
 
 

Omdat Valkenburg U ter harte gaat  

 
Het Polfermolengebouw omvat de volgende activiteiten: 

Theaterzaal, Sporthal, Fitnesshal, zwembad, vergaderzalen en café. 

 

Er is de intentie van het College van B&W  de Polfermolen geheel of gedeeltelijk af te stoten wegens hoge 

(kapitaals) lasten. 

 

Hierdoor zullen muziek- en sportverenigingen en verdere sportbeoefenaren moeten uitwijken naar een 

andere locatie. Dit leidt tot een gevoelige aantasting van de leefbaarheid van Valkenburg en het welzijn van 

de Valkenburgers omdat de Polfermolen voor velen een belangrijk sociaal medium is en een belangrijke rol 

vervult in de Gezondheidsgemeente Valkenburg. 

 

Valkenburg haalt elk jaar vele tientallen miljoenen op aan inkomsten van het toerisme en aan de vele 

evenementen die het hele jaar door georganiseerd worden. Daar hebben de inwoners veel last van, mogen de 

Valkenburgers daar misschien ook iets voor terugkrijgen ? Wat is 1,2 miljoen afgezet tegen 46 miljoen 

(DagbladDeLimburger 13 mei 2017). 

 

Inwoners worden pas op de hoogte gesteld nadat het besluit is genomen. Daarna is er bekende 

bezwaarprocedure. 

 

Alles wijst erop dat de raad niet zit te wachten op de mening van de Valkenburgers uit het centrum.  

Er is al behoorlijk inhoudelijke kritiek op het plan voor de verkoop/sloop geleverd. Wij zijn voorstander van 

een onafhankelijk onderzoek naar de exploitatie van de Polfermolen de afgelopen jaren. 

Helaas kan er geen raadgevend referendum plaats vinden omdat de raad van de gemeente Valkenburg die 

mogelijkheid niet wil bieden. 

 

Niks aan de Hand wil zijn stem laten horen over deze zaak. Daadwerkelijk meedenken en meepraten. 

Actie die nodig is om er voor te zorgen dat in Valkenburg niet alleen de politieke krachten het beleid 

bepalen, maar dat ook de burgers nog iets te zeggen hebben. De bewoners van de kern een stem geven die 

nadrukkelijk gehoord wordt. 

 

We laten ons ons eigen multifunctionele cultuurcentrum (lees gemeenschapshuis) niet afpakken, 

Door niemand ! 

 

 

Het Bestuur van de vereniging 

Niks aan de Hand. 


