
                   
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

Motie ex artikel 33 regelement van orde voor de vergdering van de Raad der gemeente 
Kerkrade 

 
Onderwerp: behoud en stimulering van de Limburgse taal en specifiek het Kirchröadsj 
dialect. 

 
Gemeente Kerkrade 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad. 
 

Kerkrade, 12 november 2020 

 
De raad van de gemeente Kerkrade, 

 
in vergadering bijeen op woensdag 12 november 2020; 

 
Constaterende dat: 

 de Limburgse taal en het Kerkraads dialect cultureel erfgoed zijn. 
 dat kinderen die tweetalig, betekenend in het Nederlands en het Limburgs, worden 

opgevoed een voorsprong hebben in hun ontwikkeling in gebieden zoals spelling en 
concentratievermogen. 

 dat de Limburgse taal en haar dialecten door steeds minder mensen wordt gesproken. 
 dat er voor de stimulering van de Limburgse cultuur mogelijk aanspraak gemaakt kan worden 

op subsidie van de provincie. 
 dat andere regionale talen en dialecten, zoals het Fries en het Luxemburgs, de terugloop in 

sprekers succesvol een halt hebben toegebracht doormiddel van de inclusie van deze talen in 
het onderwijsaanbod. 

 de raad van Europa recent opriep dat de overheid zich meer moet inspannen om erkende 
regionale talen, zoals het Limburgs, een betere vertegenwoordiging te geven in het 
onderwijs. 

 
Van mening zijnde dat: 

 lokale en regionale overheden, in dit geval de gemeente Kerkrade, een belangrijke rol 
moeten vervullen in het behoud van de Limburgse taal en haar dialecten. 

 er een uiterste inspanning geleverd moet worden om dit culturele erfgoed voor latere 
generaties te behouden. 

 
Kennisgenomen hebbende van: 

 Het artikel in de Limburger van 8 oktober 2020 met als titel code rood voor het Limburgs: 
afbrokkeling van het dialect moet halt worden toegeroepen, zegt taalonderzoekster; 

 Het artikel in de Limburger van 24 augustus 2020 met als titel steeds minder peuters spreken 
dialect: maak nou eens werk van het Limburgs in het onderwijs; 

 Convenant inzake de Nederlandse erkenning van de Limburse taal 



Roept het college op: 

Om in samenwerking met: lokale én regionale dialectverenigingen en de Kerkraadse 
scholengemeenschap te onderzoeken of de inclusie van het Kerkraads dialect tot het 
onderwijsaanbod van de basisscholen en peuterspeelzalen mogelijk is. Dit om de huidige trend van 
een dalende hoeveelheid sprekers te doorbreken. 

   
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade, tijdens de raadsvergadering d.d. 12-11-
2020 en gaat over tot de orde van de dag. 
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