Geacht College van de Gemeente Valkenburg a/d Geul en Gemeenteraad,
Zo langzaamaan durven wij als oudere inwoners van de Gemeente Valkenburg weer eens wat
uitgebreider naar het Centrum te gaan. En dan proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te
combineren.
Vanmorgen wilde ik bv even naar de bibliotheek gaan, die gelukkig weer open is, even naar de
supermarkt en ook weer eens een kledingwinkel inlopen.
Helaas, ik was alweer spoedig thuis, nergens een openbaar toilet. In de bibliotheek niet, (dit een
regionale bibliotheek afspraak) niet in de Hema, te weinig afstand mogelijkheid en niet in het
Gemeentehuis. Daar kun je alleen op afspraak naar binnen.
Natuurlijk kun je bij horeca vragen of je gebruik mag maken van toilet (tegen betaling) maar dat is
toch geen goede zaak.
Heel jammer dat de Gemeente in 2018 heeft besloten, dat er geen openbaar toiletten komen in
Valkenburg, een gemiste kans.
Wat ook erg jammer is, dat er bij de VVV in Valkenburg geen openbaar toilet is, dit in tegenstelling
tot in Duitsland, waar dit algemeen Gemeengoed is. Keurig verzorgde openbare toiletten bij VVV of
Gemeentehuis (vaak van buitenaf bereikbaar, soms tegen betaling, soms gratis).
Ik ben ervan overtuigd, dat dit zeer nadelig is voor Valkenburg. Toeristen én zeker de eigen
inwoners, zullen kortere tijd besteden aan hun Valkenburgs bezoek en de totale afwezigheid van
openbare toiletten als pijnlijk ongastvrij ervaren.
Het is een landelijk probleem momenteel, maar toch. Ik hoop dat er spoedig een definitieve goede
oplossing komt.
Met vriendelijke groeten,
Mieke Aussems

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanvulling op bovenstaande brief
Vraag aan College en Gemeenteraad,
Is het mogelijk om zo spoedig mogelijk te zorgen dat er in Valkenburg behoorlijke openbare
toiletten komen?
Kan het voorstel van 2018 opnieuw in overweging genomen worden en dan wel op zeer korte
termijn?
Tot die tijd is een toiletwagen mogelijk een tussenoplossing, maar zeker niet geen goede definitieve
oplossing?
Met vriendelijke groeten,
Mieke Aussems

