
Algemeen Belang pleit voor het bundelen van archieffoto’s van de gemeente 
Valkenburg aan de Geul 

Berg en Terblijt, 8 januari 2019 

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders  van de gemeente Valkenburg 
aan de Geul 

 Postbus 998 
 6300 AZ  Valkenburg aan de Geul 

Betreft: vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde, inzake ‘Bundelen 
archieffoto’s gemeente Valkenburg aan de Geul’. 

Geacht College,  

Het kernoverleg van Berg en Terblijt heeft in samenwerking met de Stichting 
Senioren Berg en Terblijt, Vilt en Geulhem een diavoorstelling georganiseerd voor 
de senioren van voornoemde kernen. Tijdens deze diavoorstelling zijn oude foto’s 
en krantenartikelen van onze gemeente getoond. Dergelijke foto’s zie ik dagelijks 
voorbijkomen in de facebookgroepen ‘Doe bis van Berg en Terbliet es…?’, ‘Diech 
bés van Vallekeberg es…?’, ‘De bès van Suub éste…….!’, enz.  De afbeeldingen die 
hier te zien zijn hebben een grote cultuurhistorische waarde voor onze gemeente. 
Ik ben dan ook van mening dat het gemeentebestuur inspanningen moet verrichten 
om de afbeeldingen voor zover dat nog niet gebeurd is voor de toekomst te 
behouden. 
Ik stel u dan ook de volgende vragen die ik graag schriftelijk beantwoord zie: 

1. Deelt het College de mening dat bepaalde afbeeldingen op de genoemde 
facebookpagina’s onderdeel uitmaken van ons erfgoed? 

2. Zo ja, kan het College aangeven of deze afbeeldingen al gebundeld en 
bewaard worden?   

3. Indien uw antwoord op vraag 2 negatief is, kan het College onderzoeken of 
deze afbeeldingen alsnog gebundeld en bewaard kunnen worden (rekening 
houdend met het auteursrecht en enkel na goedkeuring van de eigenaar)?  

4. Zo ja, kan het College bij positieve onderzoeksresultaten middelen vrij 
maken om de afbeeldingen te exposeren op scholen, in bejaardentehuizen 
e.d. 

5. Conform het Reglement van Orde verzoek ik u schriftelijk te reageren binnen 
de in artikel 41 lid 3 RvO gestelde termijn. 

Met vriendelijke groet, 

Niels Dauven  Algemeen Belang gemeente Valkenburg aan de Geul 

 


