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aanvragen goedgekeurd – waarvan
10 beurzen en 12 ontwikkelings-
beurzen. De meest opmerkelijke
projecten zijn die van sopraan Ka-
trien Baerts (voorbereiding Konin-
gin Elisabeth Wedstrijd Zang
2011), beeldend kunstenaar Ives
Maes (vooronderzoek solo fototen-
toonstelling over de overblijfselen

Dit voorjaar lanceerde de Provincie
Limburg de cul tuursubs id ie
STROOM. De komende drie jaar is
er 100.000 euro per jaar ter beschik-
king om individueel talent via beur-
zen te ondersteunen. De subsidie
geeft kansen aan beloftevol talent
voor een leertraject in binnen- of
buitenland of bij de voorbereiding
van een project. De vele aanvragen
voor de ronde in het voor- en najaar
bewijzen dat er in Limburg veel ta-
lent actief is. De aanvragen komen
vanuit verschillende hoeken; uit de
klassieke muziek, het theater, de de-
signwereld, de fotografie, … In no-
vember werd een nieuwe lichting

van de wereldtentoonstelling in
Nelson Atkins Museum USA i.s.m.
Flacc) en theatermaker Daan Cu-
pers (vooronderzoek muziekthea-
tervoorstelling en documentaire
i.s.m. Laïs).

Info 011 23 75 34 
www.stroomlimburg.be

Steun voor Limburgs talent

Limburgse armoedeconferentie
Workshops rond armoede en bud-
get, armoede en allochtonen, ar-
moede en onderwijs, ... voor ieder-
een die met en voor mensen in ar-
moede werkt. Dinsdag 23 novem-
ber, 9 tot 13 u in de Boudewijnzaal,
Provinciehuis. 
Info 011 23 72 36 
www.limburg.be/programmacel

Forte
Dinsdag 23 november om 20 u: Il
Gardellino o.l.v. Marcel Ponseele en
Jan de Winne, Damien Guillon — alt,
Marcus Ullmann — tenor, Lieven
Termont — bas. Op het programma
J.S. Bach en J.D. Zelenka. Sint-Quin-
tinuskathedraal, Hasselt.
Info 011 29 59 74 
www.fortelimburg.be

Fricties 
Festival voor jongerentalent in CC
Hasselt op 26 en 27 november.
Vrijdag om 19 u: Caroline D’Haese
& Leena Keizer met ‘Magdala’.
Vrijdag om 21 u: dans met Busy
Rocks. Zaterdag om 20 uur : Mette
Edvardsen met ‘Every Now and
Then’.
Info 011 23 75 34 
www.dansinlimburg.be

Dar Es Salaam
De islam als emancipatiemiddel
voor vrouwen ? Khadija Aznag van
het Provinciaal Integratiecentrum
Vlaams-Brabant en enkele Limburg-
se moslima’s geven hun visie over
vrouw-zijn en islam. De infoavond
vindt plaats op 14 december van
19 u. 30 tot 22 u in de Hassan Ibn
Tabet moskee in Genk-Winterslag
(Noordlaan 133/3). 
Info 011 30 57 00 
www.vormingpluslimburg.be

Limburgse integratieprijs
Op donderdag 16 december om
20 u reikt de Limburgse Integratie-
raad haar tweejaarlijkse integratie-
prijs uit in het provinciehuis in Has-
selt. Acht Limburgse organisaties uit
de sociale en socioculturele sector
dingen mee. Het Turks Jeugd Thea-
ter (Türk Gençlik Tiyatrosu) uit Genk
brengt tijdens de uitreiking in drie
korte scènes vijftig jaar Limburgse
migratiegeschiedenis voor het voet-
licht. 
Info 011 30 57 00 
www.limburg.be/integratiecentrum

AGENDA

Om te bouwen, te verbouwen, of om een constructie af te
breken, je perceel van functie te veranderen of grond te
verkavelen, heb je doorgaans een vergunning nodig.
Voor die stedenbouwkundige of verkavelingsvergunnin-
gen kan je terecht bij je gemeentebestuur. Neem daarom
zeker eerst contact op met de gemeente waar het betref-
fende perceel gelegen is. Als de gemeente je aanvraag tot
een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning wei-
gert, dan kan je bij de provincie Limburg terecht. Gede-
puteerde Walter Cremers : “Je kan ‘beroep aantekenen’,
zoals men dat noemt. Dat is ook het geval als de gemeente
één of meerdere voorwaarden oplegt waarmee je niet ak-
koord kan gaan, of als de gemeente de vastgestelde ter-
mijn laat verstrijken en je daardoor automatisch een wei-
gering krijgt.” Wie een kleine ingreep aan zijn woning wil
doorvoeren, kan dat vanaf 1 december sneller afhandelen
… met minder administratieve verplichtingen. Voor een
terras of zwembad moet je niet meer altijd een vergun-
ning aanvragen. Andere werken (bv. aanbouw veranda)
moet je ‘melden’. Raadpleeg zeker je gemeentebestuur !

Info 011 23 83 45 
www.ruimtelijkeordening.be

Bouwen en verbouwen
Welke procedure moet je volgen ?

Elke Limburger met ‘een baksteen in zijn maag’,
krijgt op één of andere manier te maken met die
verschillende overheden als hij denkt aan de bouw
of de verbouwing van een eigen huis. In functie van
het volgen van de juiste procedure, blijft het aange-
raden om even contact op te nemen met de dienst
Ruimtelijke Ordening van jouw gemeente.

Gedeputeerde Walter Cremers.

Geïnspireerd door de evoluties in
biowetenschap en -technologie en
de door wetenschappers en acade-
mici aangekondigde biologische
(r)evolutie, laat Alter Nature haar
licht schijnen op de manieren
waarop de mensheid doorheen de
eeuwen heen de natuur heeft beïn-
vloed. Het concept wordt vertaald
in vier tentoonstellingen; tussen
20 november 2010 en 13 maart
2011 vindt een groepstentoonstel-
ling met 20 internationale kunste-
naars plaats in Z33, terwijl CIAP
uitpakt met een groepstentoon-
stelling. 
Info 011 29 59 60 
www.limburg.be/Z33

Alter Nature 

Natuur in de kijker.

De provincie Limburg stelde een
brochure samen vol nuttige die-
reninformatie. Wat kan je doen als
je een hond/kat wilt adopteren of
als je huisdier verloren gelopen is ?
Bij wie kan je aankloppen als je de
handen uit de mouwen wilt steken
om het dierenleed te verzachten ?
Je krijgt ook tips over verzorging en
omgang, over wat je wel en niet
mag doen met een wild dier enz.
Wil je deze brochure ook in huis ?
De digitale versie vind je op www.
limburg.be/dierenwelzijn. De pa-
pieren versie kan je bestellen op
dierenark@limburg.be. 

Jij en je huisdier 

Brochure vol diereninfo.

Nieuws van de provincie

limburg.be

Een initiatief van de 
provincie Limburg

Universiteitslaan 1, B–3500  HASSELT
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