
 
 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan 

de Geul 
 
Betreft: Schriftelijke vragen krachtens Art. 32 Reglement van Orde inzake Wielernudisme 
 
Datum: 27 januari 2023 
 
Geacht College, 
 
Binnenkort zal het wielerseizoen weer een aanvang nemen.  
Vele wielrenners zullen ons mooie Heuvelland weer gaan gebruiken om hun 
trainingskilometers te gaan maken.  
 
Uiteraard gaan die mensen een parkeerplaats zoeken die vlakbij of zelfs aan de route ligt die 
ze willen gaan rijden.  
Echter, dan begint voor de bewoners een ritueel dat ze liever niet zien:  
Vele wielrenners kleden zich om naast de auto, doen nog even een plas in een haag of 
tegen een boom, of zelfs in een portiek, en gaan vervolgens op pad.  
Wanneer men dan weer terug komt van de rit krijg je nogmaals hetzelfde ritueel, in 
omgekeerde volgorde. Dat men naakt langs de weg staat en zelfs bij de bewoners voor de 
deur in het volle zicht deert de meeste renners blijkbaar niet. Het is ook onwenselijk als je 
met kinderen op pad bent en hiermee geconfronteerd wordt. 
 
We hebben begrepen dat er in het verleden langs de invalswegen en op de grotere 
parkeerplaatsen van Valkenburg aan de Geul borden hebben gestaan om deze mensen erop 
te wijzen dat het verboden is naakt langs de weg te staan en dat inwoners van onze mooie 
gemeente er aanstoot aan nemen. 
 
Graag horen we van het college: 

1) Klopt het dat in het verleden deze borden op voornoemde plekken stonden? 
2) Is het college het met de VVD eens dat naakte wielrenners voor je huis niet wenselijk 

is?  
3) Wildplassen is verboden en daar dient ook op gehandhaafd te worden. Is het college 

bereid om ervoor te zorgen dat handhaving hier extra en strenger op toe kan zien? 
4) Is het college bereid om deze borden, indien ze in de opslag liggen, weer te plaatsen 

op genoemde plekken? 
5) Indien deze borden niet (meer) voorhanden zijn: is het college bereid nieuwe te 

(laten) maken en deze daarna te plaatsen? 
 
 
Graag zien we uw antwoord binnen de voorgeschreven termijn tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De fractie van de Valkenburgse VVD, 
 
Bianca Rooding-Eurlings, Nelleke Arentsen-Gilissen en Chris Schrouff 


