Aan Provinciale Staten van Limburg
t.a.v. gouverneur Theo Bovens
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht
Steyl, 1 maart 2015
Onderwerp: Wereldpaviljoen Steyl
Geachte heer Bovens,
Op 4 juni 2010 nam u in meerderheid een motie van CDA en PvdA aan om
te komen tot een substantiële bijdrage ten behoeve van de realisering van
de inrichting van het Wereldpaviljoen.
Er lag toen een plan om op het Floriadeterrein in Venlo een permanent
Wereldpaviljoen te realiseren. Dat plan kon op het allerlaatste moment
niet doorgaan. Reden dat toen gekozen is voor een inzending tijdens de
Floriade en daarna de realisering van een permanent Wereldpaviljoen in
de voormalige drukkerij van het Missiehuis in Steyl.
Onlangs ontvingen wij van het college van GS bij brief van 10 febr. uw
zaaknummer SAS-2012-01614 de laatste afrekening. In totaal ontvingen
wij van de provincie Limburg een waarderingsbijdrage t.b.v. de Floriade
inzending van € 100.000 en een subsidie t.b.v. de continuïteit
Wereldpaviljoen na de Floriade in de drukkerij van het Missiehuis van
€ 137.819,50. Na deze laatste afrekening kunnen we in Maastricht en in
Steyl het dikke subsidiedossier sluiten. En het is gelukt! Onze droom is
gerealiseerd!
Het Wereldpaviljoen werd op 17 oktober door de gouverneur geopend en
sindsdien staan de scholen in de rij om het inleefatelier te bezoeken.
Daarnaast heeft het publiek het Wereldpaviljoen gevonden en zijn er veel
grotere groepen van ouderen, vrouwenorganisaties en families die onze
culturele attractie met een bezoek vereren.
Wij realiseren ons dat de wijzigingen van de plannen gedurende het
traject veel extra energie en inspanning heeft gekost van de betreffende
deputé’s en ambtenaren. Wij hebben er behoefte aan om via u de
ambtenaren en de deputé’s hartelijk te danken voor het vertrouwen dat in
ons is gesteld en het uiteindelijke resultaat.

Deze week kregen wij van de ANWB het bericht dat het Wereldpaviljoen in
Steyl is genomineerd tot “beste maatschappelijk uitje in 2015 in
Nederland”. Het is voor ons bestuur en de tachtig vrijwilligers een kroon
op het werk waarvoor de provincie Limburg de fundamenten heeft gelegd
dankzij de financiële ondersteuning.
Nogmaals hartelijk dank voor al uw support.
Met wereldse groet,
Stichting Wereldpaviljoen
René Poels, voorzitter
Mariëtte Custers, secretaris
Huub Lichteveld, penningmeester
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Van links naar rechts: Deputé Patrick van der Broeck, burgemeester Antoine Scholten en
gouverneur Theo Bovens in onze Fokker 50 op weg naar Nicaragua .

