
1 

 

 

Amendement van de coalitiepartijen AB, PGP en CDA 
tot aanpassing van enkele passages in de raadsnota met betrekking tot de toekomst van de Polfermolen, 

onderdeel van de beslispunten in deze raadsnota.  

 

Gelet op de inhoud van de aangepaste raadsnota “vervolg project Polfermolen” van het college van 

burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019; 

 

Gehoord de raadsadviescommissie EFTR de dato 8 mei 2019; 

 

Stellen wij de raad voor de navolgende wijzigingen op te nemen:  

 

Paragraaf 4.4 

 Punt 1: vervangen door: In de aanbesteding wordt de investering voor de realisatie van een 

zwemvoorziening van 8 bij 15 en een van 8 bij 25 met variabele bodemhoogte en temperatuur 

zones opgevraagd. De partijen die inschrijven moet dit inzichtelijk maken.  
 Punt 2, eerste zin wijzigen in: Er moet een duidelijke onderbouwing komen van de exploitatie en 

het maatschappelijk gebruik van de zwemvoorzieningen van genoemde omvang.  
 Punt 4: de onderdelen a t/ d samenvatten in één beschrijving, b.v. De verenigingen die momenteel 

gebruik maken van de Polfermolen en straks door het gewijzigde aanbod de huidige 

voorzieningen/faciliteiten kwijt raken mogen er niet op achteruit gaan. In overleg met betrokken 

verenigingen en groeperingen wordt, voor zover het voorzieningen/faciliteiten betreft waarvoor de 

gemeente mede aan de lat staat respectievelijk medeverantwoordelijkheid voor draagt, gezocht 

naar passende alternatieve oplossingen en zo nodig financiële tegemoetkoming gedurende een 

nader overeen te komen tijdsspanne. Aan de hand van de resultaten van dit overleg zal in de 

decembervergadering van 2019 een concreet voorstel aan de raad worden voorgelegd. Daarbij zal 

wat betreft facilitering en tegemoetkomingen tevens gestreefd worden naar een evenwichtige 

verhouding met de steun aan alle andere verenigingen in onze gemeente (met andere woorden: op 

basis van gelijke monniken, gelijke kappen). 

 Punt 8: de laatste zin schrappen en vervangen door: Van toekomstige deelnemers in de aanbesteding 

wordt verwacht dat ze bij die commerciële functies rekening houden met een goede 

stedenbouwkundige invulling van (dit deel van) de Plenkertstraat. Bijdragen voor een toekomstige 

visie in deze worden daarbij op prijs gesteld.  

 Paragraaf 6 welstandscriteria de laatste zin te wijzigen in: Indien hiervan sprake is, zal de raad 

daarover pro actief worden geïnformeerd en zullen de afwijkingen met de raad worden besproken.  

 

 

Valkenburg aan de Geul, 21 mei 2019,  
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namens de fractie van CDA: 


