
 
 
 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul 

Postbus 998 

6300 AZ  Valkenburg aan de Geul 

 

 

betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde, inzake vertraagde aanleg 

bestrating Walramplein 

 

 

Geachte burgemeester en wethouders, 

 

 

Door een vergissing  tijdens de laatst gehouden raadsvergadering heb ik het "reglement van orde" 

nog eens goed bestudeerd en wil dan ook graag gebruik maken van artikel 41. 

Vanavond is  zowel het college als de raad uitgenodigd voor de opening van "Valkenburg Kerststad". 

De organisatie en het college kan trots zijn wat we de afgelopen decennia hebben opgebouwd en, 

zoals ieder jaar, is het weer de vraag of alles op tijd klaar is. Dit jaar was er een extra uitdaging in het 

kader van "vleermuizen in  de groeves". Dankzij de uiterste inspanning van het college is het toch 

gelukt te voldoen aan de vigerende wetgeving en de Kerstmarkten weer binnen deze wettelijke 

kaders doorgang te kunnen laten vinden. Nogmaals onze complimenten hiervoor. 

Toch is het te merken dat daar veel menskracht in is gaan zitten, want tot onze grote verbazing is het 

Berkelplein ontsnapt aan uw aandacht en niet beschikbaar tijdens de zeer drukke Kerstperiode. Dat is 

niet goed. 

 

Ik stel U dan ook de volgen de vragen ex artikel 41, die ik graag schriftelijk beantwoord zie:  

1. Volgens onze informatie was de firma Hurks verplicht het Walramplein in haar oude staat 

terug te brengen uiterlijk drie maanden na het vertrek van de laatste huurder in het tijdelijke 

winkelcentrum. Is deze informatie juist en zo nee, wat is dan de termijn ?  

2. Wordt die termijn gehaald ? 

3. Mocht deze termijn niet gehaald worden, welke sanctie legt U Hurks dan op ? 

4. De herstelwerkzaamheden hebben weken lang stil gelegen. Waarom ? 



 
 

5. Welke acties heeft U genomen om er voor te zorgen dat Hurks haar verplichtingen na zou 

komen  en haar herstelwerkzaamheden voortvarend ter hand zou nemen ? 

6. Welk bedrag aan parkeerinkomsten loopt U mis ? 

7. Hoe compenseert U het tekort aan parkeerruimte tijdens de Kerstperiode ? 

  

Namens de fractie CDA, 

met vriendelijke groet, 

 

Dr. Jos L.M. Lebouille 


