
Advies met betrekking tot de Raadsnota: Raadsvergadering d.d.10 juli 2017  

Onderwerp: Polfermolen. 

Door: OR Polfermolen en geconsulteerde externe deskundigen 

 

 

Advies amendement vergadering 10 juli 2017, onderwerp: Polfermolen. 

1.  Het afwijzen van het voorstel van Wyckerveste, behoefte verder geen advies en kan onze 

instemming wegdragen. 

2. Gezien de situatie zoals ons bekend per medio September 2017 zien wij geen redenen deze 

planning aan suggesties voor verandering te onderwerpen; mits er verder gezocht wordt naar andere 

geïnteresseerde partijen zoals toegezegd onder punten 4, 6  en 7! 

3.  Zie punt 2 

4.  Het blijven zoeken naar andere marktpartijen voor de exploitatie van de Polfermolen tot 1 

januari 2019. Gaarne hadden wij deze termijn nog verder opgeschoven gezien mede daar er vast en 

zeker een vertraging zal ontstaan doordat politieke partijen het bestaansrecht van de Polfermolen 

zullen willen aangrijpen en te gebruiken in de aanstaande gemeenteverkiezingen. Hierbij laten wij 

het in het midden of dit ten vóór- of nadeel van de Polfermolen zal zijn. Los van het bovenstaande 

bezwaar zou dit voorstel onder alle andere omstandigheden niets anders dan redelijk genoemd 

kunnen worden. 

5.  Het actief ondersteunen van de huurders, verenigingen en andere gebruikers bij het vinden 

van alternatieven en andere oplossingen behoort tot een sociaalbeleid, zoals een gemeente dat 

behoort te voeren, vanuit een zakelijk perspectief is het niet alleen een kwestie van fatsoen maar 

ook van klantvriendelijkheid! Hierin is het van belang dat onze suggesties m.b.t. het veranderen  van 

het beleid worden meegenomen! (ons advies vergadering 20 september 2017.) 

6. .Wij zullen het op prijs stellen om met regelmaat op de hoogte gebracht/ gehouden te 

worden van de voortgang van de mogelijkheden van de Polfermolen. Wij zijn bereid alle serieuze 

pogingen te ondersteunen. 

7. Verder onderzoek onderschrijven wij en gaan er vanuit dat de betreffende commissies 

binnen de Raad op de hoogte worden gehouden/ gebracht. 

8. zie punt 7 

9 Ondanks dat versneld en gefaseerd afbouwen niet onze voorkeur heeft, begrijpen wij dat gezien de 

huidige omstandigheden, wij ons niet kunnen/ zullen verzetten. Wij kunnen dit voorstel alléén 

steunen wanneer de situatie niet verandert of zich in een andere richting  ontwikkeld. Wij zullen dan 

alsnog opnieuw in beraad gaan! 

 



Beleids adviezen zoals wij; de OR Polfermolen, die zien 

Het voorgenomen besluit van de Raad behelst dat er structurele bezuinigingen moeten worden 

uitgevoerd op de kosten post Polfermolen. Tevens, daar de Raad geen mogelijkheid ziet om de 

kosten terug te brengen naar een niveau waar de Polfermolen geen last meer zou zijn op de 

begroting  van de Gemeente, is voorgenomen om de Polfermolen en de Betreffende B.V. per 1 

januari 2021 te slopen en op te heffen. 

De kosten waarop de Raad wil bezuinigen bestaan uit diverse soorten kosten die gedefinieerd 

kunnen worden als vaste lasten en variabele en of incidentele lasten.  

•Wat de vaste lasten betreft daar kan worden geconcludeerd dat deze niet door de huidige 

Raadbezetting zijn opgebouwd of ingecalculeerd bij de planning en bouw van het Polfermolen 

complex, doch door hun voorgangers. Het bedrag dat onder Rente en afschrijvingen valt (Euro 

653.657,=) is hoog, dit kan niet ontkend worden! Doch zou er ook gekeken kunnen worden naar wat 

de hypotheek verstrekker kan betekenen in het verlagen van deze kosten! Mogelijkheden omvatten 

maar bestaan niet alleen uit; een herfinanciering maar ook uit een veranderde constructie dan wel 

aangepaste hypotheek voorwaarden of het vinden van een andere hypotheek verstrekker. De 

hypotheek van de Polfermolen gaat terug tot een tijd van voor de bankencrisis en er zal dan naar alle 

waarschijnlijkheid een hoog rente percentage op zitten dat beduidend lager kan, echter is dit 

percentage niet genoemd in de betreffende passages en overzichten.  

De vermelding dat de Raad de opdracht  had gegeven om een structurele verlaging te onderzoeken 

omschrijft ook niet wat voor actie(s) is of zijn ondernomen! Hierdoor kunnen wij hierover dan ook 

niet meer adviseren, maar zouden graag verder worden geïnformeerd over de genomen stappen 

zodat wij hierover ons een duidelijker beeld kunnen vormen en dus een beter advies kunnen geven. 

•Het Hospitality consultants onderzoek lijkt ook onduidelijk of in ieder geval verwarrend, op pagina 2 

van de Raadsnota met onderwerp Polfermolen worden enkele aantalen en cijfers aangehaald die een 

veel negatievere indruk wekken dan de bewoording (op pagina 4 van de zelfde Raadsnota ) door het 

Hospitality Consultants onderzoek. In dit laatste wordt gesproken over :“één maatje te groot” voor 

Valkenburg.” Deze bewoording lijkt ook te suggereren dat hoewel het niet gemakkelijk zal zijn, het 

toch mogelijk is dit te bewerkstelligen.  

Uit de notulen van de Raadsvergadering d.d. 10 juli, onderwerp: Kadernota 2017 wordt duidelijk: 

”dat het verkrijgen van duurzaam evenwicht is niet op te lossen met de kaasschaaf methode.” Dit is 

een behoorlijk straffe stelling! Niet alleen is het een behoorlijk straffe stelling maar het maakt ook 

duidelijk dat de loopgraven zijn gegraven en de stellingen betrokken zijn. Wat een ieder, zeker in 

deze periode van extreem lange kabinet formatie duidelijk zou moeten zijn is dat iedereen in de 

politiek water bij de wijn zal moeten doen en het nemen van onwrikbare uitgangsposities niet 

bijdragen aan een oplossing! De onwil om de “kaasschaaf methode” toe te passen is één van de 

voorbeelden die hiervoor aangehaald kunnen worden zeker daar het een gebouw met 

maatschappelijke functies voor de gehele gemeente betreft!  

Gezien de huidige functies van maatschappelijk karakter en zorgfunctie in de vorm van de alhier 

gevestigde fysiotherapeutisch praktijk en schoonheidssalon, het onderbrengen van 



ouderenverenigingen, muziekverenigingen en clubs en dergelijke. Zou ons inziens een nieuwe 

geïnteresseerde partij in die richting gezocht moeten worden. 

•De onderhoudslasten van de Polfermolen  zijn variabel en staan te boek voor (Euro 389.034,=) en 

zijn gezien de planmatige reeds bestaande  achterstand  zelfs laag te noemen, zeker gezien het hier 

reeds een bedrag van om en nabij de Euro 1.5 miljoen  bedraagt. Tevens maakt deze achterstand het 

“de Boer opgaan” met de Polfermolen moeilijker, want wie is er nou geïnteresseerd in een “krot,” 

niemand toch!?  

Gekeken moet worden naar de mogelijkheden om het geplande onderhoud tegen lagere prijzen 

gedaan te krijgen en dat wat er in het geplande budget overblijft om een begin te maken en het 

achterstallige onderhoud beginnen weg te werken! De uitbesteding van werkzaamheden aan vaste 

partners middels een jaar of meerjarige contracten zijn in de planmatig situatie voordelig maar 

kunnen op kleinere schaal werkzaamheden zelfs duurder zijn. Waar mogelijk aanbieders elkaar laten 

onderbieden kan dit ondervangen zeker indien het facilitair management daartoe de gelegenheid 

krijgt. Dit alles om mogelijk geïnteresseerde partijen een zo interessant object dan wel situatie te 

kunnen aanbieden.  

Tevens lijkt het ons wenselijk dat de Gemeente Raad niet alleen maar naar Euro 1,= kandidaten te 

kijken maar ook te onderzoeken of er kandidaten zijn die interesse hebben de Polfermolen over te 

nemen voor de resterende boekwaarde waarna de Gemeente minder of geen zeggenschap 

overhoudt in het Polfermolen complex, iets wat bij de Euro 1,= verkoop wel van toepassing lijkt te 

zijn. Ontwikkelingen op dit gebied willen wij graag nauw blijven volgen en er eventueel aan 

participeren, ten einde ons er van te vergewissen dat er ook alles aan gedaan wordt om nog serieuze 

pogingen te doen andere geïnteresseerde partijen te vinden. 

•“De maatschappelijke ontwikkelingen in de komende jaren zijn niet gunstig voor de Polfermolen. Bij 

ongewijzigd beleid mag worden verwacht dat het gebruik van alle onderdelen van de Polfermolen zal 

afnemen en dat het exploitatie tekort  de komende jaren zal toenemen.” In de voorgaande zinnen, 

uit de Nota Polfermolen (P.4), zou een oplossing kunnen liggen! Als met maatschappelijke 

ontwikkeling  wordt bedoeld de snel toenemende vergrijzing in de regio en zelfs de gehele provincie, 

dan ligt juist hier de toekomst! De burger wordt zich er meer en meer van bewust hoe belangrijk het 

is om op een actieve en sportieve manier ouder te worden en er is voldoende ruimte om meer 

activiteiten te ontplooien voor de oudere sporter!  

Waar deelname aan het verkeer, op een fiets  (waar de gemeente op lijkt te willen inzetten; zie de 

plannen voor het Leeuwbier terrein) steeds meer risico met zich mee brengt naar mate de ouderdom 

toeneemt en de behoefte zich behaaglijk en in een lichaam ontziend/ sparende manier zich actief 

bezig te houden,  alleen maar zal toenemen, is er wel degelijk gezien deze opbouw van de bevolking  

van Valkenburg (onderhevig aan vergrijzing), een toekomst voor het zwembad.  

•Verdere ontwikkeling van de reeds bestaande doelgerichte groepsactiviteiten zijn nog mogelijk en 

haalbaar met minimale aanpassingen in en rondom het recreatie bassin. Deze aanpassingen zouden 

kunnen bestaan uit een waterniveau verhoging aan de overloop goot (en de skimmers; roosters die 

aangebracht zijn voor de water circulatie,aan de wanden van het recreatie bassin) middels een of 

twee treden gelijk het peuterbad. De winst zou niet meer dan 20cm hoeven te bedragen daar dan de 

water diepte van af de bubbelbank/ waterval zou stijgen van 120 cm naar 140 cm en daarmee een 



gelijke diepte zou worden bereikt als in het instructie bad op maximale diepte, hierdoor zou de 

mogelijkheid om meerdere begeleide lessen tegelijk te geven ontstaan en de oppervlakte om lessen 

te geven meer dan verdubbelen!  

Verder dient er een duidelijkere definitie van zwemmen te worden gehanteerd die niet verward mag 

worden met in het water recreëren!  

Uit gesprekken met zwemmers blijkt dat zwemmen, voor diegenen die afstanden willen zwemmen; 

inhoudt dat zij een bad ter beschikking hebben waar langere banen kunnen worden gezwommen 

waarbij een geprefereerde afstand 25 meter bedraagt (veelal omdat dit gemakkelijker te berekenen 

is dan rekenen met 15 meter,) voor deze zwemmers is het dan ook belangrijk te weten hoeveel 

afstand zij overbrugd hebben op het moment dat zij het bassin verlaten. Uit verdere gesprekken met 

mensen die enkel gebruik maken van het recreatie- of instructiebad en soms in combinatie met het 

wedstrijdbad zijn de afstanden veelal niet belangrijk maar de activiteit die zij gekomen zijn om te 

verrichten wel (ontspannen op de bubbelbank, instructie van de fysiotherapeut, participatie aan een 

aquales, ontspannen met kinderen, tevens zijn er mensen die enkel hun spieren nog even willen 

laten ontspannen na een bezoek aan de fitness waarbij vaak de blowers in de kreek of de waterval 

worden gebruikt om de spieren te masseren). Deze laatste zouden inderdaad voldoende andere 

alternatieven in de baden van hotels of campings kunnen vinden mits deze daartoe bereid zouden 

zijn hun faciliteiten daartoe beschikbaar te stellen!  

Voor de eerst genoemde groep zouden er onvoldoende mogelijkheden zijn in de regio, het zwembad 

in Voerendaal is klein, claustrofobisch bijna, met weinig tot geen mogelijkheid om naar buiten te 

kijken. In Mosaqua bestaat de doelgroep voornamelijk uit recreanten die niet geneigd zijn tot banen 

zwemmen of die van een dusdanige leeftijd zijn dat dit tot conflicten van interesse leidt, daarnaast 

heeft vooral onder oudere zwemmers, dit bad een negatieve reputatie van agressieve bezoekers. Het 

Geusseltbad heeft een capaciteit probleem om diverse redenen gebruikers en clubs beginnen uit te 

wijken naar het Polfermolen zwembad. Voor al deze baden kan ook worden gesteld dat er geen 

enkel is die zoveel en zo een ruime openingstijden heeft voor de verschillende mogelijkheden als de 

Polfermolen. Dit laatste is een beeld dat deze zomer diverse malen bevestigd en uitgesproken is door 

toeristische bezoekers van het zwembad jegens het dienstdoende personeel! 

•Een verder punt met betrekking tot het zwembad zijn de entree bedragen en de prijzen voor 

deelname aan de verschillende activiteiten die daar gegeven worden. Deze prijzen zijn indertijd 

opgesteld en gebaseerd op prijzen omgerekend van guldens in euro’s, gecompenseerd met de 

verstreken jaren, op de prijzen zoals die van toepassing zouden zijn voor de faciliteiten zoals die 

werden aangeboden door het Wiegerd bad. In een keer deze prijzen opnieuw berekenen en door 

voeren is niet mogelijk maar kan over enkele jaren verspreid wel verantwoord en aangepast worden. 

Caveat is hierbij wel dat dit niet verward moet worden met het rechttrekken van het verschil tussen 

de Valkenburgse (gemeente en inmiddels inwoners van de Gemeente Meerssen)en de niet 

Valkenburgse  bezoekers.(Dit zou kunnen leiden tot een verdere terugloop van het aantal bezoekers 

van het zwembad maar indien er geen nieuwe exploitant in beeld komt zal dit moeten worden 

beschouwd als een non-issue, terwijl een omzetverhoging voor een verdere reductie van de tekorten 

kan leiden in de tijd die de Polfermolen volgens de huidige situatie wel nog krijgt. 

•Er is ons inziens één voorwaarde ingekapseld in de quotatie die refereert aan de nota, te weten;”bij 

een ongewijzigd beleid.” Dit wil dus zeggen dat het beleid gewijzigd moet worden! Deze wijziging kan 



worden uitgelegd als zijnde de plannen die de Raad nu heeft  of het beleid dat gevoerd moet worden 

binnen de Polfermolen. De ruimte hiervoor kunnen wij ons inziens op dit moment enkel vinden in het 

beleidsjaar 2018; de zoals de door de Raad gepresenteerde bezuinigingen duidelijk laten zien, slechts 

Euro’s 15.000,= bezuinigd hoeven te worden. Een oproep aan het huidige personeelbestand om met 

ideeën te komen die extra opbrengsten genereren zonder extra kosten, of kosten die verrekend 

zouden kunnen worden met de positieve opbrengsten, zou tot de mogelijkheden kunnen behoren.  

•Verdere veranderingen die zich in de zomer hebben ontwikkeld, zijn verandering in bezetting van 

verschillende functies zouden reeds voor 2018 hun vruchten kunnen afwerpen bij een veranderd 

beleid en meer initiatieven dan wel initiatief bereidheid van en onder het personeel! Bij het 

doorvoeren van deze veranderingen kan ook een belangrijke taak liggen voor de Gemeenteraad zoals 

een intensievere controle op omzet, inkomsten en beleid (inspect what you expect principe). Ook 

denken wij dat wanneer  er een of meerdere gesprekken van bijvoorbeeld de WOR bestuurder in  

een motivatiecoach met het personeel op een positieve manier en benadering van de situatie, 

motiverende effecten zou kunnen bewerkstelligen en een frisse impuls zal kunnen geven aan het 

personeel waar toch heel wat onrust is geweest en er sporen van een zekere lethargie en apathie 

bespeurt kunnen worden. Een gemotiveerd personeelsbestand maakt de onderhandelingen met 

geïnteresseerde partijen ook makkelijker! 

•Verdere problemen die zich zouden kunnen ontwikkelen bij een herhuisvesting ( al dan niet 

tijdelijk)tijdens een sluiting, sloop en eventuele herbouw van de Polfermolen faciliteiten al dan niet 

op dezelfde locatie zoals zwembad en sporthal. In de periode waarin de Polfermolen werd gepland 

en gebouwd zijn de lokale clubs gesteund door de gemeente en hebben toen ondanks dat, verlies 

geleden in kwaliteit van hun trainingsmogelijkheden en tijden. Verder was er een groter dan normaal 

verloop van hun ledenbestanden waarbij moet worden aangetekend dat nadat de Polfermolen 

opgeleverd en geopend was velen niet zijn terug gekeerd naar hun oude clubs. Als gevolg moet 

worden opgemerkt dat de vraag rijst; of het wenselijk is om de clubs nu alweer aan zo een situatie te 

moeten onderwerpen en het niet een spreekwoordelijke “doodsteek” voor de clubs wordt!? Dit is 

iets dat geheel moet worden bekeken op een sociale basis en niet enkel of het financieel haalbaar is 

voor de Gemeente om de clubs daarbij te assisteren! Zou dit toch de doorslaggevende factor 

worden, of het financieel haalbaar is, dan moeten de Gemeenteraadsleden zich er terdege van 

bewust zijn dat het ook negatief zal kunnen reflecteren op hun cijfers van hoeveel inwoners er een 

actief en gezond leven leiden, iets waar door het Rijk toch, ondanks alle bezuinigen steeds meer 

waarde aan wordt gehecht.  

Cijfers van sporters binnen de gemeente kunnen dan niet meer zorgvuldig worden vastgesteld daar 

het onbekend zal zijn welke sporters stoppen met hun activiteiten en welke elders een sport gaan 

beoefenen. Dit heeft weer als gevolg dat de financiële steun die de Gemeente Valkenburg dan 

ontvangt van de Provincie en het Rijk zal afnemen en men in een vicieuze cirkel terecht komt. Ons 

advies met betrekking tot een eventueel plan tot sloop en herbouw is dan ook de overgangsperiode 

zo kort mogelijk te houden dan wel de mogelijkheid te bekijken om dit te vermijden en een 

nieuwbouw oplevering te laten plaatsvinden samenvallen met een sluiting van de huidige faciliteiten. 

•De vergaderzalen en de Theaterzaal; dit is een complexe situatie voor ons om over te adviseren. 

Waarom is dit moeilijk? Er zijn in het verleden vele besluiten genomen die er voor zorgen dat de 

doorzichtigheid hieromtrent danig is afgenomen. Een uitgebreid bestuderen van alle afspraken met 



alle gebruikers, huurders en onderhuurders is nodig. Het feit dat de verhuur taak is uitbesteed aan 

een derde partij, althans gedeeltelijk maakt dit nog moeilijker. Ons advies moet nu gedeeltelijk 

gebaseerd worden op wat wij hebben gehoord van derden en wat wij menen te hebben 

geconstateerd! 

Als eerste moet worden terug gegaan naar de planning van het Polfermolen complex een tijd waarin 

de Gemeente de verenigingen van Valkenburg benaderde met de vraag: “wat de vereniging (-en) 

graag in een multifunctioneel complex aan faciliteiten zouden willen hebben?” Of deze vraag 

letterlijk zo gesteld is geworden is ons onbekend maar het was in ieder geval wel de strekking van de 

vraag! Als resultaat werd er besloten dat er naast een sporthal en zwembad (kleiner dan waar de 

zwemclub om had verzocht) ruimte moest zijn voor besturen om te vergaderen en er een “platte 

zaal” moest komen voor ondermeer theater voorstellingen. Dit laatste ondanks dat er in de jaren 70 

nog een theater was geweest en dat dit gesloten was om vervangen te worden door een Hema 

vestiging.  

Na oplevering van de Polfermolen moest worden geconstateerd dat er moeilijkheden waren met 

geluidsisolatie en overlast voor de omwonenden na afloop van voorstellingen in de avonduren. 

Tevens werd en wordt de bezettingsgraad als ondermaats beschouwd. Veel gehoorde argumenten 

zijn dat de prijzen te hoog zijn en waren, dat de ruimte eigenlijk voor bepaalde evenementen 

eigenlijk toch nog net niet voldoende was en later dat de ruimte eigenlijk weer net te groot was in 

andere gevallen. De keuze is dus geen echt goede geweest om te maken in het kader van doomed if 

you do and doomed if you don’t, of caught between a rock and a hard place. Dit had niet het geval 

hoeven zijn als de verantwoordelijken van gemeentelijke zijde aan dezelfde verenigingen een aantal 

tegen eisen had gesteld voor de gevraagde voorziening middels bijvoorbeeld; een minimaal aantal 

malen dat de verschillende verenigingen gebruik zouden moeten maken per jaar van de door hen 

gewenste theater zaal hierdoor zou de bezettingsgraad hoger uit zijn gevallen dan dat die nu doet. 

Voor de vergaderzalen is een soortgelijk argument mogelijk.  

•Verder is een struikelblok de natuur van de gemiddelde inwoner van de Gemeente Valkenburg; zeer 

kritiek vol (niet mis te verstaan met kritisch), moeilijk en weinig flexibel van geest en omgang en als 

laatste zeer veel eisend. Deze karakter trekken leiden er toe dat er wel voldoende activiteiten 

worden gepland en uitgevoerd in de verschillende dorpskernen maar dat deze door verenigingen zich 

niet laten overhalen om gebruik te maken van de aanwezige faciliteiten in de Polfermolen zeker niet 

als het in de eigen dorpskern kan gebeuren, waar het vertrouwd en goedkoper is. Dit zijn enkele 

problemen waarmee de Polfermolen uit zichzelf al mee te kampen heeft.  

•Bestuurlijke beslissingen kunnen er verder aan bij dragen dat de exploitatie van de vergader – en 

theaterzaal zo moeilijk verloopt. Een van deze beslissingen behelzen de afspraken die zijn gemaakt 

met de huurder Alain Closset van de AGRXP. In onze beeldvorming worden hier vele huur penningen 

door misgelopen. Deze afspraken omvatten onder andere ter beschikking stelling van 1 en indien 

nodig 2 kleedlokalen voor fietsers om zich te kunnen omkleden zonder dat daarvoor huur wordt 

ontvangen terwijl er wel monetaire compensatie voor wordt ontvangen door de AGRXP exploitant! 

Verder heeft  AGRXP exploitant de mogelijkheid om in de reserveringsagenda uren voor ruimtes in te 

blokken voor evenementen die hij van plan is te organiseren en deze nadien en indien hij ze niet of 

niet volledig heeft gebruikt uit te blokken, waardoor andere reserveringen niet mogelijk zijn en er 

ook geen huur over wordt ontvangen daar ten tijde van het opmaken van de rekening deze uren 



weer uit geblokt zijn! Tevens vragen wij ons af of de AGRXP net als alle andere huurders van ruimtes 

de reserveringen tenminste 1 kalender maand voor het evenement moet hebben ingediend en 

tenminste 2 kalender weken voor het evenement een aanbetaling heeft moeten verrichten?  

Voorts hebben wij vernomen dat er nog steeds grote bedragen voor het inhuren van personeel ten 

bate van de exploitatie van het sportcafé gelegen naast de fitness zouden worden betaald. Echter is 

er daar al jaren geen sprake meer van dat dit ook daadwerkelijk gebeurt of dat er iemand een 

rectificatie aanbrengt. Niet vanuit een controle door gemeente functionarissen dan wel op een 

andere manier. Deze manier van Laisse faire benadering leidt tot irritaties bij bezoekers en het 

personeel en is op zich ook nog gerechtvaardigd! Het kan zijn dat daar afspraken over zijn gemaakt 

(mondeling of schriftelijk) doch bij het niet leveren of nakomen van deze afspraken is het niet meer 

dan redelijk om ze te herzien of wederroepen. 

•Een eerder genoemd punt betrekking hebbende op maatschappelijke functies en dan vooral 

ouderen en ouderenorganisaties (los van de vergrijzing) net als jongeren hoort deze groep tot die 

bevolkingsstatistieken waar nog “veel te halen valt,” met het oog op activiteiten. De leisure- en 

fitnessmarkten voor jongeren zijn langzaam verzadigd aan het raken. Met het oog op deze markten 

begint men zich te richten op de ouderen van de babyboom generatie, nu instappen en inzetten 

hierop kan de gemeente voorop plaatsen of een leidinggevende plaats laten innemen! 

Zorgverzekeraars zullen welwillende partners zijn voor doordachte projecten. Subsidie(s) van 

Provincie en het Rijk zullen kunnen bijdragen tot verbeteringen in sociale voorzieningen voor 

ouderen en maatschappelijke functies vóór en binnen Valkenburg. Subsidies bekostigen mogelijk 

zelfs projecten die op de infrastructuur gericht zijn. Valkenburg moet niet alleen inzetten op de jonge 

sporter maar ook op de oudere van de regio, zelfs van de internationale regio. Voorzieningen die in 

het verleden speciaal gericht waren op de mensen van de gegoede burgerij uit het noorden  (we 

hebben het hier over de toeristisch historische achtergrond van Valkenburg) kunnen in een nieuw 

jasje en vorm gegoten worden en een nieuw leven worden ingeblazen. Thermea 2000 heeft daar 

bijna 30jaar geleden al het voortouw in genomen. Het wordt tijd dat de klanten waar zij zich toen op 

richten (ook al de babyboomers) nu weer onder het vergrootglas worden genomen om in hun 

veranderde behoeften te voorzien. Het kan ook gezien worden als een beleidssuggestie voor de 

Gemeente (niet alleen in verband met de Polfermolen,) Thermea 2000 zal op termijn ook toe zijn aan 

vernieuwingen. Indien er groots gedacht zal worden kan een toekomst visie voor Valkenburg hierop 

anticiperen. 

 

Conclusie: 

Ons beleidsadvies samengevat. In het geheel zijn er nog mogelijkheden waardoor de variabele 

kosten middels verhoogde omzetten gecompenseerd kunnen worden en de voorgestelde 

bezuinigingen haalbaar kunnen zijn. Vanzelfsprekend zijn wij geen voorstander van sluiting van de 

Polfermolen doch zien wij voldoende andere mogelijkheden voor de Polfermolen om verder te 

blijven bestaan, dit is echter alleen mogelijk indien de toezegging van de Raad, om te blijven zoeken 

naar andere kandidaten, ook ten volste benut wordt. Onze ideeën strekken zich dan ook uit naar een 

maatschappelijke- en zorgfunctie richting in plaats van de leisure richting. Het behoud van alle 

bestaande losse functies is dan niet perse gegarandeerd maar het voortbestaan van het geheel wel. 

Verder is er een verandering van beleid nodig om de Polfermolen in een zo aantrekkelijk mogelijk 



licht te kunnen presenteren naar geïnteresseerde partijen. Hiervoor is het noodzakelijk om te pogen 

het onderhoud (vooral het achterstallige)van het pand zo spoedig mogelijk te completeren. In dit 

licht moet nog worden toegevoegd dat indien het dak de onderhoudsbeurt krijgt die het nodig heeft 

ook meteen voor een duurzame optionele installatie van zonnepanelen en warmte wisselaars 

gekozen zou moeten worden. Indien de situatie niet positief verandert kunnen wij niet anders dan 

het voorgenomen besluit volgen en toezien op een voor het personeel zo gunstig mogelijke 

afhandeling van zaken middels een goed sociaalplan en een herplaatsingtraject. 
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