Valkenburg a/d Geul, 26 maart 2021.

Raadsfractie VSP,
p/a Hekerbeekweg 66,
6301 EN Valkenburg a/d Geul.
Tel: 06-11567995.

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

BRANDBRIEF.

Speeltuinen open, alleen als je een stichting hebt!!!!!
In het kader van de corona maatregelen heb ik namens de VSP u op 1 maart jl. een vraag
gesteld of de kinderboerderij ’t Bukske, Hekerbeekweg 84 te Valkenburg toch niet open kan.
Wij hebben toen als antwoord gekregen dat dit in feite niet kan vanwege de
coronamaatregelen. 't Buske is er in feite voor kinderen t/m 12 jaar.
Zeker gezien het NUSO protocol 3 maart 2021 waarin o.a. wordt aangegeven dat zij op advies
van het OMT, in hun nieuwe maatregelen het belang van buitenspelen voor kinderen
benadrukt en adviseert kleine buurt-buitenspeelplaatsen open te houden voor kinderen.
Deze plekken hebben een belangrijke rol bij de gezonde ontwikkeling van kinderen.
Wij roepen iedereen wel op om de grenzen niet op te zoeken en het gezonde verstand te
blijven gebruiken.
Heel veel ouders zitten vrijwel aan huis gebonden, terwijl zij een of meer kinderen t/m 12 jaar
hebben. Kinderen kunnen veelal niet naar buiten. Terwijl het voor kinderen zeker tot de
leeftijd t/m 12 jaar het goed zou zijn als zij zich kunnen begeven en bewegen in de
buitenlucht. De kinderboerderij lijkt ons hier uiteraard voor geschikt. Er is ruimte zat, zowel
voor de kinderen als hun begeleiders zodat de corona maatregelen goed nageleefd kunnen
worden. Tevens zou er op basis van koffie to go gehandeld kunnen worden. Dit gebeurd op
meerdere plaatsen in Valkenburg a/d Geul, zonder dat dit noemenswaardige problemen
oplevert.
Kinderspeelboerderij ’t Bukske in Valkenburg mag van de gemeente en veiligheidsregio niet
open omdat ze een winstoogmerk hebben en geen stichting zijn. U heeft dit ook zo aan de
eigenaar van ’t Bukske medegedeeld. Waar wij grote vraagtekens bijzetten is of u hierover in
overleg bent getreden met de veiligheidsregio. Kinderen mogen dus bij hun niet buiten komen
spelen en de dieren bezoeken, terwijl menig speeltuin in Limburg dit weekend hun deuren
opent o.a. Fort Willem in Maastricht. Stichting Boerderij Daalhoeve heeft vanaf 22 maart

reeds hun buitenterrein geopend.
Dat is voor de ondernemers van ‘t Bukske zonder overheidssteun vanwege het starten van een
nieuw bedrijf in 2020 enorm frustrerend en onbegrijpelijk. Hoe kan een grote speeltuin in
Maastricht 250 bezoekers toestaan en deze buitenspeeltuin blijft gesloten. Alleen omdat het
bedrijf is ingericht als commercieel, houdt corona hier dan ook al rekening mee? Wij zijn van
mening gelijke monniken, gelijke kappen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Laten wij er
dan zorg voor dragen dat de jeugd zich ook in deze coronatijd een beetje kan ontspannen.
N.a.v. het bovenstaande hebben wij een aantal vragen:
• Wij als VSP zouden u toch indringend willen verzoeken of er toch geen
mogelijkheid bestaat dat de kinderboerderij ’t Bukske onder bepaalde
voorwaarden geopend kan worden?
• Bent u bereid als u als gemeente hier zelf geen besluit over mag nemen, hierover
in contact te treden met de veiligheidsregio?
• Indien het toch niet mogelijk is dat ’t Bukske toch open kan, de ondernemer een
beroep kan doen op de gemeente om in aanmerking te komen voor een
steunpakket?
Namens de raadsfractie van de VSP,
Jef Kleijnen.

