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T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg 

Copie : leden van de Gemeenteraad van de gemeente Valkenburg 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 

Met stijgende verbazing heb ik in de Limburger van donderdag 13 juni 2019 het artikel 

“Openluchttheater achter geluidswal” gelezen. Het artikel vermeldt dat het bestuur van het 

Openluchttheater hier mordicus tegen is en een twee meter hoge geluidswal van vijftig meter 

lang totaal niet ziet zitten. Ook is het bestuur bevreesd voor een negatieve invloed van een 

geluidswal op de akoestiek in het Openluchttheater. 

Als bewoner van het plan Diepengaerde kan ik mij niet herinneren dat wij op enigerlei wijze 

door de gemeente Valkenburg of door anderen zijn gevraagd of wij als bewoners overlast 

ondervinden van de voorstellingen in het Openluchttheater. Voor mij persoonlijk is dat zeker 

niet het geval. Ik heb de afgelopen dagen bij de bewoners van gebouw Coenegracht en 

gebouw MH7 in het plan Diepengaerde getoetst hoe zij hier tegenaan kijken. Ik kan u 

vertellen dat alle bewoners die ik gesproken heb geen enkele overlast ondervinden van de 

voorstellingen in het Openluchttheater. Sterker nog, de bewoners ervaren de reuring die 

gemaakt wordt door de voorstellingen in het Openluchttheater als heel aangenaam en het 

komt herhaaldelijk voor dat bewoners op hun terras genieten van de muziek die vanuit het 

Openluchtheater tot hen komt. Verder heb ik contact opgenomen met Ruijters 

Vastgoedmanagers die als administrateur optreden voor alle vijf VvE’s in het plan 

Diepengaerde. Ik heb Ruijters Vastgoedmanagers gevraagd of hen bekend is of een of meer 

bewoners van de vijf gebouwen in het plan Diepengaerde geklaagd heeft/hebben over overlast 

vanwege het Openluchttheater. Ruijters Vastgoedmanagers geven aan dat zij daar nog nooit 

iets over gehoord hebben, ook niet tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen van de 

betreffende VvE’s. Bewoners van gebouw Lanceé, dat het dichtste bij het Openluchttheater 

ligt, hebben zelfs aangegeven gezellig met een glaasje wijn op het terras te gaan zitten bij 

voorstellingen om zo te genieten van het gebodene. 

De conclusie van het voorgaande is : het bestuur van het Openluchttheater is tegen een 

geluidswal en vreest een negatieve invloed op de akoestiek en de bewoners van de 

appartementen in plan Diepengaerde geven aan geen overlast te ervaren van voorstellingen in 

het Openluchttheater. 

In deze tijd waarbij de gemeente Valkenburg geconfronteerd wordt met de noodzaak om zeer 

aanzienlijke bezuinigingen door te voeren vinden wij het op zijn zachts gezegd bijzonder 

vreemd dat gemeenschapsgelden worden besteed aan een geluidswal waar werkelijk niemand 

op zit te wachten.  

Wij verzoeken de gemeente Valkenburg dan ook het besluit tot het bouwen van een 

geluidswal bij het Openluchttheater in te trekken danwel in elk geval te heroverwegen nadat 

de mening van de direct betrokkenen, in casu de bewoners van het plan Diepengaerde, 

daarover gepeild is. 



Wij kijken met belangstelling uit naar uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de bewonerscommissie van gebouw Coenegracht 

Ton Meijs 

Diepenallee 72, 6301 GL Valkenburg 

Telefoon : 06-53508760 

 


