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Limburg 

 

Jeugdraad voert actie in provinciehuis rond behoud jeugdbeleid  
 

Provincie Limburg dreigt rol in jeugdbeleid kwijt te spelen 

 

De Limburgse Jeugdraad voerde gisteren actie in het provinciehuis. Ze willen alle provincieraadsleden 

attent maken op de rol van het jeugdbeleid. De provincie dreigt deze bevoegdheid te verliezen.  Kizzy 

Van Horne  
 

 
Bejamin Vandervoort: Limburg kent een zeer goed jeugdbeleid 
 
 

Hasselt 
 

Een tweetal weken geleden heerste er al opschudding, toen bekend raakte dat de Vlaamse regering, in het 
kader van de hervormingen, plannen heeft om het jeugdbeleid weg te halen bij het provinciebestuur. 
Gedeputeerde van onder andere Jeugd, maar ook Toerisme, Jean-Paul Peuskens, hield gisteren zijn 
beleidsverklaring in het provinciehuis. Ook het toekomstige jeugdbeleid van de provincie werd toegelicht. 
'Limburg kent een zeer goed jeugdbeleid. Met initiatieven als de Muziekodroom, Villa Basta, Limbomania, maar 
AllEars! en de subsidies voor brandveiligheid in de jeugdlokalen, is Limburg voorloper. Het provinciebestuur 
heeft altijd kort op de bal gespeeld. We zijn er zeker van dat dit vanuit Vlaanderen niet kan', zegt 
ondervoorzitter Benjamin Vandervoort. De jongeren deelden daarom doodsbrieven uit aan de 
provincieraadsleden. 
 

Gedeputeerde Jean-Paul Peuskens benadrukte in zijn beleidsverklaring dan ook de pioniersrol van Limburg in 
het jeugdbeleid. 'Momenteel subsidieert de provincie Limburg ongeveer twintig provinciale jeugdorganisaties. 
Vanaf 2014 zijn provincies niet langer bevoegd voor de subsidiering ervan . In 2012 gaan we samen met de 
betrokken jeugdorganisaties na welke gevolgen dit heeft', zegt de gedeputeerde. 
 
 

Projecten 
 

Ook wordt in 2012 bekeken hoe het project AllEars! rond de gratis oordoppen op festivals en fuiven verder 
gezet kan worden. Voor jonge kinderen wordt een grote speeldag georganiseerd en spelen in de natuur 
gepromoot. Een proefproject bestaat uit het creëren van maar avontuurlijke speelruimtes in Bilzen, Riemst, 
Genk en Hechtel-Eksel. 
 

In Bokrijk zet het provinciebestuur volgend jaar in op het optrekken van de tijdslijn. De Sixties krijgen een plek 
aan de Oude Stad waar Cinema Rex en Café Expo al gevestigd werden. 
 

Op vlak van toerisme wil het provinciebestuur de groei vasthouden. 'De Vlaamse markt blijft de belangrijkste 
markt. We zien vooral veel toeristen uit West-Vlaanderen en zullen ook in 2012 daar intensief communiceren', 
zegt Peuskens. Toerisme Limburg blijft ook extra inzetten op de Nederlandse en Duitse markt. 'We moeten ons 
natuurschoon en landschappelijke diversiteit nog beter positioneren.' 
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