Geen Grens
Aan:
Provinciebesturen van beide Limburgen.
Gedeputeerden van Cultuur resp. Toerisme.
Schepenen/wethouders van Cultuur van MAHHL-steden.
Schepen/wethouder van Cultuur van Tongeren/Roermond.
Betreft: euregionale culturele uitagenda beide Limburgen.
Maastricht/Hasselt 30 december 2020,
Zeer geachte heer/mevrouw,
Recent waren als gevolg van de Coronacrisis de grenzen tussen Nederlands- en Belgisch Limburg
potdicht. Dit had nogal wat gevolgen voor noodzakelijk grensoverschrijdend verkeer en werd mede
veroorzaakt door gebrek aan structurele en sociale-culturele samenwerking en communicatie tussen
de beide Limburgen.
Om die samenwerking en communicatie vlot te trekken zijn er gelukkig een aantal interessante
culturele projecten in de Euregio-Maas-Rijn, te weten: de euregionale museumkaart, het netwerk
’Very Contemporary’, de Euregionale culturele uitagenda en de Via Belgica. Deze projecten zijn echter
bij lange na niet ‘af’, vooralsnog nog betreft het ’half werk’. Steeds tonen zij aan hoe ingewikkeld de
euregionale samenwerking is, ook al betreft het hier slechts de beide Limburgen met een gedeelde
taal. Hierbij vragen wij van u uw aandacht voor deze projecten en doen een beroep op u om u in te
zetten tot verdere voltooiing en afronding ervan
Meer specifiek behelzen de genoemde projecten het volgende:
▪ De euregionale museumkaart1 geldt voor 28 musea in regio Aken en het oostelijk BelgischNederlands grensgebied. De musea in Ostbelgien, Kerkrade en Heerlen doen mee; de musea in
Maastricht, Sittard-Geleen, Luik en Belgisch Limburg (vooralsnog) niet.
▪ Het netwerk ’Very Contemporary’2 is een gerenommeerd netwerk van instellingen voor
hedendaagse kunst van de Euregio-Maas-Rijn. Het netwerk promoot zichzelf in de Engelse taal! Het
is opmerkelijk dat het Bonnefantenmuseum Maastricht, Marres Maastricht en Z33 uit Hasselt niet
tot dit netwerk behoren.
▪ Euregionale culturele uitagenda - een digitaal instrument voor grensoverschrijdende cultuurcommunicatie van de MAHHL-steden (Maastricht, Aken, Hasselt, Heerlen plus Genk en SittardGeleen) - is volop in ontwikkeling. De Gemeente Maastricht is verantwoordelijk voor deze culturele
uitagenda. In dit initiatief ontbreken de provincie Luik, de stad Luik en de regio Aken vooralsnog.
▪ De Via Belgica3 liep van Boulogne-sur-Mer (Fr) via onder andere Arras, Bavay, Tongeren, Maastricht
en Heerlen naar Jülich en Keulen (DE). Voor een deel door de Euregio-Maas-Rijn. Het project Via
Belgica is beperkt tot het Nederlands Limburgs grondgebied plus de Belgische grensgemeente
Riemst vlakbij Maastricht. Opvallende afwezige is Atuatuca Tungrorum - de Romeinse stad bij
uitstek.
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https://naarhetmuseum.eu/
https://verycontemporary.org/
3 www.viabelgica.nl
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Zoals u ziet, is er nog geen enkel project volledig Euregionaal. Dat neemt niet weg dat verdere
doorontwikkeling geboden is. Daarbij is voor ons één lopend euregionaal project prioritair, dat door
de beide Limburgen met voorrang aangepakt moet worden en waarin zij hun onderlinge
samenwerking kunnen versterken. Dit betreft de ’euregionale culturele uitagenda’, die - ook als Luik,
Eupen en Aken (nog) niet mee willen doen - medio 2021 operationeel moet zijn voor beide Limburgen.
Daarna kan deze uitgerold worden naar Ostbelgien, Wallonië en Nordrhein-Westfalen
We verzoeken de provinciebesturen van beide provincies Limburg om in samenwerking met de
’MAHHL-trekker’ Maastricht een overleg te organiseren, waaraan de wethouders/schepenen van de
vijf Limburgse MAHHL-gemeenten, de gemeenten Tongeren/Roermond plus een aantal organisaties4,
die de euregionale culturele uitagenda gaan redigeren, deelnemen.
Deze bijeenkomst zou tevens gebruikt kunnen worden om ook de projecten: Very Contempory,
Euregionale Museumpas en Via Belgica te bespreken en afspraken te maken over het naar elkaar
doorlinken van de bestaande gemeentelijke informatie over cultuur enz. op de gemeentelijke
websites.
Namens ANV beide Limburgen
Armand Cremers (voorzitter)

Namens Stichting Geen Grens
Huub Spoormans (voorzitter)

Secretariaatsadressen:
ANV beide Limburgen: Guido De Corte - anvlimburgen@telenet.be - www.anv.nl
Stichting Geen Grens: Ger Essers - g.essers@planet.nl - www.geengrens.eu
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Bijvoorbeeld het uitstekende Nederlands-Vlaamse Zuiderlucht www.zuiderlucht.eu en de culturele uitagenda van
www.weekinweekuit.info en het Huis voor de Kunsten https://hklimburg.nl/
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Adressen van provinciale en gemeentelijke bestuurders cultuur
Provinciebesturen van beide Limburgen
Gouverneur Nederlands-Limburg Dhr. T. Bovens
secretariaat.gouverneur@prvlimburg.nl;
Gouverneur Belgisch- Limburg
Dhr. J. Lantmeeters kabinet.gouverneur@limburg.be;
Gedeputeerde Cultuur
Dhr. G. Koopmans
gpj.koopmans@prvlimburg.nl;
Gedeputeerde Toerisme
Dhr. I. Philtjens
igor.philtjens@limburg.be;
Schepenen & wethouders van cultuur van MAHHL-steden inclusief Genk & Sittard-Geleen plus
Tongeren en Roermond
Maastricht
Dhr. J. Jansen
jim.janssen@maastricht.nl;
Sittard-Geleen
Dhr. A Houthakkers wethouder.andrieshoutakkers@sittard-geleen.nl;
Heerlen
Dhr. J. Clemens
j.clemens@heerlen.nl;
Roermond
Dhr. F. Pleyte
bestuurssecretariaat@roermond.nl;
Hasselt
Dhr. J. Venken
joost.venken@hasselt.be;
Genk
Mevr. Nagels
anniek.nagels@genk.be;
Tongeren
Mevr. Christians
an.christiaens@stadtongeren.be;

Overzicht van (boven) gemeentelijke websites cultuur

Maastricht
www.gemeentemaastricht.nl/kunst-en-cultuur;
Sittard-Geleen
www.insittardgeleen.nl;
Heerlen
https://heerlenmijnstad.nl/start;
Roermond
www.roermond.nl/cultuur;
Hasselt
www.visithasselt.be/nl/beleven;
Genk
www.genk.be/vrije-tijd;
Tongeren
www.toerismetongeren.be/zien-en-doen;
www.visitlimburg.be/nl/wat-te-doen;
www.visitzuidlimburg.nl/te-doen-in-zuid-limburg/musea-kunst/
www.eropuitinlimburg.com/home/omgeving/belgie-net-over-de-grens/

