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Geacht college, 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. 

Begin dit jaar hebben we, als inwoners van Valkenburg aan de Geul een nieuwe 

politieke partij opgericht, de Valkenburgse Seniorenpartij (VSP). Inmiddels is 

deze partij ook ingeschreven in het gemeentelijk kiesregister om zodoende te 

kunnen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. 

De media heeft aan dit initiatief al ruime aandacht besteed. 

In de aanloop naar deze verkiezingen willen we de ontwikkelingen in onze 

gemeente nauwlettend volgen en waar nodig u kritische vragen stellen. Deze 

vragen worden gesteld vanuit een bezorgde positief-kritische grondhouding. 

Alvorens we een politiek standpunt gaan innemen over allerlei politieke items en 

ontwikkelingen in onze gemeente willen we uiteraard goed geïnformeerd zijn 

zodat we een weloverwogen besluit kunnen nemen. 

Omdat we nog geen afvaardiging in de gemeenteraad hebben, en derhalve geen 

vragenrecht hebben op grond van het Reglement van Orde, zullen we onze 

informatie voorlopig moeten proberen te verkrijgen via allerlei openbare 

gemeentelijke documenten die we op de gemeentelijke website kunnen 

raadplegen of op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur bij uw college 

kunnen opvragen. 

Zoals gezegd zijn er op dit moment enkele grote majeure projecten die in de 

politieke belangstelling staan. Gedacht kan worden aan de plannen voor hotel 

Croix de Bourgogne, Boslust, Polfermolen en het parkeren, met name de 

Parkeergarage. 

Over dit laatste onderwerp maken we ons ernstige zorgen. Op basis van visuele 

waarneming hebben we de indruk dat de bezettingsgraad van de parkeergarage 



onder de verwachtingen blijft. Graag willen dan ook daarover nader geïnformeerd 

worden en wij verzoeken u ons de nodige documenten te verstrekken of ons ter 

inzage te geven.  

Daarbij gaat het specifiek om de volgende vragen: 

a. Wat is de opbrengst geweest over het eerste kwartaal van dit jaar? 

b. Wat is de cumulatieve winst c.q. het cumulatieve verlies vanaf de 

opening tot nu toe? 

c. Komt deze opbrengst overeen met de geraamde opbrengst? 

d. Als die positief of negatief afwijkt kunt u dan aangeven wat hiervan de 

oorzaak is? 

e. Als die negatief is, welke maatregelen gaat u dan nemen? 

f. Hoeveel bedragen de jaarlijkse exploitatielasten? 

g. Wat zijn de ervaringen met de Valkenburg Pas? 

h. Zijn de automatiseringsproblemen inmiddels verholpen? 

Uw antwoord zien we met belangstelling tegemoet. 

Een afschrift van deze brief is verzonden naar de plaatselijke en regionale media. 

 

Hoogachtend, 

Bestuur VSP 

Wim Hop, voorzitter 

 

Jan Hendrikx, secretaris/penningmeester 

 

Lloyd Wagemans, bestuurslid 

 


