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Geachte leden van Provinciale Staten van Limburg,
November 2017 vond er een studiedag plaats rond groeiende kloven in de Limburgse samenleving. Die dag
gaven méér dan 100 Limburgse burgers (van burgemeesters tot uitkeringsgerechtigden) acte-de-présence
om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Het resulteerde in een ‘Open Brief aan de (Zuid)Limburgse Samenleving’. Na de aanbieding van deze brief aan de gouverneur in februari 2019, leidde dit
op 27 juni 2019 tot een gesprek met gouverneur Th. Bovens, gedeputeerde J. van den Akker en de
ambtenaren P.Boonen/M. Theeuwen (ter vervanging van M. van Rijnsbergen die verstek moest laten gaan
vanwege ziekte). Verder waren hierbij aanwezig G. Braun, voorz. LWV en R. van Baaden, bestuurder FNV
ZO-Nederland. Zowel de agenda van dat gesprek als het (vanwege politieke consternatie en overlijden van
dhr Peter Boonen, niet-gearresteerde) verslag van deze bijeenkomst vindt u in de bijlage.
Daarnaast vindt u hierbij ons pleidooi voor meer aandacht in het onderwijs voor buurtalenonderwijs.
Terecht is er grote aandacht voor de Engelse taal als ‘lingua franca’, maar juist ook onze regio heeft veel
baat bij inzet die de (sociaal-) economische en culturele betekenis van zowel Frans als Duits in het
onderwijs benadrukt.
Wij hopen van harte (en gaan ervan uit) dat we het gesprek in deze dossiers na de coalitievorming zowel
met Gedeputeerde als Provinciale Staten verder kunnen zetten.

Met vriendelijke groet,
Philippe Cremers.
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sociale denktank die wil overbruggen, verbinden en versterken.
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