
MOTIE 
 

Aan :  College van Burgemeester & Wethouders Gemeente Kerkrade 

Betreft : ‘T Hoes veur ‘t Limburgs 

Datum : 8 november 2022 

 

Geacht College, 

Hieronder treft u namens de fractie van de VVD Kerkrade een motie aan inzake “ ’T Hoes veur ’t 
Limburgs”  We verzoeken u deze motie in stemming te brengen tijdens de 
gemeenteraadsvergadering op 9 november 2022. 

 

De Raad van de Gemeente Kerkrade in vergadering bijeen op 9 november 2022 

 

Constaterende dat: 

- ‘T Hoes veur ‘t Limburgs -een initiatief van de Raod veur ’t Limburgs, Veldeke Limburg, 
Levende Talen Limburgs, Cubiss en het Huis voor de Kunsten Limburg- een educatief 
centrum voor de promotie, overdracht en infrastructuur van de Limburgse taal biedt1; 

- Het Limburgse provinciebestuur slechts de helft van het subsidieverzoek voor 't Hoes veur ’t 
Limburgs kan verstrekken2; 
 

Overwegende dat: 

- Het budget van ‘t Hoes veur ‘t Limburgs door de genoemde halvering van provinciale 
middelen diep onder het bestaansminimum zakt; 

- Het voortbestaan van de Limburgse taal van cruciaal belang is voor onze Limburgse identiteit 
en leefklimaat; 
 

Van mening zijnde dat: 

- ‘T Hoes veur ‘t Limburgs een essentiële en faciliterende rol in het taalbeleid van de 
Gemeenten speelt en, conform het Europees Handvest voor regionale talen of talen van 
minderheden, ons Limburgs cultureel erfgoed beschermt en bevordert.   

- De Limburgse Gemeenten zich ook dienen in te zetten voor het gebruik en behoud van de 
Limburgse taal.  

- De Raad in Kerkrade door eerder aangenomen moties zoals de moties “dialect spreken in 
het kinderdagverblijf” en “Behoud en stimulering van de Limburgse taal” het belang van het 
(behoud van) dialect onderkent. 
 

 
1  Zie bijlage "Notitie 't Hoes veur ‘t Limburgs". 
2 Mededeling portefeuillehouder inzake Ondersteuning van het Hoes veur ’t Limburgs; DOC-00284696. 



 

Besluit:  

Het college te verzoeken om: 

- Een warm hart toe te dragen aan de Limburgse taal; 
- Voor een periode van 4 jaar een bijdrage van 3100 euro aan ‘t Hoes veur ‘t Limburgs toe te 

kennen uit het bestaande budget voor behoud van cultureel erfgoed. 
 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

 

VVD Kirchroa   VVD Kirchroa   

 

Roger Creusen   Roger Scheeren  

Fractievoorzitter  Raadscommissielid  

 


