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Valkenburg, 17 februari 2021
Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
Onderstaand ontvangt u onze beloofde reactie VV Walram op de concept nota ‘Valkenburg aan de Geul
Beweegt! Nota sport, bewegen en sportaccommodaties’ zoals gepresenteerd op de digitale
verenigingsavond van 9 februari jl.
In onze reactie gaan wij in op de visie van de gemeente, het proces tot dusver en ook nog een aantal
extra inhoudelijke en belangrijke opmerkingen. We sluiten onze reactie af met een conclusie/oproep
aan de gemeenteraad en het college van B&W.
Visie gemeente
Tot dusverre missen we helaas een heldere visie van de Valkenburgse gemeentepolitiek. Het is juist in
deze tijden dat ook/met name ‘de politiek’ duidelijke keuzes moet durven te maken. Waar willen we
over 25 jaar staan en hoe komen we daar. Dit allemaal in het licht van de reële behoeften van de in
Valkenburg actieve sportverenigingen en de input zoals inmiddels ontvangen via diverse
interviewrondes maar ook gelet op aanwezige kansen (zoals bijvoorbeeld realisatie woningbouw en
verdere natuurontwikkeling op vrij te spelen locaties).
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We hebben als VV Walram diverse keren aangegeven zeker bereid te zijn om voor wat betreft de
(middel)lange termijn ‘over onze eigen sportparkgrenzen heen te kijken’ op het vlak van
multifunctionele mogelijkheden en locatie van onze vereniging. Het lijkt erop dat dit binnen de
Valkenburgse gemeentepolitiek tot dusverre zeker niet het geval is. De concept nota ademt wat ons
betreft een sfeer van ‘pappen en nathouden’ zonder dat er echte keuzes worden gemaakt passend
binnen een beleid voor de toekomst op (middel)lange termijn.
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Het is dan ook een grote teleurstelling te moeten vernemen, dat het “staand beleid” is, dat kennelijk
binnen de vastgestelde gemeentelijke begroting van 2021 en volgende jaren en dus binnen de
“sportbegroting” (met de taakstelling Polfermolen) enkel en alleen keuzes gemaakt kunnen worden.
Juist nu op het vlak van accommodaties extra en belangrijke nieuwe keuzes moeten worden gemaakt,
wordt met een beroep op “staand beleid” elke roep om NIEUW BELEID de kop ingedrukt. De gemeente
heeft een reputatie dat voor goede nieuwe plannen altijd ruimte is voor breed politiek overleg; die
ruimte lijkt nu bij voorbaat afwezig te zijn. Wij geloven niet dat de gemeenteraad met de vaststelling
van de meest recente begroting en meerjarenbegroting alle ruimte voor NIEUW BELEID en nieuwe
plannen voor een toekomstbestendig sportaccommodatiebeleid al bij voorbaat van tafel heeft geveegd.
Zo komt er ook weer een nieuwe begroting 2022 aan en kunnen de gemeenteraad nieuwe scenario’s in
het nieuwe sport- en accommodatiebeleid worden voorgelegd. Nu wordt niet eens de moeite genomen
om de diverse scenario’s op hun eigen merites en kansen te beoordelen, door te rekenen en aan de
gemeenteraad voor te leggen.
Als de op 9 februari jl. gepresenteerde concept nota de basis moet vormen voor een langjarig sporten accommodatiebeleid van de gemeente, beweegt de Valkenburgse politiek in ieder geval NIET! Het
lijkt meer op ‘blijf zitten waar je zit, verroer je niet en stik ….WEL’!
Proces
We waren als VV Walram, als zeer levensvatbare en toekomstbestendige voetbalvereniging, erg positief
over ons gesprek met wethouder Meijers in de zomer van 2020. We hebben toen een goed gesprek
gehad over de visie en onze ambitie op de korte, middellange en lange termijn. Op uitdrukkelijk verzoek
van de heer Meijers hebben we toen in samenwerking met een extern specialist een aantal scenario’s
voor de upgrading van ons sportpark uitgewerkt en deze samen met een indicatief kostenplaatje eind
vorig jaar aan de gemeente overhandigd. Dit heeft ons uren en dagen werk gekost, maar daartoe waren
we graag bereid gezien de onzerzijds op dat moment gerechtvaardigde verwachting en toezegging dat
we gezamenlijk met de gemeente breed gedragen NIEUW BELEID zouden gaan ontwikkelen.
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Zonder enige enkele onderbouwing worden nu niet alleen onze plannen (zie onze aanbiedingsbrief en
programma van eisen van 9 december 2020) maar ook de plannen van onze zusterverenigingen in Schin
op Geul en Berg en Terblijt de prullenbak ingekieperd en dat met de motivatie: “Dat is niet staand
beleid”. Dat is gewoon een schoffering naar de voetbalclubs. We zouden nu toch juist NIEUW BELEID
gaan maken?
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Op 25 januari 2021 is de concept nota “Vitaliteit voetbalverenigingen Valkenburg aan de Geul” in een
digitale sessie besproken met de voetbalverenging Walram door de heer R. de Vries (extern adviseur
Drijver en Partners) en de heer T. Bödicker (sportambtenaar gemeente Valkenburg). In de digitale
presentatie van 9 februari jl. vinden wij niks terug van onze op- en aanmerkingen. Ook heeft er tot nu
toe geen enkele terugkoppeling plaatsgevonden van onze opmerkingen op de conclusies die in deze
concept nota getrokken worden, terwijl ons wel toegezegd is, dat de heer De Vries hier nog aan ons
schriftelijk over zou terugkoppelen.
Dit leidt zo langzamerhand bij ons tot de conclusie dat onze input geen enkele toegevoegde waarde
heeft en dat wij niet serieus genomen worden. Dit omdat de keuzes en het beleid (of beter gezegd het
niet maken van keuzes en beleid!) al op voorhand vast stonden en het overleg met ons meer als alibi
dient in de zin van dat er dan aangegeven kan worden dat dit overleg wel heeft plaatsgevonden. Dit
getuigt wat ons betreft van een slechte voorbereiding van een lastig politiek proces, het niet doch in
ieder geval onvoldoende delen van de inbreng van de verenigingen op onderzoeken, conclusies en
voorstellen en dus het niet serieus nemen van de burger die vertegenwoordigd zou moeten worden.
Inhoudelijk opmerkingen concept nota
Onderstaand kort een aantal opmerkingen over de concept nota waarbij we tevens een aantal
onjuistheden vermelden. Deze onjuistheden hebben we in onze overleggen al eerder aangegeven en
onderbouwd, maar daar is zoals eerder vermeld tot dusverre geen rekening mee gehouden. We vinden
het belangrijk dat alle stakeholders hiervan kennisnemen, alvorens beslissingen te nemen op basis van
onjuiste feiten.
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•

•

De sportbegroting laat een verhouding zien van 80% middelen voor de binnensport en 20%
middelen voor de buitensport. Gezien een oververtegenwoordiging van sportende
Valkenburgers bij de buitensportverenigingen, constateren wij dat juist deze
buitensportverenigingen al jaren achtergesteld zijn en onvoldoende financieel gesteund
worden. In het NIEUWE BELEID eisen wij dat die scheve verhouding op zijn minst recht wordt
getrokken.
Op ons sportpark is geen sprake van overcapaciteit voor wat betreft de velden. Dit blijkt
zonneklaar uit de juiste toepassing van de rekentool van de KNVB, die overigens tot stand is
gekomen in samenwerking tussen de VNG, de VSG en de KNVB. De gemeente heeft zich hier
eerder trouwens ook al aan gecommitteerd in de discussie met SV Geuldal. Het hanteren van

HOOFDSPONSOREN

HOOFDSPONSOR JEUGD

VOETBALVERENIGING WALRAM
Valkenburg aan de Geul
Opgericht: 8 september 1940

Secretariaat: Dr. Hermanstraat 29, 6301 DH Valkenburg a/d Geul
E-mail: secretariaat@vvwalram.nl
www.vvwalram.nl
K.v.K. no. 40203653
Rabobank: NL45RABO0119537001

•

•

•

een ruimer tijdsvenster zoals Drijver en Partners doet is absoluut niet reëel en wordt ook door
KNVB en de rekentool niet ondersteund. Het lijkt erop dat hier naar een foutieve conclusie
toegerekend wordt!
Het voor Walram gepresenteerde aantal trainingsuren “behoefte” van 470 uren is onjuist en
trouwens ook onlogisch. Dit gezien het aantal teams en het aantal spelende leden die tot de
(juiste) conclusie leiden dat onze behoefte aan wedstrijduren op zaterdag en zondag het grootst
is. We trainen bij Walram zeker niet minder dan bij onze zusterverenigingen, integendeel; zelfs
in de huidige verhevigde lock down situatie gaan de trainingen voor de junioren en senioren bij
Walram gewoon door. Wederom een onjuiste doelredenering!
Ons sportpark openstellen doen we al vele jaren. Denk bijvoorbeeld aan trainingsfaciliteiten
voor de volleybalvereniging SEC, ter beschikking stellen van ons veld aan de Schutterij en het
openstellen van ons sportpark voor schoolvoetbal. Daarnaast maken veel verenigingen voor
bijvoorbeeld trainingskampen uit binnen- en buitenland gebruik van ons sportpark hetgeen door
de lokale horeca zeer gewaardeerd wordt omdat dit voor hen extra inkomsten oplevert. En wat
dacht u van de Corona periode: de gehele zomer 2020 heeft de jeugd van 09:00 uur tot 18:00
uur mogen sporten binnen de poorten van Sportpark Oost.
Tevens missen we het aspect duurzaamheid bij de accommodaties in de concept nota. Zoals
bekend zijn we hier als Walram nadrukkelijk mee bezig en hebben we hier al in 2019/2020
onderzoek naar laten doen via de Groene Club/KNVB. De uitkomsten van dit onderzoek hebben
we ook gedeeld met de gemeente. De conclusie luidde kort samengevat dat de huidige opstallen
te zeer verouderd zijn en het daarom niet mogelijk en/of rendabel is te verduurzamen. Los van
onze ambitie als Walram om verder te verduurzamen zouden de investeringen op dit vlak
financiële voordelen opleveren zowel voor ons als voor de gemeente. Wat ons betreft des te
meer reden om over te gaan tot een investering in nieuwe opstallen op ons sportpark.

Het voert in het kader van deze reactie te ver om al onze opmerkingen te delen, maar we hebben bij
nagenoeg alle slides van de presentatie wel één of meerdere opmerkingen en/of vragen.
Conclusie/oproep
Het wordt wat ons betreft nu eens eindelijk tijd dat de Valkenburgse politiek in beweging komt! De tijd
van pappen en nathouden is voorbij en het is tijd om juist onderbouwde en toekomstbestendige
keuzes te maken.
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Alleen dan kan de missie van de gemeente ‘De missie voor de gemeente Valkenburg aan de Geul voor
sport en bewegen is een gemeente met een gezonde leefstijl, met een passend voorzieningenniveau,
met een beweegvriendelijke inrichting van de gemeente en met vitale ‘open’ verenigingen, die
maatschappelijk actief zijn.’ gerealiseerd worden!
Waarom kan het vorenstaande wel in veel van de ons omringende gemeenten, maar lukt dit maar niet
in Valkenburg aan de Geul? Deze omringende gemeenten verkeren overigens vaak in financieel
vergelijkbare omstandigheden. Heeft dit te maken met gebrek aan visie, of is het simpelweg het gebrek
aan lef of een combinatie van beide? U weet net als ons dat zustergemeente Gulpen-Wittem wel
investeert in en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wel neemt voor een groot deel van de
sportaccommodaties (kleedlokalen voor rekening van de gemeente). Waarom niet in onze gemeente
nu verenigingen om die inzet nadrukkelijk verzoeken? Waarom zo stug vasthouden aan een ooit in de
vorige eeuw ingezette privatisering van de accommodaties? Anno 2021 vragen verenigingen om een
nieuwe aanpak. U houdt die deur dicht!!
Als vitale voetbalvereniging willen we niet samenwerken met een gemeente van “pappen en
nathouden”, maar met een partner die op lange termijn een structurele oplossing biedt voor duurzame
en toekomstbestendige buitensportaccommodaties; een verzoek dat wat ons betreft zeker
gerechtvaardigd is gezien onze jarenlange belangrijke bijdrage aan de Valkenburgse gemeenschap en
de huidige staat van onze accommodatie, die zonder overheidsbijdrage geen duurzaam
toekomstbestendig bestaansrecht heeft.
Uiteraard zijn we desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting, maar het is wat ons betreft wel
tijd voor actie en concrete reële toezeggingen en perspectief!
Met vriendelijke groeten namens het voltallig bestuur VV Walram,

R.H.G.G. (Roger) Huntjens,
Secretaris VV Walram.
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