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Mededeling portefeuillehouder inzake afdoen toezegging 9102 bijeenkomst Limburgse taal 
 

 

 

Geachte Staten, 

 

In de vergadering van de Statencommissie Cultuur en Samenleving d.d. 11 maart 2022 hebben wij u 

toegezegd een bijeenkomst over de Limburgse taal voor gemeenten en overige relevante 

partnerorganisaties te organiseren. Dit als onderdeel van onze ambitie om, in navolging van het 

Convenant Limburgse taal uit 2019 en zoals benoemd in de Beleidsbrief Erfgoed 2022-2023 ‘De kracht 

van erfgoed’, versterkt in te zetten op het gebruik en behoud van het Limburgs. 

 

De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op het provinciehuis op 6 september 2022. Alle Limburgse 

gemeenten zijn aangeschreven en uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Ook zijn 

relevante organisaties uit het taalveld uitgenodigd en conform mededeling portefeuillehouder inzake 

afdoen toezegging 9103 (DOC-00263014), zijn ook afgevaardigden van beide GGD-regio’s uitgenodigd. 

De totale opkomst betrof ca. 30 personen waaronder vertegenwoordigers van 10 gemeenten. Ook de 

expertorganisaties die gaan samenwerken in het Hoes veur ’t Limburgs (zie mededeling 

portefeuillehouder van 28 juni 2022, DOC-00284696) mochten wij tot de aanwezigen rekenen. 

 

Het doel van de bijeenkomst was drieledig: (1) aanwezigen informeren over het Limburgse taalbeleid en 

subsidiemogelijkheden; (2) gemeenten te enthousiasmeren om ook (nog meer) met Limburgse taal aan 

de slag te gaan en; (3) om met de aanwezigen te brainstormen over hoe we in gezamenlijkheid 

(Provincie, Rijk, Gemeenten en (onderwijs)organisaties) de Limburgse taal en het gebruik hiervan kunnen 

behouden en bevorderen.  

 

Wij kijken terug op een geslaagde avond waarin de Limburgse taal in het middelpunt stond. Na een 

presentatie verzorgd door de Provincie Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg en een 
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paneldiscussie verzorgd door vier experts uit het taalveld, werd de discussie rondom de Limburgse taal 

gevoerd. Er werd met name aandacht besteed aan het taboe rondom regionale taal en het belang dat er 

samen gewerkt wordt om dit taboe weg te nemen.  

 

Vrijwel alle aanwezige gemeenten onderschrijven volmondig de meerwaarde van de Limburgse taal, met 

name ook in de context van onderwijs en kinderopvang, en kansen die extra aandacht en samenwerking 

(lokaal, regionaal of provinciaal) bieden. Er werd geconcludeerd dat om dit doel te bereiken het niet 

alleen om financiële middelen gaat maar ook om de inzet voor en het onder aan de aandacht brengen 

van de taal. De bijeenkomst was voornamelijk verkennend van aard en zijn er nog geen concrete 

afspraken gemaakt over specifieke inzet of projecten. De bijeenkomst heeft bijgedragen aan een verdere 

versteviging van de samenwerking, waarbij door de aanwezigen werd gevraagd om een dergelijke 

bijeenkomst jaarlijks te laten plaatsvinden.   

 

Met de aanwezige gemeenten leggen we de komende tijd contact over verdere kansen en 

mogelijkheden. Richting de andere gemeenten blijft de uitnodiging staan: “Sjloet uch aan!”. Wij of onze 

taalpartners informeren ze graag. 

 

Wij vertrouwen erop dat wij met bovenstaande uiteenzetting uitvoering hebben gegeven aan de aan uw 

Staten gedane toezegging 9102. 

 

 
Gedeputeerde Staten van Limburg 
namens dezen, 

 

 

 

 

G.J.W. Gabriëls 


