
 

 

Beste mensen, 
 
Toegegeven. Vorig jaar dacht ik dat mijn negende nieuwjaarstoespraak mijn laatste zou zijn. Het 
toeval wil dat ik hier vandaag nog een tiende State of the City aan mag toevoegen. Deze Zugabe 
doe ik met alle plezier. Zeker als ik de vlag van de Stad en Vreijheijd Valckenborg fier zie 
wapperen in de wind en alle stormen trotseert. Alertheid en pioniersmentaliteit zijn geboden. 
Verdedigen en tegelijk aanvallen en scoren, dat is ons motto voor 2017. 
 
Valkenburg staat terug op de kaart. Valkenburg bruist en swingt. Valkenburg is trending topic. 
Onze vestingstad heeft weer uitstraling en allure. Het Halderpark oogst veel lof. Het Theodoor 
Dorrenplein is het nieuwe kloppend hart. Het net geopende winkelcentrum laat zien dat winkelstad 
Valkenburg een groeidiamant is. En weer staan we genoteerd als Kerststad nummer 1 in Europa. 
Een compliment voor al diegenen die tekenen voor dit succes. Het is uitgegroeid tot een 
economische factor van belang. Voor Valkenburg en de hele regio. Maar ook is de kwetsbaarheid 
zichtbaar geworden. Professionalisering van de organisatie is onontkoombaar. Een nieuwe 
uitdaging om de kip met de gouden eieren te koesteren en toekomstproof te maken. 
 
Ons kasteel, de voormalige zetel van de Heren van Valkenburg, werd tijdens de Middeleeuwen 
vele malen belegerd en verwoest, maar steeds weer opgebouwd. Sinds de verwoesting door de 
Hollandse troepen in 1672, nota bene om Maastricht in bescherming te nemen, is er slechts een 
ruïne overgebleven. Hoogste tijd om de hand aan de ploeg te slaan en de unieke hoogteburcht 
weer te laten herrijzen. Als pronkstuk van onze vestingstad. Maar ook als verdedigingslinie tegen 
de expansiedrift van Maastricht. Nu Landgraaf en Heerlen gaan fuseren zijn ze zich in Maastricht 
een hoedje geschrokken. Zij zijn niet meer de grootste. Ze worden nu qua inwonertal 
voorbijgestoken door Heerlen.  
 
Dus: Valkenburg let op uw saeck. Herbouw als eerste de Wolfstoren die uitzicht heeft op 
Maastricht.  
 
Onze Raad is unaniem als het gaat om de relatie met Maastricht. We koesteren Maastricht als 
onze centrumstad. Een aantal diensten van onze gemeente zijn al bij Maastricht ondergebracht. 
Dat aantal kan nog verder worden uitgebreid. Maar naar het oordeel van onze Raad is fuseren de 
dood in de pot. Dit haalt de ziel en de geest uit ons toeristenstadje. De primaire oriëntatie van 
Valkenburg is en blijft het Heuvelland. Samen met de Heuvellandgemeenten staan we voor de 
uitdaging om het Heuvelland krachtig op de kaart zetten.  
 
Dus niet Valkenburg óf Maastricht, maar Valkenburg én Maastricht als 'De Blôw' en 'De Roej' 
hermenie die elkaar opstuwen in de vaart der volkeren. Zeker als we binnenkort een rechtstreekse 
treinverbinding krijgen met Aken en hartje Luik. 
 
Valkenburg verlegt haar grenzen. Slaat haar vleugels uit, ook mondiaal. Zelfs China heeft het cosy 
Geulstadje in het vizier.  
Zo vormde Kerststad Valkenburg het hoofdartikel van China Times. Op 19 januari komt de 
commissioner van Mianhang city in de provincie Sichuan praten over een stedenband. Sishuan is 
zoals bekend de provincie waarmee de provincie Limburg al een verbintenis heeft. En Maastricht is 
verbonden is met de hoofdstad Chengdu. Onze beoogde partnerstad telt 5 mln inwoners. Het 
behoort tot de 'Top 20 Happy Cities in China' en staat in de top tien van toonvoorbeelden als het 
gaat om het verbeteren van de quality of live. Dus ook hier: Valkenburg én Maastricht als partners 
van de provincie Limburg.  
 
Deze zomer waren Chinese studenten te gast in Valkenburg als onderdeel van Global Exploration, 
een in Valkenburg geboren en getogen initiatief om leerlingen in contact te brengen met andere 
culturen en ze op te leiden tot wereldburger. Dit initiatief wordt momenteel verbreed met scholen 
voor beroepsonderwijs in Limburg en Sichuan. Een Chinese delegatie bezocht hiertoe onze regio. 
Het is de bedoeling de beoogde stedenband al deze zomer officieel te vestigen tijdens een 'East 
meets West Arts Festival' in ons Openluchttheater. Er wordt nu al gewerkt aan een brochure over 
ons stadje in het Chinees. Met het doel Valkenburgse bedrijven te promoten en Valkenburg en 



 

 

Limburg te gaan gebruiken als uitvalsbasis voor toeristen uit China. Valkenburg als toegangspoort 
voor Europa. De Chinese Walls die ook onze vestingstad de nodige robuustheid zullen geven. Op 
uitnodiging van de provincie timmert Romain Spauwen van Jacobs Travel samen met zijn Chinese 
partner en in samenwerking met Brightlands en de VVV's hard aan de weg om deze droom te 
verwezenlijken. Dit door in te zetten op de combi's van business and leisure en door in te spelen 
op de wens van de Chinezen te genieten van culturele ontmoetingen en te kuieren door een cosy 
plaats als vestingstad Valkenburg. 
 
Beste mensen. Een ding staat als een paal boven water. Valkenburg verdient een winning team. 
Alert verdedigen is belangrijk, maar zonder aanval en vooral scorend vermogen is er geen 
duurzame weg naar de top. Ook hier geldt het adagium: voor niets gaat de zon op, de wereld komt 
niet naar je toe, alles moet worden bevochten. Hiervoor is passie en ondernemingsgeest en 
teamspirit onontbeerlijk. Ja, als je als stad en regio geen dromen hebt, heb je ook geen 
werkelijkheid en geen toekomst. Zeker niet voor onze kinderen. 
 
Gelukkig staan er het komend jaar nog een aantal tot de verbeelding sprekende zaken op het 
programma. 
 
Ik noem: 
 
De opening van het prestigieuze Paviljoen en de renovatie van Hoeve Broers bij Chateau 
St.Gerlach. Het Paviljoen, een ontwerp van de wereldberoemde architect Francien Houben, biedt 
ruimte voor 600 gasten. Hoeve Broers wordt opgetuigd tot een centrum van streekeigen producten 
en smaken van eigen bodem. En samen met de zelfsturing vanuit Houthem zal het WIJ-land 
tussen de hoeve en het treinstation een streekeigen invulling krijgen. Mooi ook als station Houthem 
zou kunnen worden herdoopt in station Chateau St.Gerlach. Zeker als de reconstructie van de Via 
Belgica over een lengte van 350 meter vlak voor de hoeve dit jaar ter hand wordt gepakt. 
 
De drie-eenheid hotel Croix de Bourgogne, Theodoor en Louis geven een broodnoodzakelijke 
kwalitatieve impuls aan het verblijfstoerisme. Ook hier geldt: Valkenburg let op uw saeck. Want 
verblijfstoerisme bepaalt het succes van Valkenburg Winkelstad. 
 
Dit geldt zeker ook voor de het Jezuïetenklooster. Naar ons door de eigenaren is medegedeeld 
zullen in het eerste kwartaal de prestigieuze plannen rondom dit complex uit de Kulturkampf-
periode in een persconferentie worden toegelicht. Ook de naam van de prestigieuze internationale 
hotelketen zal dan bekend worden gemaakt. Nog dit jaar start de renovatie, is mij met stelligheid 
verzekerd. 
 
Het postkantoor krijgt op korte termijn een nieuwe invulling. Dit zal de Lindenlaan doen uitgroeien 
tot een markante en unieke winkelstraat. Een destiny voor shopping lovers. 
 
Nieuw leven in bierbrouwerij geldt ook voor het De Leeuw Complex; met wielrennen, fietsen, joie 
de vivre, lifestyle, streekgerechten, vishengels, nieuwe brouwsels en een hotelaccommodatie als 
dragende elementen. Ook deze plannen zullen ook in het eerste kwartaal concreet worden 
gepresenteerd door ontwikkelaar Wyckerveste, samen met de provincie en de gemeente. 
 
Dit geldt eveneens voor de toekomstige invulling van de Polfermolen. Het topproject warmte-
opwekking uit ons stamriool in de Geul wordt nu samen met de initiatiefnemers op wens van de 
provincie niet enkel uitgewerkt voor de Polfermolen, maar ook voor het De Leeuw complex. Een 
uniek en trendsettend duurzaamheidsinitiatief.  
 
De reconstructie van het Walramplein komt aan snee. Voorlopig ingericht als parkeerterrein, maar 
binnen enkele jaren het evenemententerrein in de historische binnenstad. Op het moment dat het 
Berkelplein als leefplein voor de bewoners is ingericht, met parkeren onder de grond. 
 



 

 

Red Bull heeft aangeboden wederom de zeepkistenrace te laten plaatsvinden. De Cauberg stond 
aan de wieg van het succes van Max Verstappen. Als de voortekenen niet bedriegen, zal hij ook 
nu weer zelf present zijn. 
 
En wat te denken van Thermae 2000. Met een investering van liefst €18,4 mln terug naar de 
absolute top in wellnessland. Ook dit geeft Valkenburg vleugels en bevlogenheid. 
 
Naar verwachting presenteert ook Holland Casino dit jaar nieuwe investeringsplannen. Samen met 
u kijken we hier reikhalzend naar uit. Nadat Landal Greenparcs weer fors heeft geïnvesteerd in de 
kwaliteit van het park en de businesscase wordt uitgewerkt voor het World Cycling Center (het 
Technodome) heeft de kop Cauberg de potentie uit te groeien tot een pendant van het Montjuïc 
van Barcelona. 
 
Beste mensen, 
Verdedigen en aanvallen is ook het credo voor de zelfsturing van de kernen. In de kernen wordt 
met veel inzet en betrokkenheid gewerkt aan tot de verbeelding sprekende projecten. Zelfsturing 
valt niet meer weg te denken in onze bestuurskracht anno 2020. In de kernen wordt de kwaliteit 
van leven en samenleven vorm en inhoud gegeven door betrokken en mondige inwoners. Zij zijn 
de onmisbare counterpart van ons gemeentebestuur.  
 
 


