
 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

Valkenburg aan de Geul, 21 april 2020 

Betre>: sport en ontspanningsmogelijkheden in Valkenburg aan de Geul. 

Geacht college, 

In deze vreemde periode, met nauwelijks mogelijkheden tot persoonlijke ontmoeEng, 
wenden we ons met deze brief tot u. 
Wij beseffen dat ook voor de gemeente, het bestuur , de gemeenteraad en de medewerkers,  
een situaEe is ontstaan waarin regelmaEg gezocht moet worden naar mogelijkheden om het 
werk te blijven doen. Het kost ongetwijfeld veel extra inspanning om  alles zo goed mogelijk 
lopende te houden. Wij hebben veel waardering voor al uw inspanningen en wensen u op 
voorhand succes met de poging dit te blijven doen. 
Wij horen en lezen  dat er wel zaken gedaan worden en nieuwe onderwerpen opgepakt 
worden. Dat stelt ons gerust: hoewel de sElte in de stad overweldigend is, worden er toch  
stappen voorwaarts gezet. 
In de meeste gevallen stappen voorwaarts, in een enkel geval hebben wij daar twijfel over. 
Dat betre> de ontwikkeling van de Polfermolen. Dit voor de gemeente belangrijke project, 
het terugbrengen van de kosten van de Polfermolen,  vlot niet in overeenstemming met de 
planning. Wij wensen u succes met het vervolg. Daarbij doemt het beeld op van het verlies 
van een mooi gebouw, maar dat is voor ons geen kwesEe. Wel willen wij opnieuw aandacht 
vragen voor de gevolgen van het geheel of gedeeltelijk verdwijnen van die accommodaEe 
voor de burgers van Valkenburg. Wij doelen dan in het bijzonder op de mogelijkheden voor 
sport en ontspanning  van verenigingen en individuele burgers.  
In dit verband is het verdwijnen van de  zwemclub van Valkenburg  een bedenkelijke 
ontwikkeling voor de gemeente Valkenburg. 
Wij vragen u om aandacht te blijven houden voor de mogelijkheden van de burgers voor 
sport en ontspanning en , zoals in het verleden, als gemeente medeverantwoordelijkheid 
daarvoor te blijven nemen, ook nadat het probleem van de Polfermolen is opgelost.  

Met vriendelijke groeten, 
namens  de ASD Valkenburg aan de Geul, 
Ger RuOen,   
voorziOer. 
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