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"600 mensen staan onder druk" 

 

Hasselt 

Als er iemand veel te verliezen heeft bij de interne Vlaamse staatshervorming, is het wel 

gedeputeerde Gilbert Van Baelen (Open Vld). Meer dan 18 miljoen euro aan werkingsmiddelen voor 
cultuur bijvoorbeeld, personeel en gebouwen niet meegerekend. Van Baelen, ook bevoegd voor 

personeel, ziet met de snode plannen van de Vlaamse regering ook een 600-tal provinciale 
ambtenaren en onderwijsmensen naar andere beleidsniveaus verhuizen. Maar de gedeputeerde maakt 

zich niet veel zorgen, want de provincie heeft al een alternatief in petto: de stadsregio Limburg. 

 
 

Personeel onder druk 
 

Naar schatting 600 personeelsleden van de provincie staan "onder druk" als de Vlaamse regering de voornemens 
uit het Groenboek van Bourgeois daadwerkelijk uitvoert. Goed de helft van de 1.200 ambtenaren die voor de 
provincie werken, de 135 onderwijsmensen meegerekend. "Het zijn de mensen die te maken hebben met cultuur, 
welzijn, onderwijs en jeugd, bevoegdheden die men op een ander niveau wil overdragen", zegt gedeputeerde van 
Personeel en Cultuur Gilbert Van Baelen. 
 

Hij heeft begrip voor de ongerustheid onder het (onderwijzend) personeel, maar wil de interne Vlaamse 
staatshervorming ook niet té negatief bekijken. "Als men de middelen overhevelt naar de stadsregio Limburg, 
verandert er niets", stelt Van Baelen. Gouverneur Reynders heeft in zijn openingsrede een pleidooi gehouden voor 
één stadsregio waar alle Limburgse gemeenten deel van uitmaken. Die stadsregio zou de persoonsgebonden 
bevoegdheden als welzijn, cultuur en onderwijs overnemen. 
 
 
Theater aan Zee 
 

"Als ze alles overdragen aan het Vlaamse niveau, hou ik mijn hart vast. Gaat Vlaanderen twee of drie 
theaterfestivals in leven houden? Een organisatie als Theater op de Markt komt dan onder druk te staan. Ik heb 
ook niet de indruk dat de gemeenten vragende partij zijn om dit te organiseren. En wat als Vlaanderen straks 
alleen een Theater aan Zee wil? Wij, als provincie bekijken dat meer op regionaal niveau en willen op cultureel 
vlak onderscheidend werken. Bijvoorbeeld met de actuele kunst in Z33. Ook kleinere culturele centra krijgen 
dankzij de provincie de kans grotere producties aan te trekken." 
 

Zou het dan echt niet beter zijn voor Limburg als Vlaanderen een instelling als het Gallo-Romeins Museum zou 
overnemen?  Van Baelen vreest van niet. "Het museum kost nu 2,9 miljoen per jaar. We krijgen van Vlaanderen 
368.000 euro per jaar, terwijl het een erkend Vlaams museum is. Niets houdt hen tegen om meer te geven. Als 
het Gallo-Romeins Museum in concurrentie komt met de andere Vlaamse musea, gaan ze het moeilijk krijgen." 
 

Van Baelen wijst er voorts op dat de provincie ook nog op meer bescheiden niveau het cultuurleven stimuleert. 
"Wij geven onder meer subsidies aan de heemkundige kringen, amateurkunsten en lokale bibliotheken. Het zijn 
vaak minder zichtbare dingen, maar daarom niet minder belangrijk." 
 

 
 

"Culturele industrie belangrijker dan automotive" 
 

• Na STROOM lanceert Van Baelen volgend jaar STROOM-invest, een fonds dat risicokapitaal investeert in 
culturele ondernemingen. "We gaan hiervoor provinciale en LSM-middelen aanspreken. Bedoeling is vooral 
kapitaal ter beschikking stellen van jonge culturele ondernemers. We gaan hen ook  coachen vanaf het 
moment dat ze de school verlaten tot ze de stap zetten naar een culturele onderneming. De culturele 
industrie heeft in de Euregio een grotere toegevoegde waarde dan de automobielnijverheid." 

 

• Het Gallo-Romeins Museum pakt volgend jaar uit met 'Sagalassos, City of dreams', een tentoonstelling 
gewijd aan de spectaculaire vondsten op deze archeologische site in Turkije. 

 

• Manifesta, de Europese Biënnale voor actuele kunst, komt in 2012 naar Limburg. Van Baelen heeft op 
Manifesta 8 in Murcia gezien dat er nog heel wat werk aan de winkel is, maar hij blijft ambitieus. 

 

• Bij het PLOT in Zwartberg komt de bestuursschool onder druk te staan door het wegvallen van de twee 
weken verplichte vorming voor lokale ambtenaren. De opleidingen voor ambulanciers, politieagenten en 
brandweerlui blijven buiten schot. De gedeputeerde belooft voor volgend jaar de tweede fase van het 
oefenterrein voor de brandweer en een herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor een oefenterrein 
voor de politie. 

 
 



 
 
 
Reacties van de raad 

• De voorbije maand zijn alle filerecords gebroken. Igor Philtjens (Open Vld) vroeg zich af of het 
provinciebestuur iets kan doen om tijdens de spitsuren minder personeel op weg naar het 
Provinciehuis te sturen. "Dat kan door te vergaderen via telefoon, videoconferentie of door (deeltijds) 
thuiswerk", aldus Philtjens. "Er ligt een voorstel op tafel om telewerk in te voeren bij de provincie", 
antwoordde gedeputeerde Van Baelen. "Het zal structureel of sporadisch kunnen en op basis van 
vrijwilligheid." 

 

• "Waarom draait Manifesta 2012 bijna uitsluitend rond het mijnerfgoed? Is er in Limburg geen ander 
industrieel erfgoed dat in de kijker kan gezet worden?", wou Diane Vossius (CD&V) weten. "Manifesta 
heeft zelf voor Limburg gekozen op basis van het industrieel erfgoed van de mijnen. Het gaat dus 
nadrukkelijk over mijnerfgoed", aldus Van Baelen. 

 

• Vossius vroeg ook waarom Creative Drive, een Europees project rond creatief ondernemen, zich 
alwéér op C-Mine afspeelt. "Limburg is al zo klein", antwoordde Van Baelen. "C-Mine ontwikkelt nu 
eenmaal initiatieven rond cultureel ondernemerschap. Dat kunnen we Genk toch niet kwalijk nemen. 
Integendeel, bundeling van krachten is nodig." 

 

• Hugo Biets (Open Vld) hield een opmerkelijk betoog tegen de oprichting van een stadsregio Limburg 
zoals gouverneur Reynders die heeft aangekondigd. "Mocht de Vlaamse regering kiezen voor één 
stadsregio, dan wordt dat straks aan Limburg voorgesteld als een enorme Limburgse overwinning. 
Maar het is een nederlaag, een fopspeen. De stadsregio staat voor de afbouw van het verkozen 
politiek bestuur. Je kunt wel buizen of vuilniszakken in een intercommunale onderbrengen, maar je 
stopt het Limburgs cultuurbeleid daar toch niet in." 

 

• Sven Lieten (sp.a) vroeg steun voor het verenigingsleven. "Bijvoorbeeld in de vorm van een fikse 
korting op de zaalverhuur." Voor deputé Van Baelen is dat een lokale aangelegenheid. Hij stelt vast 
dat het aantal verenigingen en activiteiten zeker niet afneemt in Limburg. "Er zijn nu 1.727 
verenigingen, 1 meer dan tien jaar geleden. Er is wel een vergrijzing." 

 
Het spookdossier 
 

BEELDENPROJECT AAN HET FIETSROUTENETWERK - Hoe zit het met het 'beeldenproject' of 'Z-out'? Zo 
vroegen CD&V, Vlaams Belang en N-VA zich gisteravond tijdens de provincieraad af. Het beeldenproject 
begon in 2006 met een idee van gouverneur Stevaert die er zelfs in slaagde de bekende curator Jan Debbaut 
te strikken als artistiek directeur. Vier jaar later is er van het plan om kunstwerken langs het 
fietsroutenetwerk neer te zetten, nog niet veel in huis gekomen. Vlaanderen heeft na lang aandringen wel 
1,5 miljoen van de oorspronkelijk beloofde 4 miljoen euro vastgelegd. "We hebben veel praktische en 
juridische problemen gehad om de middelen vrij te krijgen", zegt gedeputeerde Van Baelen. "Het 
verwachtingspatroon dat naar buiten gecreëerd was, is op het terrein inderdaad nog niet ingevuld. We 
hebben wel de badeend gehad en de sculptuur van Philip Metten. We hadden gedacht dit najaar met een 
cluster te starten. Maar de tweede curator laat op zich wachten. We hebben nu Jan Boelen (Z33) gevraagd 
een lijstje van kunstenaars op te stellen. De eerste reacties zijn overwegend positief, maar we hebben nog 
geen contracten. In het voorjaar van 2011 moet duidelijk zijn wat er in die eerste cluster in Borgloon en 
omgeving kan gebeuren." 
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