
Tekst raadsvergadering 23 januari 2019. 
 
Begin 2018 is er een voorstel aangenomen door de gemeenteraad waarin ondernemers en de 
gemeente gezamenlijk een 5-jarig project gaan uitvoeren waarin het centrum en diverse 
toegangswegen voorzien worden van hanging baskets, brugbakken en bloemtorens. Om dit 
project te financieren is er 50.000 gemeenschapsgeld geïnvesteerd en 50.000 door de 
ondernemers bij elkaar gebracht.  
 
Hoe is dit tot stand gekomen? In 2017 zijn de eerste gesprekken gevoerd met beleids-
medewerkers van de gemeente. Positieve gesprekken waarin wij een plan presenteerden om het 
centrum van Valkenburg op te fleuren met bloemen. Voorwaarde van onze zijde was echter dat 
het watergeven voor rekening van de gemeente moest komen, anders zou het zinloos zijn om dit 
project op te starten. In een mail 4-12 (bijlage 1) wordt dan ook schriftelijk bevestigd dat het 
college hiermee instemt mits dit niet leidt tot inkrimping van andere zaken. Tijdens meerdere 
gesprekken is ons toegezegd dat dit goed zou komen. Op basis van deze afspraken hebben wij 
dan ook 100 ondernemers in Valkenburg en daarbuiten bereid gevonden om dit project mee te 
financieren (Bijlage 2, brief aan ondernemers)  
 
In de bijlage van de raadsnota van 19 februari 2018 zat de eerste opzet van het bloemenplan 
(bijlage 3). Hierin staan 118 watergeefpunten vermeld. Simpel rekenwerk leert ons dat 118 
watergeefpunten meer werk is dan de 25 in 2017. Grove schatting was 20-24 uur. 
We hebben enkele raadsleden en beleidsmedewerkers gesproken en die die gingen er van uit dat 
deze uren geen probleem zouden zijn.  
 
Met deze intentie is naar onze mening dan ook betreffende regel over watergeven in de 
raadsnota verwerkt. We gaan er alsnog niet van uit dat Raad bewust € 50.000 gemeenschapsgeld 
en € 50.000 ondernemersgeld investeert en vervolgens de ondernemers voor het blok zet dat 
water geven niet binnen de werkzaamheden past.  
 
Evaluatie van het project (Bijlage 4) leert ons dat in 2018 zelfs 84 uur per week aan watergeven 
werd besteed. Onacceptabel. Dat vinden we zelf ook. Kinderziektes naar onze mening. Niet 
rekening houdend met de hete zomer van 2018, heeft de kweker uit onwetendheid geen 
waterhoudende gelei in de grond toegevoegd, waardoor er meer water nodig was. Belangrijker 
nog, de beplanting hebben we, vanwege de besluitvorming binnen de gemeente, pas in februari 
kunnen bestellen en de planten zijn daardoor pas in maart aangeplant, waardoor deze niet goed 
doorgeworteld waren en de wortels het water niet uit het reservoir konden onttrekken. Tevens 
blijkt dat de hanging baskets te arbeidsintensief waren omdat hier deels 2 personen voor nodig 
zijn. Opmerkelijk is wel dat gemeente ons verzoekt in een mail van 12 december 2017 (bijlage 5) 
om zoveel mogelijk gebruik te maken van bloembakken en baskets aan bestaande palen, bruggen 
en gevels in verband met het beperken van obstakels. Daarnaast hadden we natuurlijk ook nog 
de extreem warme zomer.  
 
Deze waterhoudende gelei wordt in 2019 wel toegevoegd en de planten zijn al begin december 
2018 aangeplant waardoor de wortels in mei beter zijn doorgeworteld. De watergeeftijd zal dan 
ook aanzienlijk verminderd worden. Het weer hebben we helaas niet zelf in de hand. 
 
3 weken nadat de bloemen opgehangen waren trok de gemeente al aan de bel. Het water geven 
zou niet binnen de huidige werkzaamheden passen terwijl in de raadsnota stond dat dit van jaar 
tot jaar bekeken zou worden. Omdat wij als ondernemers graag willen meedenken zijn wij toch 
eerder gaan evalueren en hadden wij begrip voor de ontstane situatie. 
 



Uit de diverse evaluaties hebben we uiteindelijk op 4 september nieuwe afspraken gemaakt voor 
2019, waarin gemeente bevestigd dat de 20 bloemtorens, 13 gevelpotten, 67 brugbakken en de 9 
hanging baskets in de 3 grote lichtmasten bewaterd worden door de buitendienst (Bijlage 6). Dit 
betreft 109 watergeefpunten. De overige hanging baskets zouden eventueel, indien er geen 
andere oplossing zou worden gevonden, door de ondernemers verwijderd worden. 
 
Persoonlijk denken wij dat voor 2019 het hele watergeef probleem grotendeels is opgelost door 
toevoeging van gelei en goed doorgewortelde planten. Alle 170 watergeefpunten inclusief de 
hanging baskets zouden dan binnen de werkzaamheden passen, zoals beoogd was in 2018.   
Nadeel is nog dat sommige hanging baskets deels met 2 personen moeten worden uitgevoerd. 
Conform raadsnota van 2018, waarin staat dat van jaar tot jaar geëvalueerd dient te worden, 
zouden we eigenlijk deze aangepaste werkwijze in 2019 moeten uitvoeren en dan aan het einde 
van het seizoen opnieuw moeten evalueren.  
 
Omdat deze hanging baskets de meeste tijdsdruk met zich mee brengen zijn we onder protest 
akkoord gegaan met het voorstel van 4 september. Wel zijn we gaan zoeken naar andere 
oplossingen en mogelijkheden omdat we vinden dat de hanging baskets een must zijn om een 
positieve beleving van Valkenburg te waarborgen en een fleurig sfeerbeeld te creëren, zeker 
gezien het feit dat er al enkele panden leegstaan, dit jaar al minimaal 6 winkels te kennen hebben 
gegeven dat ze de deuren sluiten en er nog minimaal 2 andere winkels te koop staan. Valkenburg 
moet floreren en als het de ondernemers goed gaat, gaat het de gemeente ook goed. Valkenburg 
wil zich graag profileren als kwaliteitsstad, maar we moeten niet willen dat er leegstand ontstaat 
of dat deze panden gevuld gaan worden door ketens die niet bijdragen aan zo een mooi lokaal 
georganiseerd project als het bloemenproject. 
 
Welke opties zijn er verder nog besproken? 
Vrijwilligers was een optie, maar dit garandeert niet de kwaliteit en de continuïteit die we 
nastreven, daarvoor is het project te groot. Tevens kunnen en willen we niet de 
verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de planten en aansturing van deze 
vrijwilligers. We hebben zelf al veel meer uren aan vrijwilligerswerk in dit project gestopt dan we 
van plan waren en we hebben dit met plezier en enthousiasme gedaan. We klagen hier niet over 
en als we het resultaat van afgelopen jaar zien geeft ons dit giga veel voldoening. Ook willen we 
dit de komende jaren graag blijven doen, maar we hebben ook nog een eigen zaak die 7 dagen 
per week geopend is.  
De mogelijkheden van een participatieproject zijn eveneens aangedragen maar deze optie werd 
als niet uitvoerbaar door de gemeente aangemerkt.  
Verder onderzoek heeft ons uiteindelijk een oplossing opgeleverd waardoor er een win-win 
situatie ontstaat voor zowel gemeente als ondernemers. Dit voorstel is in november besproken 
met betreffende wethouders, hoofd buitendienst en directeur gemeente. We hebben dit overleg 
met een positief gevoel verlaten. Er konden geen toezeggingen worden gedaan, maar men zou 
met een positief voorstel richting de raad gaan. 
 
Onze verbazing was dan ook bijzonder groot toe wij op 11 januari op de hoogte werden gebracht 
van betreffende raadsnota. Hierin staat alleen vermeld dat wij €12.500,- extra vragen om het 
water geven uit te besteden aan een hovenier. Dit is slechts een deel van het voorstel.  
 
Wij hebben namelijk een plan opgesteld waarin wij het water geven van alle 171 watergeef 
punten gaan laten verzorgen door een externe partij die dit momenteel ook in Meerssen doet. 
Ter info: Afgelopen zomer heeft betreffende hovenier gedurende de periode mei tm oktober 
ondanks de warme zomer slechts 12 keer hoeven water te geven. Deze hovenier neemt de 



gehele verantwoording over van de kwaliteit van de planten, de grond, de bemesting, en de 
watergeefmomenten, zelfs buiten de normale werkuren. 
 
Op basis van de foutief begrote 8 uur per week betekent dit een besparing voor de gemeente van 
ongeveer 200 uur voor de buitendienst (26 weken x 8 uur). Op basis van de nieuwe afspraken is 
dit een besparing van ruim 500 uur. Deze uren zouden dan bijvoorbeeld in zijn geheel ten gunste 
van de overige kernen worden besteed.  
Waar andere gemeentes een groot gedeelte zelf moeten regelen, zoals bestellen, verzorgen, 
wisselen en afvoeren van de planten als ook zorg dragen voor materialen, onderhoud en 
verzekering Is de gemeente Valkenburg in zijn geheel ontzorgt en resteren er 0 uren belasting 
voor de buitendienst. Hier tegenover staat alleen een kostenpost voor de komende 4 jaar van 
€ 5.000 euro voor aanschaf planten zoals reeds overeengekomen in raadsbesluit van mei 2018 en 
een extra post van €12.500,- voor het watergeven en bemesten voor het gehele jaar. Deze 
kosten staan naar onze mening in geen enkele verhouding tot de meerwaarde van dit voorstel en 
zijn ons inzien een voortreffelijk voorbeeld van hoe publiek-private samenwerking er uit zou 
kunnen zien. 
 
In tegenstelling tot de kernen waar gemeente wel verantwoordelijk is voor bestellen, wisselen en 
afvoeren van de planten en waar gemeente voor 100% verantwoordelijk is voor kosten van 
aanschaf materialen en aanschaf bloemen wordt dit in het centrum voor 50% betaald en voor 
100% geregeld door de ondernemers zelf.  
 
Jullie moeten weten dat Joris, Kujtessa en ik de financiële verantwoordelijkheid van € 50.000 
ondernemersgeld op ons hebben genomen op basis van vertrouwen en positieve gesprekken met 
de verantwoordelijke personen binnen de gemeente. We zijn er ook vanuit gegaan dat we 
konden vertrouwen op de toezegging van het college en de raad dat de gemaakte afspraken de 
komende 5 jaar nagekomen zouden worden.  
 
Daarbij mag het toch niet zo zijn dat de totaal € 50.000 gemeenschapsgeld afgeschreven gaat 
worden en dat de 3 aansprakelijke vrijwillige ondernemers in problemen komen omdat de te veel 
gemaakte uren in 2018 een hindernis zijn geworden om dit gezamenlijke project te laten slagen.  
 
De gemeente staat nu voor de keuze om het plan gedeeltelijk te ontmantelen en de gemaakte 
afspraken van 4 september uit te voeren OF voor het nieuwe voorstel te gaan waaraan voor 
beide partijen alleen maar voordelen zijn verbonden en waardoor dit bijzonder fleurig en 
kleurrijk project, dat voor zowel gemeente, horeca, winkeliers, toeristen en inwoners een 
aanwinst is voor Valkenburg, in zijn geheel behouden blijft. 
 
Joris Kujtessa, ik en vele anderen vertrouwen erop dat jullie met grote verantwoordelijkheid de 
juiste keuzes gaan maken voor dit niet meer te missen bloemenproject in het centrum van 
Valkenburg. 


