
De Polfermolen: de “lekkende geldkraan” van Valkenburg aan de Geul 
 

D66 Valkenburg aan de Geul heeft de laatste dagen nogal wat opmerkingen gekregen op haar 

bezuinigingsvoorstellen. Ze zijn volgens diverse partijen “niet realistisch“, te “simpel voorgesteld “ en 

niet haalbaar. Er is gebleken dat een aantal andere partijen het wel met ons eens is op een ander 

punt: de kosten van het gemeentelijk apparaat moeten worden verlaagd. Maar, anders als bij D66, 

worden geen harde en concrete doelstellingen en maatregelen genoemd. 

Iedereen weet dat er bezuinigd moet worden. Door het kabinet ingezette overheveling van taken 

naar gemeenten op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg, maakt de financiële 

onzekerheid groter. 

Wij willen iedereen het volgende in overweging geven: 

Top vijf van uitgaven (per inwoner, per jaar) 

Wet maatschappelijke 

ondersteuning 
€ 218,68 Voor iedere inwoner die hulp nodig heeft. 

Wegennet en wegbermen € 97,52 
Maakt iedereen gebruik van. Er zijn wensen voor fiets 

en wandelpaden. 

Uitkeringen inkomensdeel 

bijstand 
€ 94,56 

Zou niemand nodig moeten hebben, maar is 

noodzakelijk. 

Bestuurlijke ondersteuning € 88,65 
Deel gemeentelijk apparaat, kan waarschijnlijk wel iets 

minder. 

Polfermolen € 88,65 De kosten van de Polfermolen voor nog vele jaren. 

 

Een aantal voorbeelden van andere voorzieningen 

speelvoorziening € 4,43 

subsidies sportverenigingen € 6,80 

gemeenschapshuizen € 11,23 

sportterreinen € 11,82 

handhaving openbare ruimten € 17,14 

leerlingenvervoer € 17,14 

bibliotheekwerk € 17,73 

http://valkenburgaandegeul.d66.nl/publicaties/hoe-gaan-onze-plannen-financieren/


regionaal welzijnswerk € 23,64 

openbare verlichting € 26,60 

huisvesting speciaal onderwijs € 28,37 

groenvoorziening € 50,24 

toerisme en recreatie € 50,24 

brand en rampenbestrijding € 59,10 

 

De kosten van deze voorzieningen staan in geen verhouding met die van de Polfermolen. Als we ons 

ook realiseren dit nog 20 jaar te moeten doen, kunnen we dit probleem niet negeren. De 

Polfermolen kost ons 1,5 miljoen euro per jaar. Hier niets aan doen, vinden wij “niet realistisch“, 

“simpel“ en ondenkbaar. 

Wilt u meer informatie of een complete lijst van de kosten van de voorzieningen per inwoner, stuur 

ons een mail en wij zorgen er voor. 

Eugene Ruijgers 

Kandidaat-raadslid D66 Valkenburg aan de Geul 

10 maart 2014 


