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Aan  : Redacties regionale/lokale media 
Betreft  : Persbericht 
Onderwerp : Reactie bestuur en fractie CDA Valkenburg aan de Geul op de opzegging 

van het vertrouwen in het CDA door coalitiepartners AB en PGP 
Datum  : 26 februari 2021 
 

 
Persbericht: 
 
Het CDA is zeer verbaasd en onaangenaam verrast over de gisteren gedane mededeling (en 
het bijbehorende persbericht) dat de Valkenburgse raadsfracties van  Algemeen Belang (AB) 
en de Progressieve Groene Partij Valkenburg (PGP)  – per direct – hun vertrouwen opzeggen 
in ons als coalitiepartner. De afgelopen periode zou de coalitie bij herhaling op de proef zijn 
gesteld. De rol van het CDA zou hierin ertoe geleid hebben dat continuering van de  
samenwerking in deze coalitie niet meer mogelijk blijkt en niet in het belang is van de 
gemeente Valkenburg aan de Geul. 
 
Onaangenaam verrast vooral omdat, noch de fractievoorzitters van de coalitiepartijen, noch 
de besturen van de andere coalitiepartijen een oproep hebben gedaan aan het CDA om tot 
gesprek over deze kwestie te komen. Ook geven  AB en PGP verder geen ruchtbaarheid aan 
de redenen voor de door hun geïnitieerde coalitiebreuk. Het CDA vindt dat deze twee partijen 
de plicht hebben om concreet openheid van zake te geven. 
 
Het CDA kan alleen maar vermoeden dat een verschil van mening over de aanpak van het 
Polfermolendossier de aanleiding kan zijn van deze breuk. Één uur nadat het CDA samen met 
oppositiepartijen VSP en VVD een brief aan het college schreven, waarin wij het college 
opriepen om een door het CDA aangedragen initiatiefnemer – die een goed plan had om de 
Polfermolen (incl. zwembad) te exploiteren – mee te nemen in de vergelijking met de andere 
drie scenario’s voor de toekomst van de Polfermolen (alle drie zonder zwembad), kwam het 
verrassende bericht. Reden van de brief was dat na de belofte van wethouder Meijers in de 
laatste commissie- en raadsvergadering van 2020 om kandidaten die zich nog zouden 
aandienen serieus te nemen, de ondernemer slechts ambtelijk te woord is gestaan en het 
college de raad niet serieus heeft betrokken bij de besluitvorming over dit initiatief. 
 
Het CDA heeft naar “out-of-the-box” mogelijkheden gezocht omdat het CDA inderdaad 
begrijpt dat de gemeentelijke exploitatie van het zwembad op de huidige wijze niet haalbaar  
en betaalbaar is.  Daarbij heeft het CDA in dit Polfermolendossier gezorgd voor de komst van 
het scenario “behouden theaterzaal” en “het initiatief inclusief zwembad”.  
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Conform de coalitieafspraak is het CDA zich onverminderd blijven inzetten voor het behouden 
van zoveel mogelijk maatschappelijke voorzieningen in het Polfermolendossier. Het initiatief 
past nog altijd binnen het coalitieakkoord dat AB, PGP en CDA sloten. Het CDA is daarom erg 
verbaasd dat coalitiepartijen AB en PGP hier niet voor openstonden. 
  
De gemaakte coalitieafspraak was het opstellen en uitvoeren van een afgewogen 
accommodatiebeleid en het sportaccommodatiebeleid concretiseren. Hierbij zou er een 
afgewogen (her)bestemming Polfermolen (met behoud van sporthal, liefst met 
doelgroepenbad en indien mogelijk wedstrijdbad (eventueel maatschappelijke consultatie)) 
plaatsvinden. 
 
Het CDA zal zich de komende dagen beraden over “hoe nu verder” en over “welke koers te 
varen”. Helder is wel dat het CDA zich zal blijven inzetten voor de inwoners van de gemeente 
Valkenburg aan de Geul vanuit het realistische oogpunt dat alles moet worden betaald uit 
gemeenschapsgeld. 
 
 
Informatie: 
 
Mocht u vragen hebben en/of willen spreken met de woordvoerder van CDA Valkenburg aan 
de Geul, dan kunt u contact opnemen met Fractievoorzitter Math Knubben via 06-54962160. 
 
Schriftelijke vragen mogen gesteld worden via Ger Hindriks, secretaris CDA Valkenburg aan 
de Geul via secretaris@valkenburg.cda.nl . 

mailto:secretaris@valkenburg.cda.nl

