
Aan het college van burgemeester en wethouders    Valkenburg aan de Geul, 17 januari 2023 

Ar?kel 32 – mogelijkheid tot reconstruc?e (en anders geheel nieuwe deklaag) weg Broekhem 

Geacht college, 

Wij hebben als raad op 13 december 2021 besloten om akkoord te gaan met het 
aanbestedingsgereed maken van de reconstruc?e van de voormalige provinciale weg door 
Houthem (en dus ook Strabeek) en de aanleg van bewonersparkeerplaatsen. Waarbij we ook 
akkoord gingen met de voorgestelde dekking uit de Algemene Reserve van 2.283.500 euro.  
Na aanbesteding komt het college terug bij de raad voor de defini?eve kredietaanvraag. 

Daarnaast hebben wij als raad in de begro?ng 2023 besloten tot de reconstruc?e van de 
Koningswinkelstraat en omgeving. Hiertoe behoort ook een belangrijk stukje van de weg 
Broekhem.  

In de begro?ng 2023 staat dat de voorbereiding van het project Vroenhof-Strabeek is gestart 
en aanbesteding is gepland voor de zomer 2023. 

Als CDA-frac?e vragen wij ons af of het niet mogelijk is dan ook meteen het stuk Broekhem 
aan te pakken dat nu valt buiten het project ‘reconstruc?e Koningswinkelstraat en 
omgeving’? 
Dan hebben wij het over het stuk vanaf de rotonde Strabeek-Broekhem tot aan de Bosstraat 
en vervolgens vanaf de kerk in Broekhem tot aan de grens met de Geneidestraat (ongeveer 
bij de huisartsenprak?jk Valkenburg). 

Waarom vragen wij dit aan u? Dat hee4 drie specifieke redenen: 

-Allereerst is het wegdek van de weg Broekhem in zeer slechte staat (zie de vele gaten in het 
wegdek) en is het gevaarlijk voor weggebruikers. Daarnaast hebben we een kans om 
gelijk?jdig, of vlak daarna, met de reconstruc?e ‘verbindings-as  Vroenhof/Strabeek’ en de 
reconstruc?e ‘Koningswinkelstraat en omgeving’ dit aan te pakken. 

-Er mogelijk een financieel voordeel is om deze weg aan te pakken. Voor de reconstruc?e 
‘verbindings-as Vroenhof/Strabeek’, de reconstruc?e ‘Koningswinkelstraat en omgeving’ en 
het OV-overstappunt sta?on Sint Gerlach is namelijk bij de onvoorziene kosten geld 
gereserveerd voor in totaal €1.051.998,75. 

Mocht dit geld niet, of niet volledig, voor onvoorziene kosten worden ingezet bij 
bovengenoemde projecten, dan kan dit worden ingezet voor de aanpak van de weg 
Broekhem. 

-Daarnaast is de weg Broekhem onderdeel van het Buitengoed Geul & Maas: het gebied 
tussen Borgharen en Maastricht-Noord tot aan Schin op Geul, dwars door het Geuldal. Een 
verbinding tussen een aantal prach?ge landgoederen. In 2019 is dit project overgedragen 
van overheid naar ondernemers. Misschien is er een kans om vanuit de provincie/
Rijksoverheid gelden te verkrijgen voor een vernieuwde weg binnen deze landgoederenzone. 

Vragen: 



- Bent u het met de CDA-frac?e eens dat de weg Broekhem op korte termijn aangepakt 
moet worden vanwege het nu slechte/gevaarlijke wegdek? 

- Ziet u net als wij kansen om met de pot onvoorziene kosten van bovengenoemde 
projecten, subsidie vanuit provincie en/of Rijksoverheid, budget vanuit wegbeheer en 
een eventuele aanvulling vanuit onze reserves (bijvoorbeeld de miljoenenreserve 
‘opbrengst aandelen Essent’) de weg Broekhem te reconstrueren? Daarbij wel gezegd 
hebbende dat een deel daarvan dus al wordt meegenomen in het project 
‘Koningswinkelstraat en omgeving’. 

- Blijkt een reconstruc?e op dit moment buitenpropor?oneel veel geld te kosten, bent 
u dan wel bereid om zorg te dragen voor een geheel nieuwe deklaag over de weg 
Broekhem? 

Graag krijgen wij binnen de daarvoor gestelde termijn antwoord op bovenstaande vragen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de CDA-frac?e, 

Thomas Brune, frac?evoorziaer 


