliggende horecabedrijven (9);

- een bijzondere veraantrekkelijking en benaderbaarheid realiseren van de door de kern 

stromende rivier de Gulp en haar oevers via trappartijen en het weghalen van 

overkluizingen (10). Door deze acties ontstaat een aantrekkelijker winkelgebied met 

een aantrekkende werking voor nieuwe ondernemers en zaken (11);

een herontwikkeling van de centrale parkeervoorziening (Willem Alexander Plein) in 

de kem (12);

het realiseren van een unilocatie voor de school voor voortgezet onderwijs 

Sophianum. Gulpen blijft het centrum voor onderwijs in het Heuvelland. Ook door de 

aanwezigheid van de school voor speciaal basisonderwijs (13).

Via de aankoop van de bestaande en als gebouw niet uit de kem weg te denken Toeristenkerk 

van de Protestante Gemeente Maas en Heuvelland, garandeert de gemeente het voortbestaan 

van dit pand. Via het realiseren van een aanbouw aan het pand bouwt de gemeente een 

multifunctioneel centrum voor de verenigingen en voor culture activiteiten in de kem Gulpen 

en de omgeving. Dat centrum wordt ook belangrijk voor activiteiten in het sociaal domein, 

waarmee een belangrijke schakel ontstaat voor sociale en maatschappelijke leefbaarheid in de 

kem, voor de andere kernen in de gemeente en het omliggende gebied. Het gemeentelijk 

programma SAMEN DOEN (gericht op met name het sociaal domein), dat met behulp van 

zorginstellingen, hulpverleningsinstellingen, welzijnsinstelling Trajekt en tal van vrijwilligers 

in de hele gemeente, wordt uitgevoerd vormt het uitgangspunt voor de dóórontwikkeling van 

het centrum in de sociaal-maatschappelijke betekenis.

De Gulpener Bierbrouwerij maakt met haar nieuwe ontwikkelingsplannen een belangrijk 

onderdeel van de kem-ontwikkeling uit. De brouwerij plaats zich midden in de maatschappij 

en in economische en toeristische betekenis van de kem Gulpen. De regionale en toeristische 

betekenis van die ontwikkeling past in het kader van de ambitie van de gemeente. Zo wordt



op korte termijn (herfst 2016) een belevingscentrum van dagrecreatieve en educatieve waarde 

gerealiseerd. Met een grote regionale betekenis.

Verder ook niet te vergeten de grote waarde van de brouwerij voor de werkgelegenheid in de 

kern ( 62 arbeidsplaatsen = ca. 1,5% van de Gulpens-Wittemse banen 4).

Projecten van herstel van de oude Geulbedding buiten Gulpen (14); de inrichting van een 

natuurtransferium aan de rand van de kem (15) en een ingrijpende herinrichting van de 

Gulperberg (16) sluiten naadloos aan bij de kansen van sociaal-maatschappelijk-toeristisch- 

economische upgrading van de kem Gulpen en omgeving. En daarmee van de 

aantrekkingskracht van die kem en die fraaie omgeving.

Het directe en indirecte belang van de genoemde zaken voor de werkgelegenheid is in de 

bijlage tot uitdrukking gebracht.

De financiële consequenties van het onderhavige plan zijn per onderdeel opgenomen in 

bijlage 1 bij deze plan omschrijving.

Ferme ambitie.

Een ferme ambitie, die een aanzienlijke financiële investering van de gemeente vergt. Een 

ambitie ook die zonder de daadwerkelijke participatie van bedrijven uit Gulpen e.o. en andere 

overheidsinstanties slechts gedeeltelijk tot uitvoering kan komen.

In de bijlage is de gemeentelijke bijdrage, als ook de investeringen van de derden partijen 

opgenomen.

Een ambitie, die alleen door vereende krachten tot werkelijkheid kan worden gebracht. Dan 

wordt het ook een uitgevoerde ambitie om bijzonder trots op te zijn. Waarmee 

Gulpen/Gulpen-Wittem weer vele jaren vaart in de toeristische en bedrijfseconomische vaart 

van de regio.

Bijlagen:

1 financieel overzicht van de onderdelen van het Project Centrum Plan Gulpen;

2 Kaart van samenhangende projecten in en om de kem van Gulpen die direct of 

indirect te maken hebben met het project Centrum Plan Gulpen - gemeente 

Gulpen-Wittem;

3 Overzicht met toelichting op de onderdelen van het Centrum Plan Gulpen - 

gemeente Gulpen-Wittem;

4 Kwaliteitscatalogus kem Gulpen (van 26 mei 2014);

5 Beeldkwaliteitsvisie Gulpen;

6 Gulpen-Wittem: midden in het Heuvelland. Excellente verblijfsbestemming om op 

te laden en te vernieuwen; (in juni 2016 door de gemeenteraad vastgestelde 

toeristische visie voor Gulpen-Wittem).

4 Aantal banen in de gemeente Gulpen-Wittem = 4190 (LISA 2014).
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Bijlage 1 .
Project Centrum Plan Gulpen / Kader Stedelijke Ontwikkeling ,>g —

Gulpen-Wit tem

1

2

Projecten Omschrijving Uitvoering / Gereed werkgelegenheid

incidenteel

werkgelegenheid

structureel

opp.

urtberekling/omv

orming

Globale kostenraming Totale

Investering

project

tnvesteringen/bi| 

dragen derden

Dekking door 

gemeente In 

begroting

Niet afgedekt

Herinrichting Rijksweg en 

busstation

herinrichting Rijksweg en busstation poetsen busstation vind 

plaats door medewrkers 

WOZL 0,2fte

33000 m2 her inrichten 

openbare ruimte

bijdrage gemeente Gulpen-Wittem €930.000,00 € 930.000.00 €0,00

Plannen Guipener in Rosstraat Verbouw ged. Monumentale brouweri| 

tot ontvangst- en belevingsruimte.

5 fte werkgelegenheid 

(gegevens Guipener)

300 m2 verbouw €1.060.000,00 €965.000,00 € 5.000,00

CO.OC

Bijdrage van Provincie Limburg aan 

Guipener

€ 90.000,00

4

I 5

Sophianum/ verplaatsing

bibliotheek

Sophianum locatie in Nyswiller 

onderbrengen in een unilocatie in 

Gulpen

verhuizing tijdelijke locatie 2016 verhuizen naar tijdelijke 

voorziening, inrichten 

tijdelijke voorzieneing 

totaal 600 manuren

toevoeging 1000m2 

onderwijsdoeleinde, 

nood lokalen 1300 m2

en verbouw bibliotheek

800 m2 tot

onderwijsdoeleinden

Verplaatsen huidige bibliotheek in 

nieuwe huisvesting

C 300 000,00 € 300.000.00

Start werkzaamheden in 2016 opstellen plan en bestek 

300 manuren, uitvoering 

17500 manuren

behouden bestaand 

lerarenkorps

Realiseren unilocatie € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 €0.00

verhuizen naar 

definitieve voorziening, 

plannen, inrichten en 

verhuizing naar 

oorziening totaal 1400

manuren

mrenaming nieuwe bibliotheek € 150 000.00 € 150.000.00

Herinrichting Prins Willem 

AJexanderpiein en aanvoerstraten

Opwaardering parkecrplein / 

evenemententerrein en

aanvoerstraten

Uitvoering project 2017 opstellen plan en bestek 

600 manuren, uitvoering 

6500 manuren

onderhoud 1150

manuren

20.000m2 openbare 

rjimte

Uitvoering herinrichting Prins Willem 

Alexanderplein

€ 1.300.000,00 € 1.300.000,00 €0.00

Herinrichting omgeving 

Toeristemkerk - Rosstraat

Sloop gebouw Timpaan en

Postkantoor en vervolgens 

herinrichting van nieuwe pleinruimte

Aangekocht in 2015 Aankoop Postkantoor € 225.000.00 € 225.000,00 €0,00

Uitvoering in 2017 opstellen sloopbestek

250 manuren, stoop

1200 manuren

2000 m2 sloop, 100m2 

asbestsanering

Sloop Timpaan €200.000.00 € 200.000.00 €0,00

uitvoering in 2018/2019 opstellen plan en bestek 

400 manuren

Uitvoering herinrichting Kapl. 

Pendersplelnruimte

€ 350.000.00 C 350.000.00

uitvoering In 2018/2019 opstellen plan en bestek 

2400 manuren

onderhoud 300 manuren 5000 m2 openbare 

ruimte

parkachtige Inrichting terrein Timpaan f 250 000.00
C 250.000,00

Omvorming Toeristenkerk tot een 

nieuwe gemeenschapsvoorziening

Herinrichtmg/aanbouw 2017 en 

aankoop Toeristenkerk 2016 

bouw in helling onvoorzien

opstellen plan en bestek 

200 manuren, uitvoering 

6250 manuren

onderhoud 15 manuren 

en 3 beheersfunctie (3 

mens ja ren)

verbvouw 700 m2 in 

twee bouwlagen, 

aanbouw 260 m2 in 

twee bouwlagen, 

herinrichting omliggend 

terrein 250 m2

Herinrichting/aanbouw en 

aankoopT oenstenkerk

€ 1.250.000,00 €950000,00 € 300 000,00

6 Herinrichting Looierstraat - Gulp Omvormen randen Gulp in 

trappartijen en groene oevers. Gulp ter 

hoogte van centrum deels verder

Voorbereiding heeft plaatsgevonden in 

2015

opstellen plan en bestek

300 manuren

onderhoud 10 manuren bestaand 800 m2 open 

water, uitbreiden met

200 m2,7000m2

Voorbereidingen C 100.000,00 C 100.000,00 €0,00

ontkhmen, herinrichting Looierstraat Uitvoering project 2017 uitvoering 5500 manuren Uitvoering hennnchtlng Looierstraat - 

Gulp

€1.100.000,00 €400.000.00 ( 700 000,00

Medwerking Waterschap Roer en 

Overmaas aan ontkluizing van de Gulp 

n de kern Gulpen

PM.

Totalen Uren 43400 manuren
1475 manuren, 3

C 10.715.000,00 € 1.055.000,00 € 7.610.000,00 C 2.050.000,00

Totalen FTE 32 fte 9,3 fte

VhMTiifr'1 bij vrttfrr
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lei tga e' Gezin

Y Pms Willem 
Atexonfiferplein

Rijksweo

Kasteel

jeubourg

Legenda

1. Subtropisch zwembad Mosaqua

2. Scholen oon de Willem Vliegenweg

3. Parkeervoorziening en omgeving

4. Kapelaan Pendersplein

5. Timpaan

6. Toeristenkerk

7. Galaxy

8. Brouwerij aan de Rosstraat

9. Markt

10. Project m.b.t. de Gulp

11. Winkelgebied

12. Willem Alexander Plein

13. Voortgezet onderwijs Sophianum

14. Project Oude Geulbedding

15. Natuurtransferium

16. Gulperberg



Bijlage 3.

Uitwerking onderdelen Project Centrum Plan Gulpen
(concept versie 8-8-2016)

De laatste ruimtelijke verbeterslag in het centrum van Gulpen heeft begin jaren '90 plaatsgevonden. 

Inmiddels is het centrum van Gulpen toe aan een nieuwe impuls die een positief effect levert op de 

leefbaarheid, aantrekkingskracht en de economie van Gulpen en omgeving. Hiervoor heeft de 

gemeente Gulpen-Wittem een paraplu visie met een reeks deelprojecten geformuleerd. Het 

integrale kader is feitelijk onder te verdelen in drie lijsten. De projecten van lijst 1 zijn reeds 

uitgevoerd. Deze aanvraag voor een financiële participatie heeft betrekking op de nog op korte 

termijn uit te voeren projecten uit lijst 2. Daarnaast heeft de gemeente ook projecten voor de 

langere termijn op de agenda staan, deze staan vermeld onder lijst 3. Lijst 1, 2 en 3 zijn hieronder 

beschreven. Een samenvatting van de lijsten is te vinden in schema 1 in de bijlage van deze aanvraag.

Lijst 1: Reeds gerealiseerde projecten in 2014/2015

De gemeente Gulpen-Wittem heeft (mede in samenwerking met de Provincie Limburg) de volgende 

projecten al uitgevoerd:

Herinrichting busstation Gulpen;

Upgrading subtropisch zwembad Mosaqua (bijdrage gemeente van € ö.OOO.OOO,-^)1; 

Herinrichting Rijksweg te Gulpen(met een gemeentelijke financiële bijdrage van € 550.000,-); 

Realiseren nieuwe basisscholen en herinrichting (o.a. infra) rondom die nieuwe voorziening 

en aanleg parkeervoorziening in groene setting aan de Witteweg na afbraak voormalige 

school (met een gemeentelijke financiële bijdrage van € 1.200.000,- en een provinciale 

subsidie van € 831.000,-)(2,3);

Acties ter behoud van horeca en winkelvoorziening in de kern Gulpen (9).

Lijst 2: Acties op de korte termijn - waar deze aanvraag betrekking o p heeft

Sloop Ontmoetingscentrum Timpaan/Postkantoor (4.t>.)

Het gebouw van het Ontmoetingscentrum Timpaan en het oude Postkantoor is gelegen aan het 

Kapelaan Pendersplein. Het gebouw staat vanaf 1-1-2016 leeg, verkeert in zeer slechte staat en 

wordt daarom gesloopt. Dit geeft onder meer de aanleiding tot de herinrichting van deze 

pleinruimte. De nieuwe invulling dient bij te dragen aan de verbetering van de verblijfskwaliteit van 

deze plek die vanuit het zuidwesten het begin van het dorpshart markeert en met de huidige 

inrichting absoluut geen uitstraling heeft. Door de voorziene groene inrichting ter plekke van de 

Timpaan (met wellicht een beperkt aantal parkeerplaatsen ten behoeve van de maatschappelijke 

functies rondom het Kapelaan Pendersplein) wordt het groene karakter van het Heuvelland dat aan 

de noordwestzijde doordringt tot aan het gemeentehuis/Kapelaan Pendersplein versterkt. De 

herinrichting van het cultuurhistorisch waardevolle kerkhofje van de Toeristenkerk aan de Kiebeukel 

maakt in deze integraal onderdeel uit van de nieuwe groenstructuur tot in het centrum.

Het Postkantoor is voor € 225.000,- aangekocht door de gemeente. In de begroting van 2016 is een 

bedrag ad € 200.000,- opgenomen om de Timpaan te slopen. Let wel dit is zonder herinrichting van 

het terrein. Een overweging is om twee varianten voor de herinrichting van de Timpaan te 

onderzoeken, een eenvoudige en een hoogwaardige variant. Raming tussen de € 150.000,- en € 

300.000,-. Daadwerkelijke sloop is voorzien in 2017.

1 Deze cijfers verwijzen naar de kaart die als bijlage 1 is toegevoegd.



- Herinrichting Looierstraat-Gulp (10,11)

De Gulp, de beek waaraan het dorp zijn naam ontleent, is uithangbord van de kern. In de huidige 

situatie bestaan de randen van de Gulp uit rechte muren die de beek onbenaderbaar maken. 

Omvorming van deze randen/muren tot trappartijen en mogelijk groene oevers draagt bij aan de 

herkenbaarheid van het dorp en aan de verblijfskwaliteit in het toeristische centrum. Tevens worden 

momenteel plannen ontwikkeld/bestudeerd om de Gulp in het centrum (deels) verder te ontkluizen 

waardoor het contact met het water, de beleefbaarheid verder toeneemt. Herinrichting van de 

Looierstraat vormt hierbij een integraal onderdeel. De Looierstraat krijgt, evenals de Rosstraat een 

kwaliteitsimpuls, vanuit één totaalgedachte ontworpen.

In de begroting van 2015 is een bedrag van € 100.000,- beschikbaar gesteld om de voorbereidingen 

voor de opknap van de Looierstraat e.o. inclusief Gulp te treffen. Momenteel wordt hier volop aan 

gewerkt in overleg met WRO en sinds kort ook met de provincie. Voor de uitvoering van dit project is 

de in de begroting van 2016 een bedrag ad € 400.000,- gereserveerd op een raming van € 1.100.000,- 

Samenwerking met het Waterschap Roer en Overmaas is voor dit onderdeel van essentieel belang. 

De basisafspraken tussen gemeente en waterschap zijn gemaakt en proeven naar een succesvolle 

verfraaiing van de bestaande situatie.

Herinrichting Prins Willem Alexanderplein (12)

Het Prins Willem Alexanderplein heeft met name een parkeerfunctie en wordt door veel bezoekers 

van Gulpen gebruikt. Om deze reden is het parkeerplein gebaat bij een opwaardering van de 

beeldkwaliteit. Het Prins Willem Alexanderplein wordt heringericht om ook op deze locatie een 

bijzonder en hoogwaardig beeld te creëren. Naast de intensieve parkeerfunctie is het plein ook in 

gebruik als evenemententerrein en moet daarom obstakelvrij zijn. Hierdoor heeft het plein een vrij 

stenig karakter. Als tegenhanger brengt de Gulp, de begrenzing van het plein aan de noordwest zijde 

een meer landschappelijk karakter met zich mee.

In de begroting van 2016 zijn gelden (€ 1.300.000,-) opgenomen om het Prins Willem Alexanderplein 

met aanliggende straten een opknapbeurt te geven. Aanbesteding vindt plaats in 2016 en de 

uitvoering in 2017.

Plannen Gulpener Bierbrouwerij aan de Rosstraat (8).

De Gulpener heeft een pand in de Rosstraat verworven dat inmiddels is gesloopt om van hieruit een 

entree mogelijk te maken tot hun toekomstige biertuin. Een deel van de monumentale bierbrouwerij 

zal verbouwd worden ten behoeve van de 'bierbeleving' (biertuin, educatieruimte, start van 

rondleidingen etc.). Dit is een extra slechtweervoorziening voor de kern Gulpen. De sloop van dit 

gebouw in de Rosstraat zorgt voor verbetering van de beeldkwaliteit - een meer open karakter - van 

de straat. Gemeente heeft met de planologische vertaling hiervan reeds ingestemd. Het betreffende 

postzegelbestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

- Herinrichting/aanbouw Toeristenkerk (6)

Door omvorming van de Toeristenkerk aan het Kapelaan Pendersplein tot een nieuwe 

gemeenschapsvoorziening voor de kern Gulpen (thans gevestigd in de Timpaan) wordt een bijdrage 

geleverd aan de maatschappelijke functies die zich rondom het plein bevinden. Bovendien zal door 

de voorziene aanbouw de beeldkwaliteit ter plekke van het plein verbeteren. Tenslotte wordt ook in 

de begroting van 2016 een bedrag ad € 950.000,- gereserveerd voor aankoop en 

herinrichting/aanbouw van de Toeristenkerk tot gemeenschapsvoorziening voor de kern Gulpen. De 

voorziening wordt ook een spil in het sociaal domein en het daarop gebaseerde programma SAMEN 

DOEN van de gemeente. Veel functie uit dat sociaal domein vinden in de nieuwe accommodatie een 

onderkomen; veel vrijwilligers kunnen van daaruit hun activiteiten in sociaal-maatschappelijke zin 

ontwikkelen.

De Toeristenkerk is aangekocht van de Protestantse Gemeente Maas en Heuvelland. Door de 

aankoop en de herontwikkeling in de gemeenschapsvoorziening blijft het beeldbepalende gebouw



behouden op die unieke plek in de kern van Gulpen. Het medegebruik/multigebruik van het gebouw, 

ook in de betekenis voor tal van ontwikkelingen in het sociaal domein, is een unieke ontwikkeling die 

ten goede komt aan de leefbaarheid van de kern en een impuls vormt voor verenigingen uit de kern 

Gulpen.

De herontwikkeling van de Toeristenkerk vergt als eerder aangegeven. Bij de raming van dat bedrag 

is niet meegenomen het feit dat waarschijnlijk in de helling moet worden gebouwd. Daardoor zijn er 

meerkosten van naar verwachting € 300.000,-. Met deze post is nog geen rekening gehouden in de in 

de begroting van de gemeente opgenomen bedragen voor dekking van de investering. Dit deelproces 

kampt dus met een tekort van aangehaalde € 300.000,-.

Realiseren unilocatie Sophianum/verplaatsing bibliotheek Gulpen-Wittem (13),

Stichting LVO heeft het voornemen om de Sophianum locatie in Nijswiller te verlaten om vervolgens 

dit schoolonderdeel te integreren op de locatie in Gulpen en zodoende dus een unilocatie te 

realiseren. Hiervoor heeft de gemeente in de begroting een bedrag beschikbaar van € 3.500.000,-. De 

uitwerking van de plannen betekent dat de huidige bibliotheek elders in Gulpen geherhuisvest moet 

worden. Raming kosten € 300,000,-. Deze kosten zijn opgenomen in de kadernota voor het jaar 2017 

en worden meegenomen ter beoordeling voor de gemeentelijke begroting van 2017. Recente 

ramingen op basis van een onlangs opgesteld PvE voor de nieuwe bibliotheek maken duidelijk dat 

het aangehaalde bedrag waarschijnlijk te laag is en er sprake is van een meer-raming van rond € 

150.000,-. Dit laatste bedrag wordt hier aangegeven als tekort in die ontwikkeling.

Kapelaan Pendersplein - Kiebeukel (4)

Aan het Kapelaan Pendersplein liggen meerdere maatschappelijke functies alsook een enkele 

horecavoorziening. Op het plein komen veel mensen die gebruik maken van deze functies. Doel is om 

dit plein een inrichting te geven die deze bijzondere plek benadrukt. Omwille van de omliggende 

functies kan parkeren opgenomen worden in de inrichting zonder dat de hele sfeer door auto's 

bepaald wordt. Daarnaast kan deze plek ook het startpunt zijn van wandelroutes naar het 

buitengebied via de groene long die voert door de omgeving van de nieuwe basisscholen 

(Kindercirkel) en verbeterde infrastructuur inclusief uitbreiding van de parkeervoorzieningen.

Lijst 3: Acties op de lange termijn (vormen geen onderdeel van onderhavige aanvraag).

Herinrichting Rosstraat. Markt en Dorpsstraat (S)

De Rosstraat en de Looierstraat zijn belangrijke winkelstraten voor bezoekers en bewoners. 

Herinrichting van de Rosstraat is gewenst om aan te sluiten op het beeld van de Looierstraat (zie 

punt 2b) zodat het centrum zich als één sfeervol geheel manifesteert. In samenspraak Gulpener 

Bierbrouwerij (deels eigenaar leegstaande panden) wil de gemeente de mogelijkheden voor 

herinrichting onderzoeken. De Markt verknoopt de twee winkelstraten. In de huidige situatie heeft 

de Markt zowel een verblijfs- als een verkeersfunctie. Optie is om te onderzoeken of de Dorpsstraat 

ter hoogte van de Markt uitgevoerd kan worden in een afwijkend materiaal (i.p.v. asfalt) zodat de 

oude kern beter beleefbaar is. De geplande kwaliteitsslag voor de Rosstraat, Markt, Dorpsstraat en 

Looierstraat zal een positieve invloed hebben op de leefbaarheid, werkgelegenheid en de economie 

van Gulpen.

Entrees tot het dorp

De entrees tot de kern via de Rijksweg en de Kiewegracht bieden kansen om de herkenbaarheid van 

Gulpen te vergroten. Uitgangspunt is dat de verschillende landschappelijke elementen als de Geul, de 

Gulperberg, de Burggraaf en Kasteel Neubourg met het lanenstelsel hier volledig tot hun recht 

komen.

Bovenstaande maakt meer dan duidelijk, dat de gemeente niet alleen de ambitie uitspreekt en 

plannen ontwerpt, maar ook daadwerkelijk op de korte ten langere termijn middelen vrijmaakt om



te investeren in de uitvoering daarvan. Echter het hele pakket van de voorgestelde aanpak vergt 

meer middelen. Het is dan ook heel wenselijk om andere partijen, zeker uw organisatie, bewust te 

maken van de mogelijkheden en van de noodzaak tot participatie. Dat laatste ook in financiële zin.



Tenminste beoogde resultaten Gulpen-Wittem 

Deze resultaten zullen uiterlijk 01 januari 2019 zijn geborgd 

Bijlage 3 bij convenant

9,3 fte structurele werkgelegenheid

32 fte in manjaren incidentele werkgelegenheid

Herinrichting van 33.000 m2 openbare ruimte aan de Rijksweg en het busstation

Verbouwing van in totaal 300m2 van een gedeelte van de Monumentale brouwerij de 

Gulpener tot ontvangst en belevingsruimte

Realisatie unilocatie Sophianum & verplaatsen bibliotheek bestaande uit: 

o het realiseren van 1.300m2 noodlokalen 

o de toevoeging van l.OOOm2 t.b.v. onderwijsdoeleinde 

o de verbouwing van 800m2 bibliotheek tot onderwijsdoeleinden 

o De verhuizing naar de tijdelijke schoollocatie en de realisatie van de unilocatie start 

medio 2016

Herinrichting Prins Willem Alexanderplein en aanvoerstraten waarbij ca. 20.000m2 openbare 

ruimte bestaande uit parkeerplein, evenemententerrein en aanvoerstraten medio 2017 

uitgevoerd dient te worden

Herinrichting omgeving Toeristenkerk - Rosstraat medio 2016/2017 bestaande uit: 

o de aankoop van het Postkantoor

o de sloop van de Timpaan ( 2.000m2 sloop en 100m2 asbestsanering) medio 2017 

o inrichting parkachtige omgeving Timpaan 2.000m2

o de omvorming van de Toeristenkerk tot nieuwe gemeenschapsvoorziening hierbij 

inbegrepen: totaal 700m2 verbouwing, 260m2 nieuwbouw en 250m2 herinrichting 

openbaar terrein

Herinrichting Looierstraat - Gulp (medio 2016 / 2017) bestaande uit het omvormen van 

randen van de Gulp in trappartijen en groene oevers inclusief het uitbreiden van het open 

water met 200m2 het deels ontkluizen van de Gulp ter hoogte van het centrum en het 

herinrichten van de Looierstraat ca. 7.000m2

een totale investering van circa € 10,7 mln.




