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College van Gedeputeerde Sjtaote Provinse Limburg 

Postbus 5700 

6202 MA  Mesjtreich 

 

 

Zitterd, 5 april 2018 

 

Betröf: Sjriftelike vraoge ex. art. 39 RvO inzakes Nuuj Provinsiaal visie sjtreektaal 

 

 

Geach college, 

 

Op 7 november 2017 woort in Deventer het “Spreek maar! Streektalensymposium 2017” georganiseierd 

door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Ein symposium euver ónger het Europees Handjvest veur sjtreek- en minderheidstale erkènde sjtreektale in 

Nederlandj, het Frysk, het Neddersaksies en natuurlik ós eige Limburgs. 

Vanoet Limburg waor d’r ein biedrage van de Biezunjer Hoogleraar Taalcultuur in Limburg, prof. dr. Leonie 

Cornips en de hooftoesjpraok (of keynote speech wie me in het Ingelsj zaet) woort gegaeve door deputé 

Koopmans. 

Het symposium sjtóng in ‘t teike van ‘t zo goud muigelik sjtimuleiere van het gebroek van erkènde 

sjtreektale door betrokke euverhede en organisasies en instansies betrokke bie sjtreektaal. Wat is 

effectieve promosie veur de sjtreektaal, wie wurt laeventig gebroek beïnvloud en welke beleidsaafsjpraoke 

mótte waere gemaak?  

 

Es ein van de draagesj van het Limburgs cultureel erfgoud is os sjtreektaal get wo Limburgers zich mit 

identificeiere en wovan goud gebroek wurt gemaak in zowaal culturele utinge es in het dageliks laeve. 

D66 hech daoveur väöl waerd aan ein rol veur de Provinse Limburg bie de insjtandhawting en bevordering 

van ‘t gebroek van het Limburgs, ‘t waore toch Provinsiale Sjtaote die in het verleje hel höbbe gewèrk veur 

de erkènning van het Limburgs ónger het Europees Handjvest, dat maak ós ouch sjatplichtig óm ein rol te 

pakke in ‘t ontwikkele van beleid gerich op promosie, gebroek en behawd van ‘t Limburgs. Bie erkènning 

begint ‘t namelik pas. Daoveur hawwe veer in ós verkeizingspergram opgenómme “De provincie blijft zich 

inzetten voor de instandhouding van het Limburgs en ondersteunt initiatieven daartoe.” 

 

D66 waar dan ouch heel blie mit de aankondiging die deputé Koopmans op dat symposium deech, de daag 

daonao ouch opgeteikend door 1limburg.nl in ‘t artikel Provincie komt met visie op dialect. Nog veur 1 

meert kump de Provins mit ein nuuj heldere visie op ‘t gebroek en behawd van ‘t Limburgs. Op 21 

november 2017 ontvinge v’r nog ein mededeiling portefeuillehawer wo de veurgesjiedenis en wèrkwies óm 

dees visie neer te zètte nog woort toegelich en wo ouch de datum van 1 meert woort genuimp. D66 haet op 

1 meert nog get geduldj betrach, mer ouch op 5 april höbbe v’r nog gein ingekómme sjtök hie euver 

gesignaleierd.  

 

In dat kader sjtèlle veer uch de volgende vraoge: 

 

1. Deilt ‘t college de opvatting van D66 dat de Provinse Limburg ein rol mót numme in ‘t make van 

aafsjpraoke en beleid róndjóm de bevordering van ‘t gebroek van ‘t Limburgs en het behawd van ‘t 

Limburgs?  

2. Wie wied is ‘t college in ‘t make van aafsjpraoke mit ‘t Riek euver häör betrokkenheid bie ‘t 

Limburgs es verdraagspartner in het Europees Handjvest? Is ‘r al ein konvenant in zich?  

3. Klop ‘t dat de veur 1 meert aangekondigde visie nog neit gereid is?  

4. Kènt ‘t college aangaeve wienee Provinsiale Sjtaote de bedoelde visie waal maag verwachte?   

5. Is ‘r ein rae veur de vertraoging, die misjien veur mee vertraoging geit zörge?  

https://www.1limburg.nl/provincie-komt-met-visie-op-dialect?context=default
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6. Besjteit ‘r nog gelaeg veur Provinsiale Sjtaote óm mit ‘t college en de betrókke organisasies (Raod 

veur ’t Limburgs, de sjtreektaalfunctionaris, Veldeke Limburg en angere) in gesjprek te gaon euver 

de bedoelde visie, wienee die gereid is?  

Gaer ontvange veer eur antjwoord sjriftelik bènne de daoveur gesjtèlde termien. 

 

 

Names de frakse van D66 in ’t Limburgs Parlement, 

 

Lejao Vaosse 
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College van Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 

Postbus 5700 

6202 MA  Maastricht 

 

Sittard, 5 april 2018 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. art. 39 RvO inzake nieuwe Provinciale visie streektaal 

 

 

Geacht college, 

 

Op 7 november 2017 werd in Deventer het “Spreek maar! Streektalensymposium 2017” georganiseerd 

door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Een symposium voor onder het Europees Handvest voor streek- en minderheidstalen erkende steektalen in 

Nederland, zijnde het Fries, het Nedersaksisch en natuurlijk ons eigen Limburgs. 

Vanuit Limburg was er een bijdrage van de Bijzonder Hoogleraar Taalcultuur in Limburg, prof. dr. Leonie 

Cornips en de Keynote speech van het symposium werd gegeven door gedeputeerde Koopmans.  

Het symposium stond in het teken van het zo goed mogelijk stimuleren van het gebruik van erkende 

streektalen door betrokken overheden en organisaties en instanties met betrokkenheid bij streektaal. Wat 

is effectieve promotie voor de streektaal, hoe wordt levendig gebruik beïnvloed en welke beleidsafspraken 

moeten er gemaakt worden?  

 

Als een van de dragers van het Limburgs cultureel erfgoed is onze streektaal iets waar Limburgers zich mee 

identificeren en waarvan goed gebruik wordt gemaakt in zowel culturele uitingen als in het dagelijks leven. 

D66 hecht daarom veel waarde aan een rol voor de Provincie Limburg bij instandhouding en bevordering 

van het gebruik van het Limburgs, immers Provinciale Staten hebben in het verleden hard geijverd voor de 

erkenning van het Limburgs onder het Europees Handvest, dat maakt ons ook schatplichtig een rol te 

pakken bij het ontwikkelen van beleid gericht op promotie, gebruik en behoud van het Limburgs. Bij 

erkenning begint het immers pas.  Daarom hadden we in ons verkiezingsprogramma opgenomen “De 

provincie blijft zich inzetten voor de instandhouding van het Limburgs en ondersteunt initiatieven daartoe.” 

 

D66 was dan ook verheugd met de aankondiging die gedeputeerde Koopmans op het symposium deed, de 

dag erna ook opgetekend door 1limburg.nl in het artikel Provincie komt met visie op dialect. Nog vóór 1 

maart komt de Provincie met een nieuwe heldere visie op het gebruik en behoud van het Limburgs. Op 21 

november 2017 ontvingen we nog een mededeling portefeuillehouder waarin de voorgeschiedenis en 

werkwijze om tot deze visie te komen werd toegelicht en waarin ook de datum van 1 maart werd genoemd. 

D66 heeft op 1 maart nog wat geduld betracht, maar ook op 5 april hebben we nog geen ingekomen stuk 

gesignaleerd hierover. 

 

 

In dat kader stellen wij u de volgende vragen: 

 

 

1. Deelt het college de opvatting van D66 dat de Provincie Limburg een rol moet nemen in het maken 

van afspraken en beleid rondom de bevordering van het gebruik van het Limburgs en het behoud 

van het Limburgs? 

2. Hoever is het college in het maken van afspraken met het Rijk over haar betrokkenheid bij het 

Limburgs als verdragspartner in het Europees Handvest? Is er al een convenant in zicht? 

3. Klopt het dat de voor 1 maart aangekondigde visie nog niet gereed is? 

4. Kan het college aangeven wanneer Provinciale Staten betreffende visie wel tegemoet kunnen 

zien?  

5. Is er een reden voor de vertraging, die wellicht nog voor verdere vertraging gaat zorgen?  

https://www.1limburg.nl/provincie-komt-met-visie-op-dialect?context=default
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6. Bestaat er nog gelegenheid voor Provinciale Staten om met het college en betrokken organisaties 

(Raod veur ’t Limburgs, streektaalfunctionaris, Veldeke Limburg en anderen) in gesprek te gaan 

over de betreffende visie wanneer deze gereed is? 

Graag ontvangen wij uw antwoord schriftelijk binnen de daarvoor gestelde termijn. 

 

 

Namens de fractie van D66 in het Limburgs Parlement, 

 

Leon Vaessen 

 


