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Culturele projecten zetten Limburg op de kaart 
 

 Hasselt   Het provinciebestuur moet ook in de toekomst kiezen voor grote culturele projecten die 

Limburg op de kaart zetten. Dat zegt gedeputeerde Gilbert Van Baelen. 
 

 
Gilbert Van Baelen, gedeputeerde provincie Limburg: Met Manifesta tonen we ons aan de wereld als een regio vol  

cultureel potentieel 
 
 

Ook gedeputeerde van Cultuur en Wonen Gilbert Van Baelen (Open VLD) kreeg de kans om tijdens de 

novemberzittingen zijn beleid voor het komende jaar uit de doeken te doen. 'In 2012 zullen we de 
beleidsinitiatieven voortzetten die we in 2011 hebben gelanceerd. We maken ook ruimte voor nieuwe initiatieven 

die aansluiten bij de drie doelstellingen van het provinciaal cultuurbeleid: onderscheidende projecten, 
krachtenbundeling en talentontwikkeling', zegt de gedeputeerde. 
 

Zo zal Limburg in 2012 op cultureel vlak op de kaart gezet worden met het evenement Manifesta. 'Met Manifesta 
halen we niet alleen de internationale kunstwereld naar Limburg, maar tonen we ons ook aan de wereld als een 

regio vol cultureel potentieel.' 
 

Het project Z-OUT met als onderdeel Pit, dat dit jaar in Borgloon opgestart is, krijgt een uitbreiding en ook de 

prestigieuze tentoonstelling Sagalassos in het Gallo-Romeins museum is ook volgend jaar te zien. 
 

De provincie blijft jong talent steunen met Stroom, popsubsidies en Takt. 'Dit wordt uitgebreid met Stroom-

Literatuur, waarmee we meer ondersteuning aan schrijvend en illustrerend talent willen bieden.' Verdere 

samenwerkingen gebeuren onder andere rond erfgoed in zowel het Maasland als Noord-Limburg, en de provincie 
wil participeren in Maastricht Culturele Hoofdstad 2018. 
 

Op vlak van wonen spreekt Gilbert Van Baelen over een zorgvriendelijke generatiehub. 'Daarmee bedoelen we 
een woon-zorgzone waarin het woon-zorgcentrum centraal staat. Rond het centrum komen kleinere 

voorzieningen en aangepaste woningen voor oudere en jongere generaties.' In Borgloon werd een proefproject 
opgestart dat onderzoekt of vierkantshoeves een herbestemming kunnen krijgen als centra voor wonen en zorg. 

 
 

Meer diversiteit in personeel 
 

In eigen huis wil de gedeputeerde meer diversiteit in het personeel. Hij wil bekijken hoe kansengroepen beter hun 
weg naar het provinciehuis kunnen vinden en start hiervoor een aantal infosessies in 2012. Ook wordt het 

proefproject rond telewerk verdergezet.  (kvh) 
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