Beste voorzitters,
In een jaar waarin niets meer gaat zoals we gewend zijn dat het gaat en waarin we allemaal
concessies hebben moeten doen, gaat het leven aan de andere kant ook gewoon door.
Ook dit jaar zullen we kerst vieren, al zal dit er anders uitzien voor velen van ons dan de voorgaande
jaren.
Het bestuur heeft er dit jaar voor gekozen de kernen wat extra aandacht te geven. Zo zal er in elke
kern een grote kerstboom met verlichting geplaatst worden en in sommige kernen zullen er verlichte
objecten geplaatst worden.
Daarnaast wil zij jullie in de gelegenheid stellen om jullie kern extra op te zieren in de periode van de
feestdagen en stelt daarom per dorpskern een bedrag van €1500,- ter beschikking. Voor de
buurtoverleggen wordt een bedrag van €750,- ter beschikking gesteld.
Met dit bedrag kunnen jullie de kern in winter/kerstsfeer brengen, dit naar eigen ideeën en inbreng.
Let wel, de ideeën zullen jullie zelf tot uitvoering moeten brengen, zelf moeten beheren en
onderhouden. De bijdrage die jullie kunnen gebruiken dient ingezet te worden tbv aankleding en
versiering van de openbare ruimte en niet voor festiviteiten of andere vormen van samenkomsten.
Te allen tijde dient er rekening gehouden te moeten worden met de maatregelen welke genomen
zijn rondom corona.
Vanuit de gemeente kunnen wij jullie in contact brengen met leveranciers waarmee jullie eventueel
afspraken zouden kunnen maken.
Willen jullie graag aanspraak maken op het voor jullie kern gereserveerde budget, stuur dan een
opzetje van de plannen en een korte begroting naar John Wauben; j.wauben@valkenburg.nl
Hij zal samen met jullie kijken naar de opzet irt de plannen en het beschikbare budget.
Laten we er met zijn allen een prachtige winterperiode van maken en genieten van de feestdagen die
daarbij horen.
Met vriendelijke groet,
Ingrid Politsch MSc | Beleidsmedewerker Sociaal Domein | Procescoördinator Burgerkracht
Team Sociale Ontwikkeling en Burgerkracht
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg
T 14 043 | E i.politsch@valkenburg.nl
Werkdagen: Maandag, woensdag en donderdag

