
 

Aan:  

het college van Burgemeester en Wethouders Valkenburg aan de Geul 

Betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 32 Reglement van Orde 

Datum: 2 september 2021 

Geacht College, 

Ons werd een noodkreet vanuit Valkenburg onder de aandacht gebracht.  

Het betreft hier het voortbestaan van Kerststad Valkenburg.  

“Kerststad Valkenburg is opgericht in 2002 en vanaf de start tot heden wordt deze geheel gerund en 

mogelijk gemaakt door de inzet van talloze vrijwilligers. In 2004 is daar de Route d’Amuse bij 

gekomen. Van deze wandeling kwam en komt van elke verkochte route € 1,-- ten goede aan 

kerststad Valkenburg. In 2005 is daar nog de Christmas Parade bij gekomen. 

Kerststad Valkenburg trekt honderdduizenden bezoekers. Stichting Kerststad Valkenburg is de 

overkoepelende organisatie van het hele evenement. Deze stichting is volledig afhankelijk van de 

inzet van vrijwilligers en wat inkomsten betreft afhankelijk van donaties/sponsoring van/door 

ondernemers.  

De editie 2020 kon vanwege de strenge corona-maatregelen niet doorgaan en dit was enorm 

desastreus voor organisatoren én ondernemend Valkenburg.  Dit jaar heeft Valkenburg een dubbele 

crisis getroffen, covid-19 én de verschrikkelijke watersnoodramp.  

Stichting Kerststad kon jaarlijks rekenen op een totaalbedrag aan donaties/bijdragen van ca  

€ 80.000,-- van de ondernemers. Door de enorme watersnoodramp in Valkenburg en omgeving 

verwacht de stichting dat men dit jaar voor veel “dichte deuren” zal staan voor wat betreft de 

sponsoring door de ondernemers. Dat zou betekenen dat het reëel is dat (onderdelen van) Kerststad 

Valkenburg in 2021 dit jaar niet door (kunnen) gaan. Het is in het belang van Valkenburg dat 

Kerststad 2021 door gaat”. 

Vragen: 

Is het college bereid om op korte termijn met de Provincie Limburg en eventuele andere 

gesprekspartners  in overleg te treden hierover?  

Is het college bereid zich in te zetten om een financiële bijdrage te verkrijgen ten behoeve van 

Kerststad Valkenburg? 

Is het college bereid om zich in te zetten om, in het belang van ondernemend Valkenburg, Kerststad 

Valkenburg 2021 zoveel mogelijk door te laten gaan? 

 

Wij zien uw antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn graag tegemoet. 

 

 

Bianca Rooding-Eurlings     Nelleke Arentsen-Gilissen 

 

 


