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Speeltuin Bokrijk volgend jaar vernieuwen : provincieplannen 
2012 

 

In november stellen de zes gedeputeerden traditioneel hun plannen voor het komende jaar voor. Met nog één jaar 
te gaan voor de verkiezingen, wordt deze beleidsverklaring 2012 meteen de laatste van de huidige deputatie. Wij 
blikken dan ook vooruit op dat laatste jaar, maar willen tegelijkertijd weten wat gerealiseerd is van de voorbije 
plannen. 
 
Hasselt 
 

De speeltuin van Bokrijk wordt in 2012 vernieuwd. Daar trekt Jean-Paul Peuskens 1,6 miljoen euro 

voor uit. Tot groot plezier van kinderen en ouders. Maar een veel groter budget - van maar liefst 5 

miljoen euro - gaat naar iets waar je als bezoeker minder aan hebt. "We moeten dringend gebouwen 

als het Dennenhof aanpakken, want daar zitten we nog met enkel glas. En het dak van het kasteel moet 
ook vernieuwd. Collega Smeets praat zoveel over isolatie, we moeten zelf het goede voorbeeld geven." 

 
 

Je bent nog maar 10 maanden gedeputeerde en je stuurt nu al een brief rond dat je straks gaat voor de 
burgemeesterssjerp in Bocholt. Ben je je job nu al beu? 
 

"Helemaal niet. Ik heb goed nagedacht over hoe ik die brief precies zou formuleren. Mijn conclusie is: 
gedeputeerde is mooi, maar burgemeester is nog mooier. Als deputé ben ik vorig weekend naar een opening 
geweest van een B&B in Maaseik en naar die van de trappistenroutes in Hamont-Achel. Allemaal interessant, maar 
als burgemeester kom je in één weekend op veel meer plaatsen, dan zie je in een gemeente als Bocholt al 1.000 
mensen." 
 
 

Dus als burgemeester moet je harder werken? 
 

"Nee. Als gedeputeerde klop ik hier - zoals al mijn collega's - dagen van 15 uren. Ik zie mijn vrouw en kinderen 
nauwelijks. Als burgemeester van een gemeente van 12.600 mensen als Bocholt, is dat gemiddeld 10 uur. 
Bovendien ben je tussendoor thuis. Maar ondanks die lange uren kom je als gedeputeerde minder mensen tegen 
en krijg je minder kansen om te praten met de basis." 
 
 

Maar een burgemeester verdient zowat de helft en heeft geen mooie auto met chauffeur. 
 

"Dat interesseert me allemaal niet. Ik heb privé al een mooie auto, daar rijden mijn zonen nu mee rond (lacht). 
Maar we zijn met drie (Jos Claessens van Open Vld, Stijn Van Baelen van CD&V, nvdr.) in de provincieraad die 
kandidaat-burgemeester zijn." 
 
 

Hoor je nog iets van je voorganger Sylvain Sleypen? Moeit hij zich nog? 
 

"Nee, hij is een vriend van me, maar zeker geen schoonmoeder." 
 

Je hebt veel dossiers van hem geërfd, zoals de sixties die hun intrede zullen doen in Bokrijk. Jullie trekken de 
tijdslijn op tot 1973, maar hoe lang kunnen jullie dat blijven doen? Zijn straks de jaren '80 aan de beurt? 
 

"Kijk, in Bokrijk hebben we 115 huizen. Het meest recente huis is van 1915. Die tijd herinneren we ons niet meer. 
Als we nu de tijdslijn optrekken tot 1973, dan kunnen grootouders bijvoorbeeld in de superette aan hun 
kleinkinderen tonen hoe in hun tijd snoep er uitzag. Zo kunnen we ons aantal museumbezoekers dat nu op zo'n 
300.000 zit opkrikken met nog eens 55.000 à 60.000 mensen." 
 
 

Krijgen jullie nu de erkenning als Vlaams museum? 
 

"Voor het sixtiesproject krijgen we in elk geval 900.000 euro van Vlaanderen, dat is voor mij een belangrijk 
signaal. Bovendien betaalt minister Bourgeois ook nog eens drie jaar lang voor het grootste stuk een medewerker 
die een masterplan opmaakt voor de toekomst van het domein." 
 

Als gedeputeerde kom je minder mensen tegen dan als burgemeester. Je krijgt minder kansen om te praten met 
de basis 
 
 
 
 

 
 
 



Hoeveel zou die erkenning opleveren? 
 

"De Zoo van Antwerpen krijgt 2,5 miljoen euro. We hopen op zo'n 2 miljoen euro." 
 
 

Jullie vragen sinds begin dit jaar 5 euro toegang voor de parking. Daar is veel kritiek op gekomen. 
 

"Die kritiek valt mee, omdat ik onmiddellijk heb ingegrepen en een vijfbeurtenkaart voor 10 euro heb laten 
invoeren. Daardoor betaal je maar 2 euro. De beslissing van die 5 euro was genomen voor ik gedeputeerde was. 
Nu, ik begrijp dit wel, want de vzw moet ook uit de kosten geraken." 
 
 

Op de speeltuin is anders ook kritiek. Afgeleefd, zeggen ouders. 
 

"Maar die gaan we vernieuwen. Daar trekken we 1,65 miljoen euro voor uit. We gaan er ook voor zorgen dat 
kinderen met een beperking zich hier kunnen amuseren. En de speeltuin moet gratis blijven. Het is trouwens de 
grootste openluchtspeeltuin van Vlaanderen. We gaan de speeltuin ook omheinen, indelen en bewegwijzeren zodat 
je kinderen niet snel kwijtspeelt. De versleten toestellen vervangen we door nieuwe en we gaan ook meer rust- en 
picknickplaatsen bouwen. We gaan trouwens ook 5 miljoen euro uittrekken om de gebouwen buiten het museum te 
isoleren en te vernieuwen. We hebben zo 30 panden. Het dak van het kasteel moet bijvoorbeeld vernieuwd." 
 
 

Staan er nog grootse toeristische projecten op het programma dit jaar? 
 

"We gaan inzetten op wandelroutes. Er komen er een stuk of vijf. Daarvoor werk ik trouwens samen met Frank 
Smeets (CD&V), die bevoegd is voor natuur." 
 
 

Binnenkort starten de opnames van 'Rocco', een film van Stijn Coninx. De provincie trekt daar 250.000 euro voor 
uit. Is dat wel nodig? 
 

"Die beslissing dateert van voor mijn tijd. Daar hebben vooral Gilbert Van Baelen (Open Vld) en Frank Smeets 
(CD&V) op aangedrongen. Die zijn van Neerpelt, net als regisseur Stijn Coninx. Die vraag moet je maar aan hen 
stellen. Dat geld gaat wel via de dienst communicatie omdat ik daar dan weer bevoegd voor ben, maar daar houdt 
het ook mee op. We hebben indertijd ook wel 500.000 euro gestoken in de Ketnet-serie De Vijfde Boog (die werd 
opgenomen in Bokrijk, nvdr) maar daar plukken we echt wel de vruchten van nu ze die al voor de zoveelste keer 
heruitzenden. Telkens bereiken we een nieuwe groep 8 tot 10-jarigen door die heruitzendingen." 
 
 

Hoe zit het met je bevoegdheid Jeugd? Speelt de provincie die nu binnenkort echt kwijt? 
 

"Het staat toch zo in het ontwerpdecreet. Maar dit geldt niet alleen voor jeugd, ook voor sport en voor een stuk 
van cultuur. We krijgen wel de kans om bestuursakkoorden af te sluiten met de minister die van dienst is. Maar 
alles zal dus afhangen van de goodwill van die minister. We zijn nu aan het inventariseren wat we als provincie 
doen voor de jeugd." 
 

Een laatste vraag. Jullie kunnen de provincieraad vanaf volgend jaar uitzenden op tv of streamen via een website. 
Denken jullie dat iemand daar naar zal kijken? 
 

"Nee. Ik raad de mensen dat ook af. Als je een provincieraad wil meemaken, kun je beter naar de zaal komen. 
Maar we kunnen technisch gezien uitzenden omdat we toch het geluid- en stemsysteem moeten vervangen. Deze 
keer zullen er dus ook camera's komen." 
 

Liliana CASAGRANDE 
 
 
 

Reacties van provincieraad 
  
 

Jef Van Bree (Vlaams Belang) vindt dat nu we twee gedeputeerden hebben uit Neerpelt (Gilbert Van Baelen en 
Frank Smeets, nvdr.) de provincie ook wel een grote speeltuin à la Bokrijk kan bouwen in Noord-Limburg. "Als de 
provincieraad dat beslist, komt die er toch. Het is nu het moment".  Veronique Bartels (VB) was dan weer boos 
omdat ze als Bokrijkabonnee toch toegangsgeld moest betalen voor het evenement 'Herfstkriebels'. "10 euro per 
volwassene en 8 euro per kind." Peuskens reageerde: "We hebben nu alleen al om de infrastructuur van de 
speeltuin te vernieuwen al 1,6 miljoen euro nodig." 
 

Het feit dat de provincie het jeugdbeleid wellicht verliest, zorgde ook voor enkele tussenkomsten. Stefan Govaerts 
(CD&V) vindt dat Peuskens te snel gereageerd heeft in de pers en zo onrust heeft veroorzaakt. "U zegt dat Limburg 
het jeugdbeleid moet loslaten, maar er is nog niks definitiefs beslist. Tot 2014 blijft het jeugdbeleid bij de 
provincies." "Ik heb zelf geen persbericht verstuurd, ik ben zelf gebeld door de pers", reageerde Peuskens. "Maar ik 
ben wel blij met de aandacht, want nu is iedereen wel wakker geschoten en zitten hier ook jongeren in de zaal." 
 

Katja Verheyen (N-VA) had vragen bij de zin van het Limburg-symbool en ook Wim De Meester (Vlaams Belang) 
wilde weten hoeveel dat nu had gekost. "Regiomarketing rond het Limburgsymbool kost 275.000 euro in 2012", 
antwoordde Peuskens. "Limburg-ambassadeur Regi Penxten heeft anders wel prachtige promotie gemaakt voor 



Limburg door dit symbool op tv te tonen. Zoiets is onbetaalbaar. Zowel Kim Clijsters als Regi hebben hiervoor 
trouwens nog niks gevraagd. ." 
 

LC 
 
Koffietafel voor verlies jeugdbeleid 
 

De Limburgse raad voor het jeugdbeleid had zeer kleine stukjes taart klaargezet voor de provincieraadsleden. Die 
kregen ze geserveerd bij het binnenkomen. "Als symbool, want we hadden zelf ook een groter stuk van de taart 
verwacht", zeggen Mieke Vanoppen en Benjamin Vandevoort. "We hebben ook een doodsbrief klaar. We willen 
namelijk de steun van de provincieraad." Maar zijn ze hier wel aan het juiste adres? Want de beslissing om het 
jeugdbeleid van de provincie af te pakken, nemen ze toch in Brussel? "Dat weten we, maar we willen dat iedereen 
bij zijn partij steun vraagt. We hebben ook uitleg gegeven aan iemand van de N-VA en die wilde toch ook dat dit in 
Limburg blijft." Maar hebben ze dan zo weinig vertrouwen in Brussel? "Hier kun je toch meer op maat van de 
jongeren werken. Brussel ligt echt wel ver hoor." 
 

Op de doodsbrief nemen de kinderen afscheid van de adviesraad die samen met het jeugdbeleid dreigt te 
verdwijnen. De kinderen: Muziekodroom, Villa Basta, CMJG, LiSS. De lijst kleinkinderen is erg lang en gaat van 
feestloketten over fuifbussen tot Allears, het project tegen gehoorschade.LC 
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