
 

 

Raadsfractie  VVD Valkenburg aan de Geul      13 februari 2022 

Aan: Het college van Burgemeester er Wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul 

Betreft: Schriftelijke vragen krachtens Art. 32 Reglement van Orde. 

Geacht college, 

Afgelopen raadsperiode is meermaals gesproken over het stimuleren en ondersteunen van burgerkracht en 
mogelijke woonontwikkelingen binnen onze gemeente Valkenburg aan de Geul. In deze gesprekken zijn de thema’s 
zelfbewoningsplicht, voorrang bij koop door eigen inwoners of geïnteresseerden die een economische binding met 
de gemeente Valkenburg aan de Geul hebben en natuurlijk niet te vergeten starterswoningen in mee genomen.   

Via onze sterke verankering in de kernen van Valkenburg aan de Geul in de vorm van de VVD steunfractie hebben 
wij mogen vernemen dat er een burgerinitiatief is in de kern Sibbe omtrent wonen (niet te verwarren met de 
ontwikkelingen in IJzeren). Het initiatief voldoet mogelijkerwijs aan de bovenstaande genoemde thema’s. Het 
initiatief is, zo hebben wij begrepen, inmiddels ingediend bij de gemeente Valkenburg aan de Geul.   

De VVD fractie is van mening dat de gemeente voortvarend aan de slag dient te gaan met dergelijke initiatieven, 
zeer zeker in de kernen. Met voortvarend wordt bedoeld het ondersteunen van de initiatiefnemer om te komen 
tot haalbare en daarmee goedgekeurde plannen, natuurlijk wel binnen de gestelde kaders, termijnen en 
voorschriften. Gelet op de behoefte in de woningmarkt en het - mogelijkerwijs - kunnen voldoen aan de 
bovenstaande thema’s is, althans dat is de  de mening van de VVD fractie,  het gewenst om hiermee aan de slag te 
gaan.  
Een en ander natuurlijk wel de daarvoor vereiste termijnen volgend. 

N.a.v. bovenstaande wil de fractie VVD de volgende vragen ex. Art.32 RvO aan u stellen: 

1. Kunt u bevestigen dat het bovenstaande genoemde burgerinitiatief m.b.t. wonen is ingediend? 
2. Hoe ziet dit burgerinitiatief eruit en klopt het dat er sprake is van voldoen aan bovenstaande thema's? 

Wij van de fractie VVD zien uw antwoord met belangstelling tegemoet! 

Namens de fractie VVD 

Bianca Rooding-Eurlings       Nelleke Arentsen-Gilissen 
  


