
 

 

Raadsfractie VVD Valkenburg aan de Geul 
 
Aan: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul 
 
Betreft: Schriftelijke vragen krachtens Art. 41 Reglement van Orde 
 
26 maart 2015 
 
 
Geachte College, 
 
Nadat in 2014 de Raad enerzijds de Welstandsnota en  anderzijds de verordening aangaande de 
terrassen in het centrum van Valkenburg aan de Geul heeft goedgekeurd, is het controletrajekt 
gestart om uiteindelijk te komen tot het verstrekken van nieuwe exploitatievergunningen aan de 
horecabedrijven die in voornoemd gebied gevestigd zijn. 
 
Één van de eisen waaraan alle bedrijven aan tegemoet zijn gekomen is dat de terrasafscheidngen 
90% transparant dienen te zijn waarbij het niet-transparante deel wordt gevormd door het frame. 
Alle ondernemers en ook wij zijn het erover eens dat deze doorkijk kwaliteitsverhogend werkt. 
 
Tot onze spijt en die van vele horecabedrijven in de Berkelstraat, Muntstraat en aan het Grendelplein 
stellen we vast dat deze bedrijven volledig aan het oog onttrokken worden voor wandelaars en 
bezoekers en volledig het zicht genomen wordt vanaf de terrassen van genoemde bedrijven door de 
uitstallingen van de aldaar belendende detailhandel. Dit werkt kwaliteitsverlagend qua uitstraling en 
leidt bij de horecabedrijven tot de terechte vraag “waarom wij wel en zij niet”.  
 
N.a.v. bovenstaande wil de VVD fractie de volgende vragen ex Art. 41 RvO aan U stellen: 
 

1. Is het College het eens met de VVD dat er z.s.m. maatregelen getroffen dienen te worden om 
aan deze uitstallingswillekeur een eind te maken en horeca en retail gelijk te benaderen op 
het gebied van kwaliteit op het gebied van hun uitstallingsvoorwaarden? 

2. Indien het College het met ons eens is wanneer kunnen we dan een  Uitstallingsverordening 
tegemoet zien die aan deze situatie een eind maakt en daarmee een rechtsgrond ontstaat 
om handhavend op te treden? 
 

In afwachting van Uw antwoord, verblijven wij, 
 
Namens de VVD fractie, 
 
Harry Trimbos 
Fractievoorzitter VVD Valkenburg aan de Geul 
 


