
Onderwerp: vragen op grond van artikel 41 van het reglement van orde van de CDA-
fractie naar de stand van zaken rondom het project 'De Ignatiusvallei'. 
 

Broekhem, 3 januari 2019 
 

Geacht college, 
 
Onze fractie probeert de ontwikkelingen rondom het project 'De Ignatiusvallei' te 
volgen, maar krijgt tot nu toe zeer weinig informatie over de precieze stand van 
zaken. Het gaat hier om een toekomstig wellnesshotel, waarbij de gemeente zorg 
zal moeten dragen voor de infrastructurele zaken rondom het kloostercomplex. 
Veel mensen in Valkenburg a/d Geul (vooral Broekhem-Noord) vragen zich af 
waarom ze al maandenlang geen informatie meer krijgen over de werkzaamheden 
en hoe ver men daarmee is opgeschoten. 
 
Voorgeschiedenis: 
Op zaterdag 1 april 2017 heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul, samen met 
Ontwikkelfonds Geuldal NV, een inloopdag georganiseerd voor geïnteresseerden en 
omwonenden over plannen en werkzaamheden bij klooster Boslust en de 
omliggende omgeving. Deze inloopdag was zéér druk bezocht (dat geeft de 
interesse voor dit project dus weer) en ook daarna was er veel interesse voor de 
plannen. 
In de eerste, en tegelijkertijd laatste, nieuwsbrief die het Ontwikkelfonds heeft 
gemaakt in augustus 2017, staat letterlijk: 'Duidelijk is dat tijdige en transparante 
communicatie over de ontwikkeling van Ignatiusvallei noodzakelijk is' & 'De plannen 
zijn verder uitgewerkt en het projectteam is versterkt. Ontwikkelfonds heeft in 
goed overleg met de gemeente Valkenburg aan de Geul ervoor gekozen om een 
projectleider communicatie te benoemen. Hij zal voor de omgeving eerste 
aanspreekpunt zijn over de plannen voor Ignatiusvallei'. Daarnaast heeft LMEY/
Ontwikkelfonds een informatieve website laten bouwen die de ontwikkeling van de 
Ignatiusvallei zou moeten weergeven. 

1) In de nieuwsbrief van augustus 2017 werd er gesproken over werkzaamheden die 
gepland stonden. Er werd gezegd dat nog dat jaar het gebouw water- en winddicht 
gemaakt zou worden. Ook zouden bestaande regenafvoeren hersteld worden en 
uitgewaaide leien en pannen worden teruggeplaatst. Kunt u van deze 
werkzaamheden vertellen of ze ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd? 

2) In het projectenoverzicht van het Actieprogramma Buitengoed Geul en Maas 
(BGM) 2018 staat ook de Ignatiusvallei vermeld. Bij het kopje 'voorbereiding' staan 
een 4-tal punten, waarbij we u vragen bij elk afzonderlijk de stand van zaken toe 
te lichten? 

• Voorontwerp bestemmingsplan en ontwerp inrichting wegen 
afronden 

• Afsluiten overeenkomst ontwikkelaar 
• Afronden grondverwerving 



• Opstellen natuur, water en recreatieplan 

3) In de nieuwjaarsspeech van burgemeester Schrijen, gebruikt hij de woorden 'De 
Ignatiusvallei is net een vulkaan, die lijkt nu te slapen maar kan zomaar weer tot 
leven komen'. Wat bedoelt de burgemeester hier precies mee? Weet hij meer over 
de stand van zaken rondom dit project en kan hij deze dan met ons delen? 

4) Als de CDA-fractie het goed heeft begrepen, zijn er tijdens de inloopmiddag op 1 
april 2017 honderden buurtbewoners en andere geïnteresseerden langsgekomen. 
Dit laat zien hoe belangrijk het is om deze groep te blijven informeren over de 
ontwikkelingen. Kan het college dan ook toezeggen dat de informatie op 
bovengenoemde vragen in een nieuwe nieuwsbrief komen en worden verspreid via 
o.a. de informatieve site van de Ignatiusvallei zelf? 

Wij hopen op heldere antwoorden van het college, zodat we eindelijk duidelijkheid 
krijgen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de CDA-fractie, 

Thomas Brune, raadslid 

 

 


