Aan:

Begeleidingscommissie Toekomstvisie
Valkenburg aan de Geul
t.a.v. dhr. A. Hoeberigs
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg aan de Geul

Valkenburg aan de Geul, 20 november 2013
Betreft:
Concept “Toekomstvisie Valkenburg aan de Geul op weg naar 2035”.
Uw nummer: AC/ME/179
Geachte heer Hoeberigs,
De Seniorenraad heeft tijdens haar vergadering op 13 november j.l. met veel
belangstelling kennis genomen van uw schrijven van 29 oktober 2013 met als bijlage het
“Concept toekomstvisie Valkenburg aan de Geul op weg naar 2035”.
Zoals u wellicht bekend is, heeft de Seniorenraad op 24 april haar jaarlijkse studiedag
gehouden met als thema “De te verwachten bevolkingsdaling en de gevolgen ervan voor
het sociale leven in de gemeente Valkenburg aan de Geul”.
Deze dag werd ingeleid door dhr. Nol Reverda, lector Hogeschool Zuyd en tevens
directeur NEIMED. Bijgaand treft u een samenvattend overzicht van zijn presentatie aan.
De leden van de Seniorenraad is tijdens de studiedag duidelijk geworden dat de te
verwachten demografische ontwikkelingen binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul,
ingrijpende gevolgen zullen hebben voor haar inwoners.
In ons schrijven van 23 mei j.l. aan het College van Burgemeester en Wethouders
hebben wij een advies uitgebracht om de inwoners van de gemeente Valkenburg aan de
Geul in de te verwachten ontwikkelingen te betrekken.
In uw brief van 29 oktober j.l. inzake de toekomstvisie, vermeldt u dat er al geruime tijd
gewerkt is aan een concept toekomstvisie en geeft u aan het van belang te vinden om de
adviesorganen voor het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad
te consulteren.
De Seniorenraad heeft het concept, waarin de demografische ontwikkeling terug te
vinden is, inmiddels besproken. De mening van de leden van de Seniorenraad is dat er te
weinig tijd is, met het oog op de termijn van drie weken die u ons toekent, om diepgaand
op het concept in te gaan.
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De Seniorenraad wenst haar waardering uit te spreken voor het vele voorbereidend werk
dat werd verricht om te komen tot de concept Toekomstvisie, maar merkt op dat in de
Toekomstvisie de te verwachte bevolkingskrimp naar haar mening onderbelicht blijft.
De presentatie van dhr. Reverda, ingaande op kansen en bedreigingen, toont aan dat de
gevolgen van een toekomstige krimp, gepaard gaande met vergrijzing en ontgroening,
veel ingrijpender zullen zijn dan in de visie tot uitdrukking komt met name het feit dat de
krimp een vrij zekere en wetenschappelijke onderbouwde factor vormt die niet alleen de
gemeente Valkenburg aan de Geul, maar eveneens in de ons omringende gemeenten,
Zuid-Limburg, geheel Nederland en West-Europa van grote invloed zal zijn op haar
inwoners.
Wij zijn benieuwd naar uw reactie.
Mocht u er prijs op stellen, dan zijn wij gaarne bereid onze argumenten tijdens een
mondeling overleg toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Dhr. A. Smeets,
Voorzitter Seniorenraad Valkenburg aan de Geul
Bijlagen:

23-05-2013 Brief Seniorenraad aan het College van B&W inzake krimp
24-04-2013 Presentatie Krimp en vergrijzing door dhr. N. Reverda
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