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Inleiding  

 

In maart 2016 sloegen onze gemeenten de handen ineen, en startten we  een bestuurlijke samenwerking op 

het gebied van cultuur tussen de Noord-Limburgse gemeenten. De behoefte om samen te werken bestond 

al langer, en incidenteel gebeurde dat ook, maar wat ontbrak was een verbindend thema en het benodigde 

budget. Een geweldig thema om de samenwerking op te starten bleek Cultuureducatie met Kwaliteit te zijn. 

In 2016 startte de samenwerking in de regio op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau, en deed gemeente 

Venlo namens de gemeenten Noord-Limburg een aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor 

“Lokaal C”. Een project dat  samen met het culturele veld en het onderwijs, voor een deel verenigd in 

Cultuurpad, is ontwikkeld. Dit plan had niet zonder de steun van provincie Limburg gerealiseerd kunnen 

worden. Belangrijker dan de geslaagde samenwerking tussen gemeenten en het cultuurveld is natuurlijk het 

resultaat: een flinke impuls aan cultuureducatie in Noord Limburg.  

Deze aanpak heeft ons dermate geïnspireerd, dat we nu een stap verder willen zetten. Daarom presenteren 

we nu dit plan, “Samen ontwikkelen door te doen”. In dit plan laten we zien wat wij als gemeenten beogen, 

welke middelen wij ervoor vrijmaken en welke ondersteuning wij van de provincie vragen. 

 

De titel van het plan staat voor wat wij voor ogen hebben. We willen samen, gemeenten én het culturele 

veld, aan de slag, de schouders eronder zetten. Al doende deskundigheid bevorderen, aan het werk om al 

het moois dat er in onze regio is beter zichtbaar te maken, het veld te versterken en talenten de kans geven 

zich te ontwikkelen.  

En ja: we willen ook op zoek naar het inhoudelijke profiel van onze regio, naar de kwaliteiten waarmee we 

ons onderscheiden, naar de ‘couleur locale’. Daar zijn de eerste gesprekken al over geweest met 

professionals van het Huis voor de kunsten Limburg, Stichting Popmuziek Limburg, collega’s van recreatie 

en toerisme, Kunstencentrum Venlo en een aantal culturele makers, ook amateurs. Die gesprekken gaan 

voort, en we verwachten dat door onze aanpak voor “Samen ontwikkelen door te doen” die gesprekken 

gevoed worden. Maar we willen niet op de uitkomsten van die gesprekken wachten. Het culturele veld, zo 

hebben we gemerkt, van amateur tot professional, heeft allereerst behoefte aan samenwerking en zit in de 

startblokken om aan de slag te gaan met de samenwerking.  

We hebben drie thema’s benoemd waar wij als regio samen op in willen zetten. Waarbij de samenwerking 

moet leiden tot een kracht, die meer is dan de som der delen. De thema’s die we samen met het culturele 

veld gaan oppakken zijn:  

- Zichtbaarheid 

- Ontwikkeling 

- Productieklimaat 

 

Met Zichtbaarheid bedoelen we dat we zowel euregionaal als landelijk beter willen laten zien hoeveel moois 

er op dit moment al wordt gemaakt en te zien is. Van professional tot amateur. Bij Ontwikkeling gaat het om 

twee zaken. We willen door middel van cultuureducatie de mogelijkheid bieden voor de individuele maker 

om zich te bekwamen (Talentontwikkeling). Daarnaast willen we de organisaties helpen om de 

presentatiefunctie te versterken. En met Productieklimaat streven we na dat we zowel de instellingen als 

de makers willen ondersteunen in het maken van mooie, aansprekende producties, bijvoorbeeld door 

samenwerking te initiëren.  

 

De gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo, 

Venray en Weert hebben elkaar op inhoud en ambitie gevonden. Alle gemeenten constateren dat de regio 

een enorme culturele kracht kent. Vanuit partnerschap en een faciliterende rol willen alle gemeenten de 

handen ineen slaan en culturele en maatschappelijke partners in staat stellen de culturele kracht, die er al is, 

op euregionale en landelijke schaal brengen. 

 

Door “samen te ontwikkelen door te doen” sluiten we aan bij het culturele veld, en  bij de ‘cultuur’ van onze 

regio: we doen veel mooie dingen. Wat onze cultuurregio is, uit zich juist in cultuur samen maken. 

 

Met dit projectplan leggen wij een plan de campagne voor en vragen wij financiële ondersteuning ter hoogte 

van € 75.000,- van de Provincie Limburg. Dit bedrag gaan de gemeenten matchen. Daarnaast zullen we van 
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partners en fondsen een bijdrage proberen te verkrijgen in de verschillende projecten. Papier is geduldig, wij 

niet: dit plan van aanpak is een eerste stap van een regio die in beweging is en verder wil. We starten  als 

gemeenten een traject op samen met het culturele veld, wat gaat  leiden tot een duidelijke en 

onderscheidende culturele regio. De provincie Limburg heeft veel moois te bieden om mensen te binden en 

te boeien. Zuid-Limburg heeft dat als cultuurregio al laten zien: cultuur bloeit! Noord-Limburg wil graag 

bijdragen aan die bloei en samen met de Provincie ontwikkelen door te doen! 

 

Namens de wethouders van deelnemende gemeenten, 

 

Anne Thielen 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

4 
 

 

 

Waarom dit plan?  

Na jarenlange samenwerking heeft de regio met elkaar de ambitie geformuleerd uit te willen groeien tot een 

van de mooiste cultuurregio’s van Nederland. Een regio waar de inwoners en de bezoekers hun culturele 

hart kunnen warmen. We gaan daartoe het brede en goede culturele aanbod in onze regio bundelen en 

versterken. Dit gaan wij samen met het culturele veld doen. Daarbij maken wij gebruik van de aanwezige 

infrastructuur in de omringende (eu-)regio’s. 

 

Om dit te verwezenlijken hebben wij in dit projectplan een proces van co-creatie opgezet. We willen 

nadrukkelijk samen met het culturele veld en partners als Provincie Limburg ontwikkelen door te doen! 

 

Organisatie  

De samenwerkingsstructuur van Noord Limburg: 

Er bestaat een ambtelijke werkgroep cultuur, deze komt maandelijks bij elkaar. De werkgroep bestaat uit de 

beleidsmedewerkers cultuur. Op uitnodiging schuiven (incidenteel) andere professionals aan. Denk hierbij 

aan de medewerkers van het Huis voor de Kunsten, ambtelijke ondersteuning vanuit de provincie en 

professionals vanuit het culturele veld.  

Tweemaal per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats met de wethouders cultuur van de aangesloten 

gemeenten. Bestuurlijk overleg vindt plaats op een culturele locatie in de regio.  

 

Deelnemende gemeentes in samenwerking zijn: 

Gemeente Beesel (ambtelijk trekker) 

Gemeente Bergen 

Gemeente Gennep 

Gemeente Horst aan de Maas 

Gemeente Mook – Middelaar 

Gemeente Peel en Maas 

Gemeente Venlo 

Gemeente Venray (bestuurlijk trekker) 

Gemeente Weert  

 

Regio Noord-Limburg en Midden-Limburg: 

 

Werkafspraken tussen gemeenten, 

beslissingsbevoegdheid: 

 de bestuurlijke overleggen worden voorbereid door 

de ambtelijke werkgroep; 

 documenten worden vastgesteld tijdens de 

bestuurlijke overleggen; 

 de ambtelijk trekker is voorzitter tijdens de 

werkgroep, er wordt roulerend genotuleerd door de deelnemende gemeentes; 

 overige werkafspraken worden vastgelegd tijdens de ambtelijke werkgroep, hierbij werken we met 

een afspraken lijst. Uitgebreide notulering vind alleen plaats tijdens de bestuurlijke overleggen; 

 De gemeente Venray is financieel penvoerder van dit plan van aanpak. Alle gemeenten dragen 

gezamenlijk de financiële verantwoordelijkheid, op basis van hun bijdrage aan dit plan. 

 

 

 

 

Inspiratie 

Samenwerking Theaters Noord- 

en Midden-Limburg 

 

Samenwerking in onze regio is 

niet nieuw: nu al werken de 

theaters aan een project om de 

samenwerking op onder andere 

het gebied van programmering, 

ticketing en inkoop te 

intensiveren. 
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Organisatie proces ‘Samen ontwikkelen door te doen’: 

In de eerste fase ‘samen verkennen’ is het belangrijk om het 

proces te faciliteren/organiseren en daarin het culturele werkveld 

een duidelijke rol te geven. Hiervoor wordt een makelaar 

aangesteld. De makelaar krijgt regie over de  organisatorische- en 

uitvoerende taken. Deze makelaar is de schakel tussen de 

ambtelijke werkgroep en het  culturele werkveld. Denk hierbij aan 

het organiseren van  bijeenkomsten en werksessies met het veld.  

De regie voor het proces blijft bij de ambtelijke werkgroep. De 

ambtelijke werkgroep geeft dus opdracht aan deze persoon. 

 

Doel van de werksessies is het inhoudelijk uitwerken van de 

Routekaart (zie bijlage) en het verder bepalen op welke vlakken er 

(meer) samengewerkt kan worden. De ambtelijke werkgroep is 

verantwoordelijk voor het samenvoegen van de eerste conclusies 

en het verder vormgeven van het proces.  

 

Partners  

Samen ontwikkelen door te doen, kan alleen wanneer we dit ook 

samen doen. Dat betekent dat het culturele veld en culturele 

partners een belangrijke rol krijgen in het proces. De urgentie om 

samen te werken is op provinciaal en gemeentelijk niveau 

voelbaar. Ook in het culturele veld ontstaan de eerste 

samenwerkingen, bijvoorbeeld tussen poppodium Grenswerk in 

Venlo en muziekcentrum de Bosuil in Weert. De bottom-up 

benadering levert dus direct iets op. De instellingen, organisaties, 

verenigingen en andere partners uit het werkveld zijn belangrijk 

voor de samenwerking en dus voor het slagen van ons proces.  

 

Routekaart 

In bijlage 1 is een routekaart opgenomen. Deze routekaart spreekt 

over een viertal fases waarin we in de periode maart 2019 t/m 

december 2020 samen met het veld gaan werken aan cultuur in 

onze regio: 

 Fase 1: samen verkennen 

 Fase 2: samen creëren 

 Fase 3: samen laten zien 

 Fase 4: samen ontwikkelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inspiratie 

Een leven lang theater 

 

‘Bedenk zelf wat je wilt leren’; 

dat was het thema van de 

theaterlessen voor zo’n 50 

jongeren tussen de 7 en 21 

jaar oud. Het resulteerde in 

een musical over het boek 

‘Pesten’ van Carrie Slee. De 

musical werd opgevoerd op 

kleine podia, maar ook op 

middelbare scholen in diverse 

gemeenten. Het gezelschap 

werkt in 2019 en 2020 verder 

aan het vergroten van hun 

kennis en expertise met als 

doel meer, en kwalitatief 

betere, projecten op te zetten. 

Ook kennisdeling met andere 

gezelschappen uit de regio 

krijgt meer vorm nu er zicht is 

op wat er in de regio speelt. 
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Fase 1 samen verkennen  
Samen verkennen is de aftrap van het traject ‘samen ontwikkelen 

door te doen’. Het is een verkennings- en onderzoeksfase met het 

culturele veld. De gemeenten willen dit proces faciliteren. Samen 

met het culturele veld gaan we op zoek naar de behoeften, maar 

ook de ambities en kansen binnen de thema’s zichtbaarheid, 

ontwikkeling en professionalisering. 

In deze fase wordt niet alleen per thema duidelijk welke 

uitdagingen we samen aangaan. Het culturele veld krijgt de kans 

om elkaar te leren kennen en bruggen te slaan. Als er zich al 

eerder kansrijke projecten voordoen, gaan we deze faciliteren. 

Fase 1 leidt daarmee ook tot mogelijke verbindingen in projecten 

die al lopen. Iedereen kan wat inbrengen. Fase 1 is tevens de 

voorbereiding van Fase 2: samen creëren. Fase 1 levert daarmee 

ook mogelijk nieuwe initiatieven op. Dat we het samen doen moet 

het gewenste commitment opleveren. 

 

Doel: 

Het culturele veld Noord-Limburg wordt breed betrokken en wordt 

mede proceseigenaar. We geven bekendheid aan het proces van 

de regio. Gemeente Weert spant zich in voor deelnemen vanuit 

Midden Limburg. We verbinden culturele boegbeelden aan het 

project. 

 

Met wie? 

 Deelnemende gemeenten 

 Provincie Limburg 

 Provinciale organisaties, zoals Stichting Popmuziek Limburg. 

 Huis voor de Kunsten vanuit haar rol als verbindend 

consulentschap 

 Het (amateur) culturele veld, partners en betrokkenen uit de 

regio. 

 Lokale veld Noord Limburg en Weert (en Midden-Limburg bij 

aansluiting) 

 

Activiteiten 

 Startbijeenkomst in de Maaspoort met culturele veld  

 Werksessies  verkenning op thema’s, bijvoorbeeld: 

o Muziek en creatieve industrie  Grenswerk Venlo  

o Toneel, theater en dans  Schouwburg Venray  

o Recreatie, toerisme en erfgoed  Locatie Beesel  

o (beeldende) kunst, literatuur en film   Bibliotheek Weert 

o Doorgaande lijn “van amateurgezelschap tot professional” 

 Eindpresentatie/ Aanzet verhaal van Noord Limburg 

 

Doel Fase: 

Fase 1 is te verdelen in verschillende doelen 

1. Bekendheid geven aan het proces in de regio (het culturele veld stapt op de trein) 

2. Samen met partners en het lokale veld verkenning en verdieping van kansen voor cultuur 

 

Wat hebben we nodig: 

Een uitvoerend projectleider met organisatie en verbindingskracht voor 16 uur per week   

 

 Goede communicatie/PR 

Inspiratie 

Cross-overs worden 

aangejaagd 

 
De beeldende kunstsector 

verenigd zich. In 2019 en 2020 
werken zij samen aan een 

project waarin verschillende 
kunstdisciplines elkaar 

ontmoeten. Vanuit een literair 
thema gaan beeldend 

kunstenaars op zoek gegaan 
naar de verbinding met 

disciplines als dans, 
beeldende kunst en 

(wereld)muziek. Ook het 
onderwijs wordt betrokken. Er 
is aandacht voor parels als de 

kunstenaarskolonie in 
Plasmolen. De groep 

enthousiastelingen kijkt  niet 
alleen over de grenzen van 

hun eigen kunstdiscipline, ze 
voeren het project ook over 

de gemeentegrenzen heen uit. 
Het resultaat: exposities, 

dansvoorstellingen en  
dialoogmiddagen rondom één 
literair thema in de hele regio. 
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 Website 

 Digitale flyers 

 Uitnodigingen 

 Locatie 

 Gespreksleider 

 Afsluitende netwerkborrel  

 

Wat leveren we op: 

Juni 2019 eindpresentatie uitkomst verkenning (regionaal) zowel professioneel als amteurveld. In de 

verkenning moet staan wie mee gaat doen, hoe de structuur eruit gaat zien, thema’s moeten benoemd zijn. 

Regio breed zijn boegbeelden aan het project verbonden. We hebben daarmee commitment en een eerste 

aanzet voor fase 2.  
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Fase 2 samen creëren 
Het is niet de bedoeling om het proces helemaal dicht te 
timmeren. Dit proces werkt, omdat het van onderop vormgegeven 
wordt. Daarom is het van belang om fase twee vanuit de 
uitkomsten van fase één verder vorm te geven. In fase twee 
krijgen initiatieven en uitdagingen uit fase één de ruimte om aan 
de slag te gaan, te doen, te creëren. Om welke initiatieven, 
uitdagingen, ambities en kansen het precies gaat wordt duidelijk in 
fase één. 

 

Doel: 

 Resultaten uit de verkenning in kaart brengen brengen/ in 

praktijk brengen.  

 

Met wie: 

 Deelnemende gemeenten 

 Provincie Limburg 

 Het (amateur) culturele veld, partners en betrokkenen uit de 

regio. 

 Lokale veld Noord Limburg en Weert (en Midden-Limburg bij 

aansluiting) 

 

Activiteiten: 

 Het verhaal van Noord Limburg opstellen 

 Resultaten uit de verkenning in praktijk brengen 

 Verkenning omzetten naar een duidelijk programma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Inspiratie 

Reizend Open Poppodium 

 

De verschillende poppodia in 

de regio hebben de handen 

ineen geslagen op het vlak 

van popmuziek. Binnen deze 

samenwerking zetten ze in op 

talentontwikkeling, facilitering 

of ondersteuning van 

amateurbands en 

zichtbaarheid van de sector.  

In een eerder stadium 

nodigde elk poppodium 

betrokkenen uit de regio uit 

om mee te denken over de 

kansen en mogelijkheden. De 

tijd om zich als samenwerking 

te presenteren is 

aangebroken. In Venlo vindt 

de eerste editie van ‘Open 

Poppodium’ plaats. Jong 

talent presenteert zich aan 

publiek. Daarna reizen de 

jonge bands, zangers en Dj’s 

naar andere podia in de regio. 

Ze maken voor het eerst  mee 

hoe het is om te toeren; 

meerdere keren voor publiek 

te spelen en zich steeds op 

een ander podium te  

presenteren. 
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Fase 3 Samen laten zien  
Ook in fase drie is het niet de bedoeling om het proces dicht te timmeren, dit maken we samen met het 
culturele veld. Fase drie staat in het teken van zichtbaarheid waarbij verhalen met elkaar maar ook buiten de 
regio gedeeld worden.  
 
Doel: 

 Samen met het veld geven Noord-Limburg en Weert kleur. We laten zien wat onze couleur lokaal is 

 We zijn trost op wat we hebben en laten dit zien/dragen dit uit 
 
Activiteiten: 

 Het verhaal van Noord Limburg vertellen (vervolg op fase 2) 

 Pareltjes van Noord Limburg laten zien 

 Bezoek minister OCW; bijvoorbeeld: Limburg Film Festival in Venlo, Jera on Air in Venray, OLS in 
Sevenum, of de kunstenaarskolonie in Plasmolen etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Inspiratie 

Noord- en Midden-Limburg een korte 

geschiedenis 

 

Er is een boek uitgebracht over de ontwikkelingen 

in de regio Noord-Limburg na de oorlog. In 

samenwerking met de archief diensten is de 

recente geschiedenis vastgelegd. Aan de hand 

van deze uitgaven zijn lespakketten voor het 

onderwijs ontwikkeld en is er in het Limburgs 

Museum een tentoonstelling waarbij heemkunde 

verenigingen per gemeente accenten hebben 

aangebracht. We onderzoeken en laten zien wat 

onze identiteit is, waar we vandaan komen en 

waar we trots op zijn. Een stukje geschiedenis 

wordt doorgegeven aan een volgende generatie. 
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Fase 4 Samen ontwikkelen  
Nu we in fase 4 zijn beland weten we wat de kracht van de regio 

is, welke disciplines goed vertegenwoordigd zijn en waar de 

kansen voor de cultuursector liggen. We hebben dit samen met 

partners uit de cultuursector verkend, we hebben ons 

gepresenteerd, ideeën getoetst en bijgeschaafd waar mogelijk. 
 

Doel  

Het doel van fase 4 is daadwerkelijk samenwerken op lokaal, 

regionaal, provinciaal en euregionaal niveau.  Dat doen we op 

basis van de verkenning en het programma uit de voorgaande 

fases. We vinden dus niet opnieuw het wiel uit, maar bundelen 

krachten waar mogelijk.  

 

Wat hebben we nodig? 

Het ministerie van OCW is al eerder (in fase 3) geïnformeerd over 

de stand van zaken. Ook in fase 4 houden we goed in de gaten 

welke stappen het ministerie zet om het nieuwe cultuurbeleid 

(2021) te vormen. Ook het beleid en de plannen van de provincie 

Limburg spelen een rol bij het eindproduct en het realiseren van 

de pilotprojecten in deze fase.  

 

Met wie? 

 Provincie Limburg; ons proces wordt gevolgd door ambtelijke 

en bestuurlijke vertegenwoordiging van de provincie.  

 Partners uit de cultuursector; ook in deze fase werken we 

samen aan een sterke cultuurregio. De (amateur) 

cultuurmakers en organisaties uit de cultuursector blijven 

belangrijke partners.  

 Samen studenten bereiden we de eindpresentatie voor. 

 

Wat leveren we op? 

Pilotprojecten die in de eerdere fases samen bedacht zijn worden 

daadwerkelijk uitgevoerd. Deze projecten werken versterkend 

voor de hele regio. Lessen uit deze projecten vormen de basis 

voor een eindproduct.  De vorm van dit eindproduct; bijvoorbeeld 

een profielschets of een cultuurkaart, hangt af van de behoeftes 

en lessen die we in eerdere fases ophalen.   

 

Wanneer leveren we dat op? 

Het eindproduct wordt opgeleverd in het derde kwartaal van 2020. 

De looptijd van het uiteindelijke programma wordt idealiter een 

plan voor de jaren 2021 t/m 2025, gelijk aan de beleidsperiodes 

van de provincie en het rijk.  

 
 
 

Inspiratie 

Urban als springplank 

 

Street Art heeft de laatste 

jaren steeds vaker een plek 

gekregen in het straatbeeld. 

Maar ook andere 

kunstvormen zoals 

hiphopmuziek, rap, 

breakdance en streetdance 

worden populairder. 

Voornamelijk jongeren zijn 

actief in Urban Arts en 

kunnen zich daarin op een 

eigentijdse manier creatief 

uiten. Betrokkenen uit de 

scène hebben elkaar 

gevonden en zich ingezet om 

‘The Floor is Yours’ de regio 

te halen. In samenwerking 

met het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur wordt een link gelegd 

naar het onderwijs, om 

vervolgens kinderen mee te 

laten doen aan 

breakdancelessen. Dat doen 

de leerlingen niet zomaar, het 

is mogelijk een opstap naar 

de landelijke competitie voor 

kinderen t/m 18 jaar. 
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Financiën  
In onderstaande tabel zijn de begrote kosten en inkomsten opgenomen voor de jaren 2019 en 2020: 

 

2019 – 2020 

Cf. Routekaart “samen 

ontwikkelen door te 

doen”.  

Projectfase: 

 

Kosten Bijdrage 

Gemeenten 

Bijdrage partners 

of derden 

(fondsen) 

 Bijdrage Provincie 

Limburg  

Facilitering: 

- Communicatie (denk 

aan 

website/mailings/flyers 

- Grote Startbijeenkomst 

- 4 themabijeenkomsten 

- 4 werksessies  

- eindpresentatie  

  

Fase 1 

personeel/cultuurmakelaar 

(0,4 fte/jaarbasis ) 

 

 

Projecten: 

 

 

€ 5.000,- 

 

 

€ 7.500,- 

€ 5.000,- 

€ 2.500,- 

€ 7.500,- 

 

 

 

€ 12.000,-  

(2 dagen) 

 

 

€ 40.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar mogelijk ook 

externe fondsen 

aanschrijven voor 

‘losse’ projecten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2 

resultaten in praktijk 

brengen (uitvoeringsplan) 

Ureninzet makelaar 

 

 

 

Projecten 

€ 12.000,- 

 

 

 

 

 

 

€ 40.000,- 

 

   

Fase 3 

Ureninzet makelaar  

 

 

Projecten: 

 

 

 

€ 6.000,- 

 

 

€ 10.000,- 
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Project: 

Regiovisie in de vorm van 

een culturele uiting 

(theaterstuk over onze 

regio) 

 

€ 17.500,- 

Fase 4 

Opstellen profiel  

Ureninzet ambtelijk en 

makelaar 

 

€ 6.000,- 

   

Totaal Kosten € 171.000       

Totaal Inkomsten   € 150.000  Gemeenten:    

€ 75.000 

 Derden (nog te 

werven): 

€ 21.000 

 Provincie: € 75.000 
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Bijlages 

 

- Routekaart 

- Brief cultuurregio Noord Limburg aan OCW 

 


