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ONS LIMBURG
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Vroeger prijkte op de cover van Het Belang van Limburg de legendarische slogan “Limburger. 
Wereldburger”. Onze zonen en dochters werden uitgezonden, omdat ze in Limburg te weinig 
mogelijkheden hadden. Vandaag is het gelukkig anders. Vandaag zijn we in de eerste plaats 
Limburger, naast wereldburger, omdat Limburg alle troeven heeft om hier gelukkig te 
wonen, leven én werken.

Met de opeenvolgende Limburgplannen en het recente SALK, waarin we telkens de lead 
namen, hebben we gewerkt aan een nieuwe Limburgse economie die veerkrachtiger en 
sterker is dan ooit. Nieuwe kansen voor ondernemerschap liggen klaar. Jobcreatie wordt 
gestimuleerd en vacatures moeten versneld ingevuld worden. Samen maken we van Limburg 
een provincie die met ambitie de toekomst trotseert en welvaart voor iedereen creëert. 

Politiek Vlaanderen dreigt Limburg weg te zetten als parking, als dé groene compensatie voor 
de rest van economisch ontwikkeld Vlaanderen. Dat betekent minder ontwikkelingskansen 
voor Limburg. De meeste politieke partijen zijn tegen de provincies, wij zijn er voor. Wij van 
CD&V geloven in de kracht van de provincie, als deeltjesversneller voor onze dorpen, 
gemeenten en steden als krachtenbundelaar om de Limburgers vooruit te brengen. 

Wij geloven in een provincie die een verbindende rol opneemt: gezinnen, ondernemers, 
jongeren, onderwijs, zorginstellingen, alle Limburgers. Want samen zijn we het sterkst, 
behouden we wat vandaag goed is en wapenen we ons om nog beter te doen in de toekomst. 

Limburg kent vele uitdagingen, maar onze toekomst maken we zelf. Nieuwe impulsen voor 
de Limburgse steden en een vitaal platteland zorgen voor een aantrekkelijke woonomgeving 
waar mensen zich thuis voelen. Een provincie vol met gelukkige Limburgers. 

Limburg bestaat al jaar en dag uit open ruimten & steden op mensenmaat. Het is bij ons 
gezellig druk en tegelijk rustig. Wij Limburgers zijn oprecht en hartelijk. Het is vanuit dat 
Limburgse DNA dat we willen vertrekken om de uitdagingen van morgen te overstijgen. 

Samen gaan we voor 1 hoger doel: van Limburg in Vlaanderen de beste plaats maken om te 
wonen, leven én werken. En dit in een uniek Limburgs landschap vol levenskwaliteit.
Een regio op mensenmaat.

Vandaag. 
Morgen. 
Altijd! 

Wouter Beke, Jo Vandeurzen, Tom Vandeput, Inge Moors, Steven Mathei
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UITDAGINGEN 
VAN MORGEN
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Demografische uitdagingen

Op demografisch vlak staan we in Limburg voor grote uitdagingen. Uit de demografische 
vooruitzichten1  voor de periode tot 2035 wordt in onze provincie een minder sterke 
bevolkingsgroei verwacht dan in Vlaanderen en een spectaculaire groei van het aantal 
ouderen, hetgeen zich ook zal uiten in een groeiend percentage ouderen onder de totale 
bevolking. Naast deze sterke vergrijzing zal ook de tendens van ontgroening van de 
bevolking zich verderzetten. Het jonge noorden en het oude zuiden zijn definitief verleden 
tijd in onze provincie. 

Minder sterke bevolkingsgroei

De Limburgse bevolking zal tussen 2017 en 2035 groeien van 867 413 tot 917 087 inwoners. 
Dat is een procentuele groei met 5,7 %. Enkel de West-Vlaamse bevolking zal iets minder 
sterk groeien, de andere provincies groeien sterker. 

Volgens de prognosecijfers zal de totale bevolking tussen 2017 en 2035 het sterkst toenemen 
in Beringen (12,7 %), gevolgd door Nieuwerkerken (11,4%), Overpelt (10,7 %), Bree (10,5 
%), Tessenderlo (10,1 %), Heusden-Zolder(9,6%), Ham (9,5 %), As (8,9 %), Hasselt (8,5 %), 
Herk-de-Stad (8,4%) en Borgloon (8,2 %). Opvallend is dat van de tien Limburgse gemeenten 
met meer dan 30 000 inwoners in 2017 er slechts drie in dit lijstje van sterkst groeiende 
gemeenten voorkomen: Hasselt, Beringen en Heusden-Zolder.

Vergrijzing

Het meest markant is echter de verwachting dat het aantal ouderen spectaculair zal groeien 
de komende jaren. In Limburg wordt een toename van het aantal 65-plussers verwacht met 
maar liefst 48,4% en van het aantal 75-plussers met maar liefst 65,6%. Ook in Vlaanderen 
zouden beide groepen sterk toenemen (met 38,7 % en 49,1 %), maar wel beduidend minder 
sterk dan in Limburg.

  (1) Uit Limburg.incijfers.be juni 2018
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Ontgroening

Waar Limburg voorheen in de Vlaamse context een provincie was met een hoog aandeel 
jongeren onder de bevolking, is dit in 2017 niet langer het geval en tegen 2035 zet de 
ontgroening van de bevolking zich verder. Naast een lichte ontgroening van de Limburgse 
bevolking kijken we een forse afname van het percentage op beroepsactieve leeftijd 
tegemoet: van 62,1 % in 2017 (op dat ogenblik nog hoger dan de 60,8 % voor heel 
Vlaanderen) naar 54,7 % in 2035 (lager dan de 55,1 % voor heel Vlaanderen).

Op demografisch vlak staat één conclusie als een paal boven water: Limburg blijft de 
komende jaren ontgroenen en sterk vergrijzen.

Maatschappelijke uitdagingen

Daarnaast komen er nog heel wat andere 
maatschappelijke uitdagingen op Limburg en de 
Limburgers af: 
We denken hierbij oa aan de digitalisering en de 
ontwikkeling van Limburg tot een slimme regio 
waarin we op een slimme wijze data gaan verzamelen en 
gebruiken. 
Op vlak van mobiliteit staan we aan de vooravond van de 
oprichting van de nieuwe vervoersregio Limburg waarin 
de uitbouw van een sterk netwerk van knooppunten en 
mobihub’s prioritair is en we voluit de kaart trekken van 
‘Koning Fiets!’. 
Voldoende jobs in eigen regio blijft één van de 
allerbelangrijkste hefbomen voor welvaart, de duurzame 
versterking van ons economisch weefsel blijft daarom 
een permanent aandachtspunt. Om de Limburgers in 
Limburg te houden en samen onze provincie te versterken 
blijft een kwaliteitsvol onderwijsaanbod en een zo groot 
mogelijke onderwijsparticipatie cruciaal. De zorg voor 
onze sterk ouder wordende Limburgers moet maximaal 
ingebed worden in onze buurten. Samen zorgen we 
ervoor dat het goed blijft leven en wonen in eigen thuis en 
buurt, in Limburg!  

Om onze welvaart tegen de achtergrond van deze 
evoluties en uitdagingen te behouden en duurzaam te 
versterken is een ambitieus levenskwaliteitsplan voor 
Limburg nodig waardoor elke Limburger een goed leven 
heeft in een Limburg dat de beste plaats in Vlaanderen 
is om te wonen, te leven én te werken. Een regio op 
mensenmaat.
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GOED LEVEN 
VOOR ELKE 
LIMBURGER
Met ons ambitieus levenskwaliteitsplan gaan we voor een 
Limburg dat in Vlaanderen aanzien wordt als de ideale regio om 
te wonen, leven én werken. Dat begint met een thuis en job voor 
iedereen. Maar ook met de ambitie om niet alleen de gezondste 
provincie van allemaal te willen zijn, maar tegelijk ook een 
low impact regio. Met buurtgerichte zorg die toegankelijk en 
bereikbaar is voor iedereen. Met een smeltkroes van culturen 
die Limburg extra kleur geeft. Met alleen maar buurten waar 
kinderen zorgeloos kunnen bewegen en de wereld ontdekken. 
Ons levenskwaliteitsplan moet van Limburg de beste plek op 
aarde maken!

Levenskwaliteit is een thema dat breder gaat dan het materiële, 
het omvat een ruime waaier aan zaken die het leven voor elke 
mens waardevol maken. En hoewel iedere mens hier een andere 
invulling aan geeft, zijn er toch enkele criteria die voor iedereen 
terugkomen. Wij onderscheiden hierbij 4 grote thema’s, onze 
4 G’s: gezondheid, gezin, geborgenheid en geld. Zij vormen de 
fundamenten van onze visie op levenskwaliteit.
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GEZONDHEID
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Een Beleidsplan Ruimte Limburg, hoeksteen voor meer levenskwaliteit 

Gezondheid hangt in grote mate samen met een schone en groene leefomgeving. Dit 
brengt ons meteen bij een fundamenteel uitgangspunt voor de toekomst van Limburg, de 
levenskwaliteit van de Limburgers, hoe zien we de ruimtelijke inrichting van Limburg? 
Met de recent goedgekeurde strategische visie voor het nieuwe beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen geeft Vlaanderen hiervoor alvast de contouren.  
We onderschrijven de ambitie om in Vlaanderen tegen 2040 het bijkomend ruimtebeslag tot 
nul te reduceren. Hiervoor is flexibel en zuinig ruimtegebruik essentieel. Kernversterking, 
vernieuwing, renovatie, verdichting, vrijwaring van de open ruimte,.. zijn de ruimtelijke 
begrippen van de toekomst. Om steden en dorpen leefbaar te houden en de open en 
groene ruimte te vrijwaren moeten we efficiënt gebruik maken van de beschikbare ruimte, 
nieuwe vormen van samenwonen bedenken, voldoende en kwaliteitsvolle buitenruimte en 
stadstuinen voorzien en vooral focussen op een aangename en kwalitatieve omgeving.
Toekomstige ontwikkelingen moeten gerealiseerd worden op de beste locaties. Beste 
locaties zijn locaties met de hoogste knooppuntwaarde (aanwezigheid collectief vervoer) 
en het niveau van voorzieningen (scholen, zorginstellingen ed) We onderschrijven ook deze 
fundamentele ruimtelijke uitgangspunten doch vanuit de Limburgse realiteit, één van een te 
schaars aanbod aan collectief vervoer en dus met de duidelijke boodschap om ook rekening 
te houden met de toekomstige ontwikkelingen op dat vlak.
Het is alvast goed te noteren dat Hasselt en Genk in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zijn 
opgenomen in de absolute ‘toplaag’ van locaties met een zeer grote knooppuntwaarde en 
zeer hoog voorzieningenniveau. Hier vinden we veel van de topvoorzieningen, concentraties 
van economische activiteit en menselijk kapitaal. De bi-pool moet de hefboom zijn voor groei 
in Limburg.  

Voor een kwaliteitsvolle leefomgeving in Limburg is een Beleidsplan Ruimte Limburg 
onontbeerlijk. Dit nieuwe plan vertrekt vanuit onze Limburgse eigenheid: we versterken ons 
platteland, onze stedelijkheid en de Limburgse economische clusters. Tegelijkertijd bouwen 
we verder aan één van onze belangrijkste troeven: onze open ruimte. 
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Acties voor meer levenskwaliteit:
- We doen dit op basis van een aangepast ontwikkelingsmodel op maat voor Limburg, 

met gedifferentieerde ontwikkelingskansen, waar ook rekening gehouden wordt met:
• toekomstige, geplande ontwikkelingen (Noord-Zuid, Spartacus, 

spoorinvesteringen op lijn 15, 18 en lijn 19 tot in Weert …)
• de ontwikkelingen aan de andere kant van de grens 
• de blijvende aandacht voor het vrijwaren van de openruimte en het platteland, 

welke Limburg uniek maken.

- Om onze open ruimte te vrijwaren zullen we de transitie moeten maken van het 
klassieke ‘verkavelingsdenken’ richting kleiner wonen met grotere en kwaliteitsvolle 
buitenruimten. De ruimte voor wonen moeten we optimaal benutten. Iedere 
Limburger verdient een gepaste en betaalbare thuis. Hiertoe hebben we aandacht voor 
toegankelijkheid, voor aangepaste en aanpasbare sociale woningen en willen we de 
private huurmarkt versterken.

- De huidige financiële logica’s die gemeenten met grote openruimtevoorraden en 
weinig verstedelijking ertoe aanzet open ruimte aan te snijden voor wonen en werken 
moeten doorbroken worden. Dit is noodzakelijk om het ongebreidelde ruimtebeslag 
en verharding een halt toe te roepen. Het gemeentefonds zal daarom een groter 
gewicht moeten geven aan de open ruimte. Het verdelingscriterium open ruimte wordt 
opgewaardeerd. Het aandeel open ruimte in het gemeentefonds wordt verhoogd naar 
8%

- Bij het beoordelen van bouwprojecten kijken we meer naar de totale ‘life-cycle 
cost’. Zoals de investeringen van bedrijven in een aangename buitenruimte rond 
het kantoorgebouw om zo het imago van het bedrijf en de tevredenheid van de 
werknemers te stimuleren. 

- Bij het vormgeven van het lokale ruimtelijke beleid informeren we lokale besturen over 
de mogelijkheden van nieuwe woonvormen en stimuleren we hiermee rekening te 
houden. Gemeenschappelijke woonvormen als Community Land Trust, Cohousing en 
kangoeroe wonen zijn een voorbeeld van meer doen met minder ruimte, zodat meer 
mensen goed en betaalbaar kunnen wonen. Dit gebeurt op een manier die sociaal 
contact stimuleert en vereenzaming tegengaat. 

- We versterken de huurmarkt door op lokaal niveau in te zetten op kwaliteitsbewaking 
en kwaliteitsverbetering. Tegelijkertijd informeren we en moedigen we eigenaar-
verhuurders aan om te investeren in energiezuinige renovaties. Om ook op de private 
huurmarkt betaalbaarheid te garanderen zien we een belangrijke rol weggelegd voor 
de sociale verhuurkantoren. 

- Om levenskwaliteit voor ‘alle’ Limburgers te borgen is een toegankelijke inrichting van 
de publieke ruimte een must 
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- Ruimtelijke ordening, wonen en mobiliteit gaan hand in hand en dienen dan ook een 
geïntegreerd verhaal te zijn:
• We zetten in op goed onderhouden en veilige voetpaden met voldoende ruimte 

voor kinderwagens, rollators en rolstoelen. 
• Limburgse steden zijn groene steden: We willen grote delen van de stad 

teruggeven aan duurzaam vervoer. Autoluwe steden zijn aangenaam om te 
wonen, te winkelen en te bezoeken. 

- Kernversterking in het ruimtelijk handelsbeleid is een absoluut uitgangspunt. 
Mogelijkheden buiten de kernen moeten geminimaliseerd worden. Perifere 
ontwikkelingen en verdere verlinting moeten tegengegaan worden. De provincie 
is als regionaal bestuursniveau ideaal geplaatst om deze belangrijke beslissingen 
overkoepelend te nemen. 
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Limburgers wonen in de gezondste provincie

Welzijn en gezondheid zijn de sleutels voor levenskwaliteit. Hiervoor werken we op vele 
terreinen samen, met verschillende organisaties en voorzieningen. Health is in all policies. 
Dus werken we over beleidsdomeinen heen om dit te realiseren. Limburg netwerkt met zorg 
en welzijn zodat elke Limburger kwaliteit van leven wordt gegarandeerd. Netwerken worden 
dé norm. 

Acties voor meer levenskwaliteit:

- Limburg stimuleert via alle beleidsniveaus de maximale invulling van de oproepen tot 
netwerken en biedt de tafel om de voorbereidende gesprekken mogelijk te maken of 
projecten tot pilootstudies in te dienen.

- We maken ruimte voor aanvullende initiatieven op het snijvlak van welzijn, 
huisvesting, ruimte en lokale besturen

- De Limburger leeft nog gezonder tegen 2025. Via de regionale werking van Logo 
Limburg zetten we via gezin, lokale besturen, werk, onderwijs, vrije tijd, zorg en welzijn 
die initiatieven op om dit te realiseren.

- Onze lokale besturen maken van Limburg één grote gezonde publieke ruimte 
waar de gezondheidsthema’s lichaamsbeweging, voeding, geestelijke gezondheid, 
tabakspreventie, luchtkwaliteit en het tegengaan van geluidshinder de norm zijn.  

- We richten de publieke ruimte in zodat de ‘walkability’ van een buurt gegarandeerd 
is en stimuleren het sociaal netwerk dat zo volledig mogelijk aanwezig is op wandel- 
of fietsafstand. Dit is belangrijk om bv. mensen onbewust aan te zetten tot meer 
bewegen, de luchtkwaliteit aan te pakken door auto’s te vermijden, sociale cohesie van 
buurten te versterken, … 

- Mentaal weerbare Limburgers! 
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In Limburg zorgen we voor elkaar! 

Limburg moet een zorgzame provincie zijn met voldoende aandacht voor aangepaste 
zorg én samenwerking.   Buurtgerichte zorg staat voor ons hierbij voorop, dit moet een 
beleidsprioriteit zijn voor alle Limburgse steden en gemeenten! Uit onderzoek blijkt 
immers dat zorgnoden en behoeften lokaal erg verschillen, zelfs binnen één gemeente. 
De organisatie van de zorg moet dus vertrekken vanuit die lokale realiteit. De eerste stap 
daarvoor is een adequate detectie van potentiële hulp- en zorgnoden. In elke gemeente is 
dat anders. De hulp en ondersteuning voor ouderen blijkt bovendien voor het grootste deel 
opgenomen door mantelzorg, inclusief solidariteit tussen buren. 
Buurtgerichte zorg vertrekt vanuit een lokale krachtenbundeling om zo de hulp en zorg voor 
iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Zo bieden we maximaal kansen 
om de kwaliteit van leven te verhogen en de kosten van de hulp- en zorgverlening te doen 
dalen. Het beoogt een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn.
Een buurt waar mensen, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte, comfortabel in hun huis of 
vertrouwde buurt kunnen blijven wonen is een zorgzame buurt. Mensen in hun vertrouwde 
omgeving laten wonen heeft niet alleen een impact op de sociale aspecten als welzijn, zorg 
en ondersteuning maar ook op hun mobiliteit, wonen, … 
Woonzorgcentra worden nog meer buurtgericht, ze vormen als het ware de spil in een 
buurt! We stimuleren hiervoor samenwerking met de lokale overheid en/of met diverse 
andere vormen van wonen, ondersteuning en zorg: nieuwe innovatieve woonvormen, 
andere woonzorgvoorzieningen, wijkgezondheidscentra, poliklinische consultaties van een 
ziekenhuis, dienstenchequebedrijf, dienst voor warme maaltijden, een sociaal restaurant, 
mobiel vervoer, klaslokalen voor een school of een open ruimte voor een tentoonstelling of 
voor starts-ups, lokale middenstand, …

Acties voor meer levenskwaliteit:

- We stimuleren de evolutie naar buurtgerichte woonzorgcentra, ze worden de spil in 
een buurt

- We creëren over alle beleidsdomeinen heen de omstandigheden om buurtgerichte 
zorg te realiseren en we ondersteunen bestaande voorzieningen en stimuleren lokale 
besturen om actief bij te dragen tot een zorgzame buurt. 

- We stimuleren een sterke ondersteuning van de mantelzorgers, hoekstenen van de 
buurtgerichte zorg

- Elke buurt in Vlaanderen is anders - omvang, sfeer, bewoners, rijk of arm, aantal 
voorzieningen… We stimuleren daarom de inzet van een lokale buurtzorgregisseur 
om de samenwerking tussen alle partners te bevorderen. Dit houdt initiatieven in op 
vlak van detectie, toeleiding, aanbodontwikkeling, afstemming en samenwerking 
tussen alle actoren op het terrein, communicatie en informatie, ondersteuning van de 
informele zorgverstrekkers, ICT-ondersteuning, enz...
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- De lokale dienstencentra worden aangemoedigd om het voortouw te nemen in het 
bevorderen van sociale cohesie en buurtgerichte samenwerking. 

- We blijven streven naar een dagopvangcentrum in elke Limburgse gemeente, hierbij 
hebben we aandacht voor bijzondere doelgroepen zoals onder andere personen met 
jongdementie 

- We stimuleren de implementatie van een geïntegreerd breed onthaal in elke gemeente

- Lokale advisering omtrent woningaanpassing en het inschakelen van 
zorgtechnologische ondersteuning wordt gepromoot

- Alle Limburgse gemeenten worden een “dementievriendelijke gemeente”
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Limburg, een low impact regio

Levenskwaliteit wordt belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de leefomgeving. Voor 
de duurzame bestendiging van onze unieke groene leefomgeving scharen we ons achter de 
meest ambitieuze klimaatdoelstellingen. Europa streeft naar een totale Europese reductie 
van 40 procent van de uitstoot tegen 2030 en zelfs 80 tot 95 procent reductie tegen 2050. Om 
deze streefcijfers te halen wil Europa dat, naast nationale en regionale overheden, ook lokale 
besturen zich engageren voor een beter klimaat.
Hiervoor wordt er niet alleen gefocust op de CO2-reductie, maar ook op klimaatadaptatie 
(aanpassen van de samenleving aan de klimaatverandering).
De provincie Limburg neemt hiervoor, samen met de gemeenten, de handschoen op.

Acties voor meer levenskwaliteit:

• De provincie treedt op als convenant coördinator van de “burgemeestersconvenant”

• In het mobiliteitsbeleid wordt gefocust op CO2-vriendelijke modi (fiets, elektrische 
voertuigen,…)

• We stimuleren en faciliteren de aanleg van overstromingszones en waterbuffers;

• We stimuleren en faciliteren de aanleg van klimaatbossen;

• We stimuleren onze steden en gemeenten om meer groen te integreren in de stad en 
dorpskernen

• Bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken wordt maximaal rekening gehouden met 
het principe dat elke inwoner op een kwartiertje wandelen (1 km) een groene long 
moeten kunnen bereiken 

• We nemen onze verantwoordelijkheid op voor de natuur. Dankzij de enorme inzet 
van onze lokale en regionale natuurverenigingen slagen we er in onze prachtige 
natuurgebieden te beheren en de biodiversiteit te versterken.

• Limburg is de groenste provincie van Vlaanderen. Het Nationaal Park Hoge Kempen, 
het Rivierpark Maasvallei en Bosland bundelen schitterende diverse landschappen en 
kilometers prachtige routes om te wandelen en fietsen maken van Limburg een plek 
waar het aangenaam is om te wonen, werken en ontspannen. Maar die groene status 
brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee om de kwaliteit van natuurlijk 
Limburg te behouden. Parkrangers kunnen hier een cruciale rol opnemen. 
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GEZIN EN 
DUURZAME 
RELATIES
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Wij geven ieder kind alle kansen

Mensen leven niet voor zichzelf alleen. Als personalisten zijn we ervan overtuigd dat de mens 
tot ontplooiing komt in zijn relatie met anderen. Voor veel mensen zijn de belangrijkste 
mensen in hun leven, de mensen uit hun gezin. Maar ook wie alleenstaand is, is altijd 
verbonden met anderen. Of men nu onder één dak leeft of niet, bloedverwant is of niet, 
duurzame relaties zijn de eerste schakels in onze verbondenheid met de rest van de 
samenleving. 

Een samenlevingsmodel begint bij de kansen die kinderen krijgen. ‘It takes a whole village 
to raise a child’. We gaan voor een beleid dat ieder kind alle kansen geeft. Kansen om een 
volwaardige schoolcarrière te doorlopen, kansen om zich in hun vrije tijd te ontplooien, op te 
groeien zonder armoede, een eigen identiteit te ontwikkelen. 
Momenteel leeft in Limburg bijna 1 op zeven van de kinderen in armoede. Elk jaar verlaten 
er 1000 leerlingen  de schoolbanken zonder diploma. Er stromen in Limburg niet minder 
18-jarigen naar het hoger onderwijs (60%), wel 5% minder naar de Universiteit dan in de 
rest van Vlaanderen. Er blijft op dit vlak een oorzakelijk verband tussen het aanbod en 
participatiegraad. De opleidingen die de UHasselt aanbiedt hebben een substantieel hogere 
pariticipatiegraad.

Van de vele maatschappelijke uitdagingen waar we in de toekomst voor staan blijft ons 
onderwijs één van de meest dwingende, net omdat deze zo wijdvertakt ingrijpt in alle 
segmenten van onze Limburgse samenleving en tegelijk een cruciale schakel vormt van de 
toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van onze regio.

We moeten voor ons onderwijs de lat heel hoog leggen geen enkele jongere zou de 
schoolbank nog mogen verlaten zonder een gepast diploma. Hiervoor zijn niet alleen 
degelijke opleidingen nodig die leiden naar de duurzame jobs van morgen, maar ook 
een aangepast onderwijssysteem dat aansluit bij, en beantwoordt aan, de moderne 
verwachtingen en eisen van de 21ste eeuw. Scholen zullen dus zonder uitzondering 
zichzelf een spiegel moeten voorhouden en meer dan ooit hun kwaliteitsnormen moeten 
versterken zodat de uitstroom verbetert. Onze leerlingen moeten allemaal sterker staan 
bij het einde van hun secundaire schoolloopbaan. Zij moeten in staat zijn om de opstap 
naar het hoger onderwijs makkelijker te kunnen nemen, beter voorbereid te zijn op een 
eventuele toelatingsproef of om een perfecte aansluiting te kunnen vinden bij de vraag op de 
arbeidsmarkt. Naast die inspanningen van de scholen zelf zullen wij ook onze samenleving 
zo moeten inrichten dat ook iedereen gelijke kansen heeft en volwaardig toegang krijgt tot 
al die opleidingen. Er zal dus ook meer moeten gewerkt worden aan de onderkant van het 
schoolsysteem. Dat betekent dat we de zogenoemde ‘onderwijsproblematiek’ in een ruimer 
maatschappelijk kader moeten durven plaatsen en meer dan ooit aandacht hebben voor die 
onderkant van de samenleving die anders dreigt af te scheuren. De zwaksten, de kinderen uit 
kansarme gezinnen maar ook de vele jongeren met een migratieachtergrond eindigen anders 
zonder diploma en hebben weinig zicht op een mooie toekomst. De leerlingenpopulatie van 
de hogescholen moet een weerspiegeling zijn van de Limburgse bevolking.
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Acties voor meer levenskwaliteit:

- We bouwen een platform uit van gecertificeerde talentcoaches, waarbij we het grijze 
circuit van begeleiding en bijlessen omvormen tot een formeel circuit waarbij we 
het systeem van belastingvrij bijverdienen inschakelen. Iedere jongere die hier nood 
aan heeft moet professioneel toegeleid worden naar dit platform, het systeem moet 
betaalbaar zijn voor iedereen. 

- We stimuleren de kennismaking met STEM door het organiseren van een STEM aanbod 
in de provincie dat toegankelijk is voor jongeren via school en vrije tijd. We zorgen 
ervoor dat de werking van de T2 campus in Genk vruchten draagt voor scholen en 
jongeren in heel de provincie. 

- We maken programma’s ‘ervaringsgerichte ontwikkeling van sociale competenties’ 
voor jongeren die problemen ervaren op dit vlak. 

- Voor kinderen die leven in armoede voorzien we ‘talentcheques’. 

- Het gezin staat centraal, blijft de hoeksteen van de samenleving. Voldoende ruimte 
voor spel en activiteit en een warm nest voor elk kind blijft een absoluut basisrecht. 
We moeten kansen en perspectief bieden. Hiervoor verzekeren we via onze lokale 
besturen alle Limburgse gezinnen toegang tot Huizen van het Kind. Deze bouwen we 
uit als lokale netwerken, tot echte basisvoorzieningen die gezinnen met kinderen en 
jongeren en kinderen en jongeren zelf, ondersteunen op al hun levensdomeinen en 
fases.

- We voorzien in Limburg het kader om voor alle kinderen het 3 sporenbeleid te 
realiseren met name zorgen we ervoor dat de kinderen opgevangen worden 
in een uitdagende omgeving die niet voorbijgaat aan de behoeften van 
kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen en kinderen met specifieke 
ondersteuningsbehoeften. Daarnaast denken we aan de ouders door een aanbod 
aan opvang te organiseren die het toelaat om de opvoeding te combineren met het 
professioneel leven en vrije tijd. Ten slotte beogen we met deze visie de verschillende 
vormen van opvangs- en vrijetijdsmogelijkheden op elkaar af te stemmen.

- Samenwerking hieromtrent is essentieel. De diverse partners slaan de handen 
in elkaar met een gedeelde visie op kwaliteitsvolle opvang en op de vrije tijd van 
kinderen. Hun aanbod stemmen ze daar gezamenlijk op af.
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GELD EN  
GROEI
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Wij blijven investeren in ondernemerschap 

Onze economie bevindt zich in een mondiale transitie, door globalisering, digitalisering, 
nieuwe productieprocessen, schaarste inzake grondstoffen, milieu, … Een context van 
uitdagingen maar ook van economische groei en nieuwe opportuniteiten.
Limburg heeft de laatste jaren getoond over de nodige veerkracht te beschikken om 
deze uitdagingen aan te gaan, om bij te benen daar waar er achterstand was, maar die 
achterstand is nog niet overal even sterk weggewerkt en de toekomst blijft uitdagend want 
economie is altijd en overal conjunctuur gebonden. Het Strategisch Actieplan Limburg in 
het Kwadraat (SALK) heeft inmiddels de korte termijndoelstelling, met name de creatie van 
nieuwe jobs om de verloren jobs door de sluiting van Ford Genk op te vangen, gerealiseerd. 
Op de lange termijn moeten we de SALK strategie, de vernieuwing en duurzame versterking 
van het Limburgse economische weefsel, aanhouden. Daarom willen wij een beleid voeren 
dat ondernemerschap ondersteunt en daar waar mogelijk ondernemers faciliteert in het 
omgaan met de uitdagingen van de economie van morgen. 

Acties voor meer levenskwaliteit:

- We vergroten het reguliere budget voor de economisch ontwikkeling van Limburg. 
Daarnaast moet er een task-force beschikbaar zijn om samen met o.a. de EFRO 
secretariaten werk te maken om in de post-SALK periode structureel meer middelen te 
realiseren vanuit dit reguliere budget. Elke Europese, federale en Vlaamse oproep zou 
moeten leiden tot een gerichte screening: what’s in it for Limburg. 

- We ontwikkelen ons sectoraal beleid in partnerschap met ondernemers, 
kennisinstellingen en economisch actoren.

- Ruimte is een troef van Limburg, we gaan spaarzaam om met ruimte maar zorgen 
ervoor dat we beschikken over voldoende en hedendaagse bedrijfsomgevingen, 
afgestemd op de noden van de diverse sectoren en rekening houden met de 
groeibehoeften van bedrijven. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar het maximaal 
ruimtegebruik en optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen (intensiveren, 
herstructureren, activeren) en het begeleiden van de gemeenten daarin (door POM 
Limburg).De beschikbare ruimte voor bedrijventerreinen moet co-efficiënt worden 
ingericht (economisch, ecologische en energetische efficiëntie o.a. door optimale 
inschakeling van reststromen op het bedrijventerrein en/of in de omgeving ervan.) 

- Limburg tekent een vernieuwd en versterkt economisch streekbeleid en bovenlokaal 
werkgelegenheidsbeleid uit. Dit zal inzetten op differentiatie en clustervorming rond 
grote economisch sectoren. 
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- We verdiepen de expertise in het FRIS model van de meest kansrijke domeinen in 
Limburg (logistiek en mobiliteit, vrijetijdseconomie, duurzame energie, cleantech, 
creatieve economie, land- en tuinbouw en fruitteelt, bouw, life sciences en healt) 
– we bouwen aan expertisedomeinen waarmee Limburg het verschil kan maken. 
Het Full Regional Innovation System, of kortweg FRIS is door de Universiteit Hasselt 
voorgesteld als raamwerk om de triple helix (overheid, ondernemingen en onderwijs) 
actoren in een regionale en sectorspecifieke setting samen te brengen met als doel het 
versnellen van regionale innovatie. 

- We gaan voor een sterkere aanwezigheid van Vlaamse Strategische Onderzoekscentra, 
Kenniscentra en innovatieclusters in Limburg. De aanwezigheid van EnergyVille, 
Flanders Make, participatie Imec aan Digital Health, … moet gegarandeerd blijven, we 
bouwen onze eigen kenniscentra verder uit zoals PC Fruit en gaan voor het aantrekken 
van bijkomende expertise. 

- We versterken en realiseren campussen en fysieke structuren die Limburg een 
economisch gezicht moeten geven. Dit betekent meer dan de traditionele aanpak van 
bedrijventerreinen, deze campussen moeten dynamische innovatieve eco systemen 
met een sterke interactie tussen R&D, ondernemerschap, talentontwikkeling en 
community’s worden. Het kan hierbij ook gaan over fysieke assen zoals het ENA, 
het kolenspoor, het Fruitspoor, de Maaskust waarop en waarrond nieuwe vormen 
van ondernemerschap, vrijetijdseconomie en economische activiteiten zich kunnen 
ontwikkelen. 

- We ondersteunen onze KMO’s als groeimotoren voor onze economie. Hiervoor 
ontwikkelen we een doelgericht instrumentarium dat ondernemers faciliteert bij de 
professionalisering van hun bedrijfsmanagement, innovatie en internationalisering. 

- Vrijetijdseconomie en Land en Tuinbouw zijn voor ons belangrijke economisch 
sectoren met groeipotentieel in Limburg. We valoriseren de vruchten van onze 
bodem door op zoek te gaan naar nieuwe verwerkingsmogelijkheden waarbij linken 
gelegd worden met andere sectoren. We versterken het toeristisch ondernemerschap 
door enerzijds via onderscheidende productontwikkelingen in te spelen op de 
leisuremarkt en door anderzijds de kaart te trekken van het zakelijke MICE toerisme. 
Limburg beschikt voor beide markten over eigen troeven die nog beter ontwikkeld en 
uitgespeeld kunnen worden. 

- Het economisch beleid wordt geflankeerd door het beleid dat we voeren op gebied van 
op talentontwikkeling, mobiliteit en stedelijkheid. 
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Wij bouwen aan carrièremogelijkheden voor (jonge) Limburgers in  
eigen streek. 

Een veerkrachtige regio houdt haar jonge potentials in eigen huis, en weet jonge potentials 
aan te trekken. Dit is nodig om ondernemerschap ten volle te laten groeien, om bedrijven de 
talenten aan te reiken die ze nodig hebben, voor een gezonde bevolkingsmix, voor een regio 
die groeit en waar een veelzijdige dynamiek ontstaat. 
We zorgen voor het talent dat ondernemerschap nodig heeft om stand te houden en te 
groeien, zowel brains als hands zijn hiervoor belangrijk. We geloven in het meervoudig 
belang van arbeidsparticipatie, we willen ieder talent een kans geven om te participeren aan 
de arbeidsmarkt. 

Dit betekent dat jongeren ontwikkelings- en carrièrekansen in eigen regio moeten krijgen. We 
doen dit voor alle talentniveau’s:
 
Acties voor meer levenskwaliteit:
  
- We gaan voor de realisatie van een internationale school gecombineerd met een 

internaat gaande van lager onderwijs tot secundair onderwijs. Deze ontwikkeling past 
binnen een kosmopolitische samenleving, waar onderwijs verbindt, die expats een 
interessante leefomgeving aanbiedt

- We blijven ijveren voor de verdere uitbouw van ons hoger onderwijs op een hoog 
kwaliteitsniveau waardoor werving op basis van ‘reputatie’ ontstaat. We ondersteunen 
de ontwikkeling en realisatie van een ‘reputatie’ strategie van onze universiteiten en 
hogescholen. 

- In samenhang met voorgaande moet het studentenaanbod in onze stedelijke centra 
met hoger onderwijs versterkt zodat deze steden aantrekkelijk worden voor studenten 

- We versterken de samenwerking tussen bedrijven en studentenstages waardoor 
jongeren kennismaken met de kansen die er liggen in het Limburgse bedrijfsleven. We 
worden een regio met een hoge interactie tussen bedrijfsleven en onderwijs.

- De versterking van het veelzijdig karakter van Limburg als dynamische maar ook 
duurzame leefomgeving op mensenmaat waardoor jonge gezinnen of ‘uitvliegers’ 
kiezen voor een ‘thuis’ in Limburg.

- We promoten het levenslang leren. Onze universiteit en hogescholen bieden hun 
opleidingen aan voor werkstudenten via blended learning, afstandsonderwijs en 
werkplekleren.

- De uitbouw van de graduaatsopleidingen in de hogescholen wordt een volwaardige 
trede in de onderwijsladder.



Wij koesteren Limburg 24    46

- Met vereende Limburgse krachten blijven we in Brussel ijveren voor de uitbreiding van 
het onderwijsaanbod van de UHasselt.  

- We bepleiten een versterking van de rol van de VDAB als begeleider-coach van 
jongeren/werkzoekenden op de arbeidsmarkt: de individuele coaching dient versterkt 
te worden en meer afgestemd te worden op de behoefte van de werkzoekenden. 
Hiertoe dient de VDAB de nodige ‘ruimte’ te krijgen. 

- We gaan voor een herziening van de tendering van arbeidsmarktprojecten aan derden: 
er is behoefte aan een lange termijn aanpak met langdurige opdrachten waarbij de 
tenderaars hun relatie met de lokale arbeidsmarkt en individuele werkzoekenden 
kunnen versterken. 

- We ontwikkelen nieuwe opleidingsmogelijkheden voor jongeren die omwille 
van motivatie of andere redenen vroegtijdig de schoolbanken verlaten, maar 
die intellectueel wel over competenties beschikken hierbij inspelend op nieuwe 
ontwikkelingen en behoeften op de arbeidsmarkt. 

- We versterken de instapkansen van jongeren in de arbeidsmarkt door hen te 
ondersteunen in hun mobiliteitsoplossingen van en naar het werk: we experimenteren 
met tijdelijke deelsystemen voor auto’s, fietsen, scooters, … 

- We zorgen voor een optimale invulling van het wijkwerken en voorzien daarvoor 
begeleiding en ondersteuning van gemeenten. 
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Limburg, dé slimme regio 

In een slimme regio creëren stadsbesturen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en 
burgerinitiatieven sàmen oplossingen voor stedelijke én landelijke uitdagingen. Dit gaat om 
het verminderen van files, het creëren van een duurzame distributie van goederen naar en 
van de binnenstad, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het bevorderen van de gezondheid, 
het zorgen voor optimaal parkeerbeleid, het wegwerken van drempels voor kansengroepen 
enz. 
Door de krachten te bundelen in  S-LIM wordt Limburg de eerste smart region waar de 42 
steden en gemeenten het goede voorbeeld geven door samen te werken. 
Steden en gemeenten worden in de toekomst alleen nog maar ‘slimmer’. Wij willen die 
nieuwe stedelijkheid mee sturen vanuit een aantal waarden: 
• een grotere betrokkenheid van inwoners met elkaar en met het beleid, 
• meer levenskwaliteit, zelfontplooiing en creativiteit en 
• een koolstofarme toekomst 
• meer sociale cohesie en inclusie

Acties voor meer levenskwaliteit:

• S-Lim wordt hét samenwerkingsverband om van Limburg een echt slimme regio te 
maken

• In elke Limburgse stad en gemeente wordt een visie ontwikkeld om hun gemeente of 
stad future proof te maken.

• We installeren platformen waar leer- en praktijkervaringen permanent kunnen worden 
uitgewisseld
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Limburg, hotspot voor een unieke vrijetijdsbeleving

Jaarlijks fietsen meer dan 2 miljoen mensen over ons uniek fietsroutenetwerk, overnachten 
meer dan 4 miljoen mensen in het bronsgroen eikenhout en is de toeristische sector goed 
voor een omzet van meer dan 1 miljard euro. De economie van de vrije tijd is dan ook 
uitgegroeid tot een speerpunt van de Limburgse economie. Die positieve tendens moeten we 
de volgende jaren doortrekken. 
De landschappelijke diversiteit van Limburg en haar gastvrijheid blijven toeristisch gezien 
de grootste troef. Deze onderscheidende elementen en de streekidentiteit liggen aan de 
basis van de productontwikkeling en de positionering. In onze provincie liggen unieke 
kansen voor de ontwikkeling van cross-overs met andere sectoren, zoals land- en tuinbouw 
en de zorg. Gelet op de toenemende zorgvragen de behoefte aan ontspanning en het 
enorme toeristisch potentieel in onze provincie liggen er grote kansen voor de ontwikkeling 
van zorgtoerisme. Het toerisme wordt voor een steeds grotere groep een belangrijk deel 
van hun vrijetijdsbesteding, het gezondheidsbewustzijn zal een steeds belangrijkere rol 
innemen, het opleidingsniveau is gestegen, de internationale context en tendensen hebben 
hun impact op het toerisme, er ontstaat een evolutie van een eerder belevings- naar een 
betekeniseconomie, nieuwe technologieën worden toegepast.

Al deze tendensen vragen om nieuwe producten, nieuwe positioneringen en een nieuwe 
bedrijfsaanpak. 

Acties voor meer levenskwaliteit:

- We ontwikkelen een sterk flankerend beleid op maat van de toeristische ondernemers. 
Ruimte creëren voor ondernemerschap, voor innovatieve projecten van ondernemers, 
opleidingen, dialoog met de ondernemers, zijn belangrijke opdrachten om het 
toerisme in Limburg verder te ontwikkelen Snel en dynamisch inspelen op nieuwe 
tendensen is hierbij ook het credo.

- Bestemmingspromotie voor Limburg blijft een permanente opdracht. Deze moet 
marktgericht zijn. Focus ligt hier op de markten gelegen op een afstand m.b.t 
stimuleren van een kortverblijf. Diverse markten naast de Vlaamse als bijvoorbeeld het 
Duitse NordRhein-Westfalen en de Nederlandse markt bieden immers nog heel wat 
potentie om onze toeristische producten aan te bieden.

- We creëren “één toeristisch Limburg”. Het structureel partnerschap met Nederlands 
Limburg moet verder versterkt worden (de Maasfietsroute, die actueel meedingt naar 
het Eurovélo-label, is een sterk voorbeeld van deze inter-Limburgse potentie) 

- Zorgtoerisme dient als nieuwe niche verder onderzocht en ontwikkeld. 

- We versterken het toeristische succesverhaal door in te zetten op gastvrijheid, 
ondernemerschap, beleving en unieke product-marktcombinaties. 
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- We maken één toeristisch ecosysteem voor de economie van de vrije tijd. Kennis en 
onderzoek, creatieve productontwikkeling, innovatiestimulering, een performante 
arbeidsmarktwerking in het toeristische segment, een gefocuste marketing, … Al 
die elementen zijn cruciaal om de vrijetijdseconomie naar een nog hoger niveau te 
brengen. 

- Hefboomprojecten met bovenlokale en zelfs internationale uitstraling moeten het 
aantal toeristen verder doen toenemen, hun terugkeer bevorderen én het toeristische 
seizoen verlengen. Beleving is daarbij het sleutelwoord. We streven er onder meer 
naar om de beleving op het fietsroutenetwerk nog te verhogen met een aantal unieke 
fietsprojecten (zoals fietsen door de bomen, fietsen door de heide en fietsen onder de 
grond,…)

- We bouwen ons fietsparadijs verder uit en realiseren nieuwe thematische 
fietsverbindingen (zoals de Mine Trail, het Kolenspoor en het Fruitspoor,…) 

- We ontwikkelen programma’s ter versterking van het toeristisch ondernemerschap 
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Limburg, voedingsbodem voor de landbouw van de toekomst

De Limburgse land- en tuinbouwsector is een fundamentele schakel in het Limburgse 
economische weefsel. Onze bijna 2900 land- en tuinbouwbedrijven stellen in het ruimere 
agrobusinesscomplex meer dan 20000 Limburgers tewerk. Zowel in de primaire productie als 
in toelevering en verwerking. Vanuit het provinciaal beleid werken we aan een stimulerende 
en ondersteunende aanpak die bijdraagt tot de economische veerkracht van de sector. 
De agrarische sector zal ook in de toekomst de belangrijkste ruimtegebruiker blijven in 
Limburg. Met meer dan 85 000 hectare cultuurgrond in onze provincie heeft de land- en 
tuinbouwsector een positieve invloed op de beeldkwaliteit van het Limburgse landschap. Het 
gebruik van landbouwgronden is ook sterk verweven met andere ruimtegebruikfuncties op 
en rond het platteland. Een goede landschappelijke integratie is bovendien een belangrijke 
bouwsteen voor het maatschappelijke draagvlak van het landbouwbedrijf. Een veranderende 
samenleving ontplooit voortdurend nieuwe opportuniteiten. Door de combinatie van 
de economische positie van land- en tuinbouwbedrijven en de stijgende vraag naar de 
multifunctionale aspecten van de landbouw vanuit de maatschappij ontdekken agrarische 
ondernemers mogelijke verbredingsactiviteiten. 

Acties voor meer levenskwaliteit: 

- We investeren gericht in de ondersteuning en ontwikkeling van een innovatieve land- 
en tuinbouw, door ruraal ondernemerschap te begeleiden en door de Limburgse 
consument bewust te maken van het smakenpallet aan landbouwproducten van eigen 
bodem. 

- Innovatie en technologie blijven de sleutelwoorden voor een rendabele 
bedrijfsvoering. Kennisverwerving en kennisoverdracht zijn daarbij onmisbaar. 
Daarom investeren we als provincie sterk in de ondersteuning van de 
landbouwpraktijcentra PIBO-campus in Tongeren, Proef- en Vormingscentrum voor 
de Landbouw (PVL) in Bocholt, Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit) in Sint-Truiden, 
studiekring Guvelingen te Sint-Truiden, Agropolis in Kinrooi... Zo creëren we nieuwe 
hefbomen om strategisch in te zetten op agrarisch onderzoek. 

- De landbouw is de belangrijkste partner om de open ruimte in Limburg op de kaart 
te zetten. Landbouwverbreding en plattelandstoerisme, oftewel beleving van de 
open ruimte, gaan hand in hand. De samenhang tussen beide moet ondersteund en 
gepromoot worden door alle bestuursniveaus.

- Duurzame landbouw is de leidraad voor de toekomst. We richten ons op een 
sectorgerichte economische benadering van de volledige landbouwketen met 
de oprichting van de cluster agrofood. We zien dat de land- en tuinbouwsector 
gekenmerkt wordt door schaalvergroting en diversificatie. Hier liggen nog 
economische opportuniteiten en nieuwe kansen voor innovatief ondernemerschap in 
het agrobusinesscomplex. 
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- We zetten versterkt in op hoeve- en streekproducten. Door ze te produceren en zelf 
via de korte keten te verkopen, kunnen de Limburgse land- en tuinbouwers hun 
landbouwactiviteit verder verbreden. De grote transparantie, de beperkte kilometers 
van de producten en het contact tussen consument en producent, scheppen een 
vertrouwensband.
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GEBORGENHEID
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Een veilig Limburg, een permanente uitdaging

Een belangrijk onderdeel van levenskwaliteit, is het vinden van geborgenheid. Geborgenheid 
is oa het hebben van een veilige leefomgeving. Alle burgers hebben recht op een veilige 
leefomgeving en een wereld waar men rustig kan leven, wonen en werken zonder 
bedreigingen van welke aard ook. Onze welvaart en ons welzijn zijn nauw verbonden met 
onze veiligheid. Dit maakt dat veiligheid een prioritaire kerntaak is voor de overheid. Dit 
is echter geen sinecure. De toenemende complexiteit van onze ‘open’ samenleving maakt 
ons niet alleen meer kwetsbaar maar vraagt ook meer en meer om een geïntegreerde 
veiligheidsaanpak.

Dit vraagt van de veiligheidsdiensten dat zij een modern veiligheidsbeleid voorstaan 
met een grote flexibiliteit en continue aandacht hebben voor de brede maatschappelijke 
context waarin men opereert. Maar evenzeer dat we als overheid bereid zijn te investeren in 
samenwerking, in capaciteit, in innovatieve technieken en methodes. 
Net als andere regio’s hebben we in Limburg ook af te rekenen met veiligheids- en 
criminaliteitsfenomenen. De georganiseerde criminaliteit is in onze provincie de laatste 
jaren op de prioriteitsladder gestegen. Fenomenen als drugshandel, mensenhandel 
en mensensmokkel, criminele motorbendes, witwasoperaties, … vormen voor onze 
veiligheidsdiensten een reële en dagelijkse uitdaging. Daaraan is natuurlijk onze ligging 
als grensregio niet vreemd. Criminele netwerken maken dankbaar gebruik van nationale 
grenzen om aan de activiteiten van ordehandhavers aan deze of gene zijde van die grens te 
ontsnappen. 

Door de oprichting van het Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum (ARIEC) 
proberen we de gemeenten die met deze motorbendes of andere meer georganiseerde 
vormen van criminaliteit geconfronteerd worden via bestuurlijke aanpak en handhaving 
hulp te bieden. Zo werd er reeds een handleiding ‘stopgesprekken’ en een politieverordening 
‘oprichting clubhuis’ aangeboden. Bovendien staat het ARIEC de gemeenten met raad en 
daad bij als men Flex-acties organiseert. Deze Flex-acties zijn een gecoördineerde actie van 
verschillende gemeentelijke en andere federale of Vlaamse administratieve diensten.
Deze aanpak beoogt de criminele netwerken niet enkel vanuit de strafrechtelijke, maar ook 
vanuit de bestuurlijke logica stokken in de wielen te steken. Lokale besturen kunnen vanuit 
hun eerstelijnspositie via administratieve weg remmend en ontradend optreden om zo te 
vermijden dat de criminele onderwereld zich kan gaan nestelen in de legale bovenwereld.

De voorbije jaren werd fors geïnvesteerd in de uitbouw van een geïntegreerd netwerk van 
ANPR-camera’s. Deze intelligente camera’s stellen ons in staat de strijd tegen onder meer 
inbraken en grenscriminaliteit op te drijven. Het provinciale netwerk wordt alsmaar dichter 
waardoor geseinde voertuigen beter gevolgd kunnen worden. We stimuleren sterk de inzet in 
‘real time’ zodat de ploegen op terrein onmiddellijk aangestuurd kunnen worden. 
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Limburg is al jaren een voortrekker in de aanpak van intrafamiliaal geweld. Dat doen we 
door sterk in te zetten op een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak tussen hulp- en 
zorgverlening, politie en justitie. Uit onderzoek van o.m de KULeuven is aangetoond dat 
het Limburgse model heeft geleid tot een betere aanpak en samenwerking en tot meer 
eenvormigheid van de werkwijze.

In oktober 2017 is het Limburgse Family Justice Center (FJC) van start gegaan op een centrale 
locatie in Hasselt. Het FJC brengt politie, justitie en hulpverlening fysiek samen onder één 
dak. Doel is om nauwer samen te werken bij meldingen van intrafamiliaal geweld. Op die 
manier kan het hele gezin beter en vooral in een vroeger stadium geholpen worden. 
Het doel van dit sterk geïntegreerd beleid is samen met het gezin het geweld te stoppen, 
herhaling te voorkomen en te werken aan beschermende factoren. De sterkte van het gezin 
vormt daarbij steeds het uitgangspunt. Niet alleen de geweldsfeiten komen aan bod, ook 
achterliggende problemen zoals middelenmisbruik, financiële problemen, stress, slechte 
woonomstandigheden…

Acties voor meer levenskwaliteit

- We versterken de werking van het ARIEC in de ondersteuning van de lokale besturen in 
hun bestuurlijke aanpak van verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit 

- We ondersteunen en participeren aan het EURIEC: dit Euregionale Informatie en 
Expertise Centrum zal de grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van 
informatie op bestuurlijk vlak moeten uitbouwen en versterken. 

- We maken werk van de uitbouw van een veiligheidscampus Limburg in het PLOT. Met 
het PLOT heeft Limburg een goed opleidingscentrum met heel wat kennis en expertise. 
We pleiten dan ook voor de verankering in Limburg zodat Limburgers hier terecht 
kunnen voor allerhande veiligheidsopleidingen en vormingen. 

- We moeten zo snel als mogelijk het Limburgs cameraschild van ANPR-camera’s 
vervolledigen. Dit zal ons in staat stellen de grenscriminaliteit effectiever te bestrijden. 
Grenscriminaliteit is niet enkel een probleem van onze Limburgse grensgemeenten, 
maar van onze hele provincie samen. 

- Verkeersveiligheid, in het bijzonder voor onze zwakke weggebruikers, blijft een 
topprioriteit. Concrete thema-acties zoals gordeldracht, gebruik van kinderstoeltjes, 
hinderlijk parkeren op mindervalide plaatsen, de motoscreening, veilig schoolverkeer 
en verlichting zwakke weggebruikers en fietsers blijven noodzakelijk

- In Limburg is intrafamiliaal geweld jammer genoeg nog altijd een dagelijks gegeven. 
De werkelijke omvang van dit maatschappelijk probleem wordt slechts gedeeltelijk 
omvat, aangezien heel wat slachtoffers de stap naar politie of hulpverlening niet 
kunnen of durven zetten. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid en vragen alle 
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lokale besturen alle organisaties op hun grondgebied en alle mogelijke Limburgse 
diensten en organisaties om die drempel de volgende jaren aanzienlijk te verlagen. 

- Limburgse besturen zijn alerte besturen: we willen de bestuurlijke overheden 
handvaten aanreiken om mee te strijden tegen de georganiseerde misdaad. Veiligheid 
is niet enkel taak van de politie: ook het gemeentebestuur dient hieraan op haar 
manier mee te werken. Ook in hun administratieve werking kan ze ingeschakeld 
worden in de strijd tegen georganiseerde misdaad, bijvoorbeeld door administratieve 
vergunningen te weigeren aan bepaalde vennootschappen of aan bepaalde 
organisaties.

- Engagement van burgers om te helpen in strijd tegen misdaad moet omarmd worden 
en verder uitgewerkt. BIN en whatsappgroepen dienen duidelijk provinciaal omkaderd 
en verder uitgewerkt worden. 

- Hulpverleningszones moeten onze brandweerwerking efficiënter maken. Een goede 
spreiding van brandweerposten blijft hierbij een belangrijke uitdaging en uiterst 
belangrijk om goede opkomststijden te realiseren.

- De maximale ondersteuning van de werking van de Lokale Integrale Veiligheid Cellen is 
uitermate belangrijk in het voorkomen en bestrijden van radicalisering.
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Leefbare dorpen & sterke steden, de basis voor een sterk Limburg  

Dorpen zijn wat ons bindt op ‘de buiten’. Sterke en compacte dorpen zorgen voor een 
leefbaar platteland. Ook hier is nood aan dorpsontwikkeling, dorpskernversterking, 
duurzame dorpen, herdorpen, ontlinting … Compacter gaan wonen en werken is de 
opdracht én de uitdaging. Daardoor maken we onze dorpen terug leefbaar en houden we 
onze open ruimte echt open.

Binnen woondorpen is de bereikbaarheid van voorzieningen, met inbegrip van werk en 
opleiding, levensnoodzakelijk. Dichtheid, gecombineerd met een goede mix van functies, 
is ook een manier om mensen opnieuw te leren samenleven, om opnieuw een solidaire 
gemeenschap op te bouwen. Verstedelijking is de enige manier waarop echte landelijkheid 
nog kan gered worden...

Basisbereikbaarheid moet voldoende ruim bekeken worden, meer bepaald vanuit de 
bestemmingsbehoefte: waar moeten bepaalde doelgroepen vanuit bepaalde plaatsen op 
bepaalde tijdstippen geraken. Die bereikbaarheid kan gecreëerd worden door een bus 
in te leggen of te werken met meer flexibel vervoer. Maar ook door de dienst in kwestie 
terug lokaal bereikbaar te maken. Dit laatste zit bijvoorbeeld vervat in het principe van de 
‘woonzorgzones’
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LIMBURG 
VERBINDT 
LIMBURGERS
Tenslotte zetten we volop in op het verbinden van 
Limburg en de Limburgers! Verbinding tussen de 
mensen, verbondenheid tussen leven in Limburg, 
ondernemen, werken en leren in Limburg én de 
open ruimte zijn cruciale ingrediënten voor meer 
levenskwaliteit. Een betere verbondenheid is voor ons 
primordiaal: een verbondenheid in maatschappij, in 
mobiliteit, en tussen onze Limburgse steden en het 
buitengebied met haar typische dorpen. Ze is voor 
ons dé sleutel naar een welvarende toekomst. Een 
vernieuwend Limburgs mobiliteitsconcept in eigen 
handen en gestoeld op een netwerk van ‘mobipunten’ is 
hiervoor dé hefboom. 
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MOBILITEIT
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Naar een uniek Limburgs netwerk van ‘mobipunten’  

Mobiliteit binnen en met omliggende regio’s is van wezenlijk belang voor de 
ontwikkelingskracht en leefbaarheid van een regio. Zowel de interne mobiliteit als de 
bereikbaarheid van Vlaanderen en de Euregio vormen momenteel een rem op de groei en 
dynamiek van Limburg. Een snelle bereikbaarheid via het wegennet is problematisch voor 
een aantal Limburgse regio’s, waaronder Noord Limburg, maar ook het openbaar vervoer 
is onvoldoende uitgebouwd. Het elektrisch fietsen biedt nieuwe mogelijkheden, maar deze 
kunnen maar optimaal benut worden wanneer er hiertoe de nodige infrastructuur aanwezig 
is en wanneer er integratie is met andere vervoersopties. 
Het verbeteren van de mobiliteit in Limburg blijft een van de meest fundamentele 
uitdagingen waarvoor we staan. We moeten de ambitie hebben om de status van innovatieve 
vervoersregio te verwerven. Vanuit onze visie dat levenskwaliteit in grote mate bepaald 
wordt door de kracht en dynamiek van een buurt kiezen we resoluut voor de uitbouw van 
een netwerk van ‘mobipunten’.   
Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-) functies 
elkaar ontmoeten. Een mobipunt is ingericht om op kleinschalig niveau multimodaal vervoer 
mogelijk te maken en te promoten.  
Het mobipunt is op maat van een buurt. Verspreid over een stad zijn meerdere mobipunten 
aanwezig. Zoals een treinstation de voornaamste mobiliteitshub is voor een stad, is een 
mobipunt de hub voor een buurt. Elk mobipunt krijgt een eigen naam, omwille van de 
duidelijkheid en latere integratie in routeplanners 
De voornaamste functie betreft mobiliteit maar ook andere zaken kunnen aanvullend 
aangeboden worden: info over buurtactiviteiten, een broodautomaat, locker voor pakjes, 
… Afhankelijk van de functies van de buurt kan een mobipunt andere accenten hebben. 
Zo kan een mobipunt ingericht worden voor een bedrijvencluster, een winkelbuurt of een 
woonbuurt.  
Een mobipunt bevat steeds meerdere functies waarvan autodelen, nabijheid openbaar 
vervoer en fietsparkeren en toegankelijkheid essentieel zijn. 

Acties voor meer levenskwaliteit:

- De nieuwe vervoersregio Limburg wordt uitgebouwd als een netwerk van 
verbindingen, waarbij een innovatief netwerk van mobipunten en hubs de ruggengraat 
vormen. Vlotte en snelle verbindingen tussen kernen, tussen dorpen en kleinere 
steden garanderen onze leefbaarheid en beleving. Het model ondersteunt de lokale 
kernverdichting en vrijwaart onze open ruimte en ons Limburgs landschap. 

- Ontbrekende schakels in dit groot netwerk moeten onverkort en zo snel als mogelijk 
gerealiseerd. We denken hierbij o.a aan: de elektrificatie van spoorlijn 19 tot Hamont 
en de doortrekking tot Weert, de ontdubbeling van spoorlijn 15, de Spartacus 
tramlijnen naar Maastricht, het Maasland als naar Noord-Limburg (middels reactivatie 
van spoorlijn 18), de Noord-Zuid, de omleidingsweg in Neerpelt, de omleidingswegen 
in Tongeren, de ontsluiting van de nieuwe gevangenis in Leopoldsburg, de verbreding 
van de E313 en E314 … 
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- We zoeken innovatieve eigen oplossingen voor het openbaar vervoer in Limburg en 
zorgen voor integratie van deze oplossingen in grensoverschrijdende modi: hierbij 
focussen we op twee pistes: 

• Uitbouw van mobility as a service: we zoeken naar innovatieve mobiliteitsoplossingen 
waarbij mobiliteit bekeken wordt als een dienstenpakket voor de burger. Hier komen 
ook gedeelde oplossingen in beeld zoals fietsdelen, autodelen, über, …

• We organiseren zelf in publiek of privaat-publiek verband het openbaar vervoer 
in Limburg, waarbij we zorgen voor een gelijk betalersdeel uit Vlaanderen en een 
integratie in het grensoverschrijdend openbaar vervoer. 

- Voor de organisatie van het vervoer op maat stellen we één gebiedsdekkende 
mobiliteitscentrale voor Limburg voor. 

- In de vervoersregio reorganiseren we het streekvervoer zodat dit in de spitsuren 
concurrentieel wordt met de auto

- Het Limburgs mobiliteitsnetwerk moet versterkt worden door kwalitatief 
hoogwaardige fietsverbindingen en -infrastructuren. We bouwen verder aan 
een fijnmazige veilige fietsinfrastructuur met fietssnelwegen als verbinders door 
de hele provincie. De fiets is voor ons een volwaardig alternatief in het concept 
‘basisbereikbaarheid’ en het netwerk van mobipunten.

- Vanuit Flanders Drive stimuleren we proeftuinen voor innovatieve 
mobiliteitsconcepten zoals de zelfrijdende auto en bussen

- Naar het voorbeeld van het station ‘Noorderkempen’ in Brecht blijven we ijveren voor 
een spoorweghalte op de kruising van de E314 en de spoorlijn Hasselt-Brussel. 
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LIMBURG  
IS NODIG
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CD&V is voor het behoud van de provincie!

Voor CD&V is het duidelijk: Limburg is nodig, de provincie Limburg is nodig! Het verleden 
heeft aangetoond dat een sterk Limburg essentieel is voor het opvangen van tegenslagen. 
Het provinciebestuur van de toekomst is een slank en efficiënt bestuur. Er wordt gewerkt met 
4 i.p.v. 6 gedeputeerden en met de helft minder raadsleden. 

Limburg is tevens de krachtenbundeling van vele steden en gemeenten om bovenlokale 
uitdagingen aan te gaan. Op die manier vormt Limburg ook een sterke en essentiële 
tegenbeweging voor de visie dat de economische ontwikkelingen enkel nog in de Vlaamse 
ruit moeten kunnen. Enkel een sterk Limburg kan optimaal profiteren van de ligging in 
Vlaanderen als poort naar Duitsland en Nederland en met een sterke as met Leuven én de 
internationale centrale ligging in Europa.

We kiezen daarom resoluut voor een provincie als een volwaardig bestuursniveau tussen het 
lokale en het Vlaamse niveau. De afstand tussen burgers en het bovengemeentelijk niveau 
met het gewest en de federale staat is te groot.

De provincie heeft doorheen de jaren een methodologie ontwikkeld waardoor ze op een 
dynamische en flexibele manier kan inspelen op veranderende noden en behoeften zonder 
dat dit moet leiden tot nieuwe vaste structuren. De dynamiek van de provincie is zijn grootste 
kracht. De provinciale schaal laat toe om in te spelen op lokale vraagstukken zonder het 
grotere bestuurlijke plaatje uit het oog te verliezen. 

We gaan de grondgebonden bevoegdheden zo maximaal en innovatief mogelijk invullen. 
Dit is een kans om ze heruit te vinden en aan te passen aan de hedendaagse samenleving en 
uitdagingen.

Heruitgevonden provincies, met een duidelijk gedefinieerde rol als regisseur van het 
regionale beleid zijn hiervoor de meest efficiënte oplossing. De deputatie maakt werk van de 
toekomstprojecten voor Limburg en ondersteunt gemeenten met gemeente overschrijdende 
problematieken. 

We onderschrijven hiervoor de regiowerking in onze provincie en trachten deze zo veel 
als mogelijk te enten op de 5 regio’s die afgebakend werden in LIRES. De provincie is een 
volwaardige regisseur van het streekbeleid en de gebiedsgerichte samenwerking zowel bij de 
invulling van de eigen bevoegdheden als voor de uitvoerende taken van de federale staat en 
de deelstaat. Hiervoor dient een bestuurlijk organisatiemodel ontwikkeld te worden dat de 
ontwikkelingskracht kan borgen en ondersteunen. 

Besturen zo dicht mogelijk bij de mensen, blijft het uitgangspunt. Om echt werk te 
kunnen maken van decentralisering en subsidiariteit, is er nood aan ondersteuning van de 
gemeenten en een gestructureerde vorm van samenwerking van gemeenten. De provincie 
moet opereren als deeltjesversneller voor onze gemeenten en faciliteren waar nodig. 

Een Limburgs platform voor overleg en belangenbehartiging t.o.v. Brussel is cruciaal. 
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LRM en LSM

Limburg is nodig, maar ook LRM, de Limburgse investeringsmaatschappij, en LSM, de 
Limburgse stichting die met dividenden van LRM investeert in Limburgse maatschappelijke 
hefboomprojecten, zijn van levensbelang voor onze provincie. De definitieve verankering 
van beide organisaties in Limburg is dan ook een conditio sine qua non voor het behoud 
van onze welvaart en economische groei. LRM is dé motor en katalysator voor de Limburgse 
economie en heeft de voorbije jaren mede onder impuls van SALK de vernieuwing van het 
economische weefsel in Limburg concreet vorm gegeven. Het unieke incubatorennetwerk is 
hiervan de exponent. Door de verankering van LRM blijft een middelenstroom richting LSM 
gegarandeerd zodat ook niet-rendementsgebonden maatschappelijke hefboomprojecten in 
en voor Limburg mogelijk blijven. Het nieuwe protocol tussen de Vlaamse Regering en LRM 
maakt dit althans mogelijk tot 30/09/2025. 
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LIMBURG ALS  
VERBINDENDE 
PARTNER
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De provincie is als intermediair bestuur tegelijk de spelverdeler, facilitator en katalysator van 
de Limburgse gemeenten, ondernemingen en alle sociaal economische organisaties met 
een gemeenschappelijk doel: de levenskwaliteit van de Limburgers duurzaam versterken. 
Hiervoor zal de provincie zich de komende jaren voluit concentreren op de haar toebedeelde 
grondgebonden bevoegdheden. Concreet zal de provincie een sterk provinciaal beleid 
uittekenen in de volgende domeinen2 :

Een performant vergunningenbeleid     

Doorheen de jaren zijn de provincies ervaren en verantwoordelijke vergunningverleners 
geworden. Het toekennen van vergunningen is een belangrijke pijler in het provinciaal beleid. 
De provincie zal zijn ervaring als verantwoordelijk en gelegitimeerd bestuur ten volle inzetten 
bij de voorbereiding en de concrete toepassing van het omgevingsvergunningenbeleid, zodat 
dit snel, correct en efficiënt kan verlopen.

De provincie, regisseur van de Limburgse ruimte

Met een eigen Beleidsplan Ruimte Limburg kiezen we resoluut voor een vernieuwd ruimtelijk 
beleid, waarbij de provincie de regisseursrol in handen zal nemen. In dit vernieuwd ruimtelijk 
beleid zijn ‘partnerschap’ en ‘realisatiegericht’ de kernwoorden. Waar in het verleden elk 
beleidsniveau zijn eigen taken had, zal de provincie nu inzetten op het samen realiseren van 
veranderingen op het terrein, en zich als regisseur van de besluitvorming opstellen. 

  Uit Troeven op tafel Provincies Zelfbewust, VVP 2018
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De provincie, partner van Vlaanderen en de gemeenten

De provincie wil als partner van Vlaanderen het beleid inzake duurzame ontwikkeling, 
klimaat en biodiversiteit helpen realiseren. Ze werkt hierbij complementair aan Vlaanderen. 
De provincie levert door haar streekkennis en expertise in de diverse deelaspecten van 
het milieubeleid een waardevolle inbreng, zowel met een eigen bovenlokaal milieu- en 
natuurbeleid als via samenwerking met de gemeenten, om problemen op het terrein 
actiegericht en op maat aan te pakken. Zij ondersteunen de gemeenten bijvoorbeeld door de 
complexe Vlaamse milieuwetgeving naar gemeentelijk niveau te vertalen.

De provincie, partner voor een integraal waterbeleid

Op het gebied van het integraal waterbeleid is de provincie een belangrijke partner. De 
provincie Limburg heeft bijna 1000 km waterlopen van 2de categorie in beheer. Het omgaan 
met water is een maatschappelijk vraagstuk waarbij uiteenlopende belangen moeten 
verzoend worden. Als democratisch verkozen bestuursniveau is de provincie dan ook een 
vooraanstaande partner om mee te zoeken naar antwoorden op complexe vraagstukken 
inzake waterbeleid. Zowel bij het terugdringen van de risico’s op wateroverlast als bij het 
halen van een goede toestand, nemen de onbevaarbare waterlopen een sleutelpositie in. Een 
efficiënt en doordacht beheer is daarom noodzakelijk. 

De provincie staat garant voor een erfgoedbeleid gericht op preventie en publiek!
Erfgoed is in zijn onroerende dimensie een grondgebonden materie. Het draagt dan ook 
zichtbaar bij tot streekidentiteit en is een grote aantrekkingsfactor. Bovendien heeft het 
potentieel om mensen en structuren te verbinden. Daarom interfereert een erfgoedbeleid 
sterk met andere sectoren als ruimte, milieu, water, landbouw en toerisme. De provincie is 
een efficiënte schaal om vanuit streekgebonden competenties en expertise een geïntegreerd 
erfgoedbeleid te voeren, met ruimte voor maatwerk en dat binnen de brede en steeds 
evoluerende kaders die het Vlaams gewest uitzet. Concreet zal de provincie in haar 
erfgoedbeleid focussen op vier sporen: monumentenwacht, algemene landschapszorg, 
onroerende depotwerking, en advies, sensibilisering en publiekswerking, en dit vanuit de 
koppeling denken, doen en ervaren. Het is daarbij altijd de ambitie om een streekgericht, 
actueel en beklijvend verhaal te presenteren.
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De provincie, de poort naar Europa

De provincie is een efficiënte schakel tussen het werkveld van burgers en organisaties 
(zoals steden en gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven en sectororganisaties) en het 
Europese beleidsveld. Dit geldt zowel op het vlak van informatie en educatie, als voor de 
gebiedsgerichte toepassing van het Europees regionaal beleid en de verschillende Europese 
programma’s. 

De provincie zorgt voor de eerstelijnsontsluiting van de Europese middelen en 
mogelijkheden in het verlengde van een intermediaire gebiedsgerichte opdracht. Sinds 1995 
werd dankzij de provincie meer dan 500 miljoen euro aan Europese subsidies geïnvesteerd in 
Limburg. 

De provincie staat lokale besturen, kennisinstellingen, bedrijven en organisaties die Europese 
projecten willen opstarten met raad en daad bij. Om de uitvoering van een gebiedsgerichte 
beleidsvisie te versterken, brengen ze ook co-financieringsmiddelen in. 

Het geïntegreerde provinciale contactpunt fungeert als een duidelijke toegangspoort voor 
geïnteresseerde actoren. 

De provincie ontwikkelt een woonbeleid op maat van alle Limburgers

De provincie ontwikkelt een toekomstgericht woonbeleid. Daarbij maken ze optimaal 
gebruik van de beschikbare ruimte. Er wordt maximaal rekening gehouden met de noden 
van kwetsbare doelgroepen en aangepaste huisvesting. Interbestuurlijk overleg en 
visieontwikkeling met de belendende beleidssectoren staan centraal.
Op basis van wetenschappelijk onderbouwde prognoses anticipeer de provincie op 
toekomstige evoluties. Tegelijk streeft ze naar een kleinere ecologische voetafdruk door 
energiezuinig wonen te stimuleren, kleinschalige woontypologieën te ontwikkelen, 
duurzame bouwmaterialen te promoten, bestaande infrastructuur te hergebruiken… Een 
gebiedsgerichte werking wordt opgezet rond specifieke thema’s (bijv. wijkrenovaties, 
energieatlas). 
Wonen is een basisbehoefte. De provincie maakt daarom werk van een gedifferentieerd 
woonaanbod, dat rekening houdt met gezinsomvang, fysieke mogelijkheden, zorgbehoefte 
(levenslang wonen), specifieke woonculturen… Het provinciale woonbeleid is in de eerste 
plaats gericht op kwetsbare doelgroepen. In de ondersteuning van lokale besturen neemt de 
provincie de regie op rond bovenlokale thema’s, zoals weekendverblijven, arbeidsmigranten, 
seizoensarbeiders… 

De provincie zal het woonbeleid hand in hand laten gaan met een efficiënt en doordacht 
ruimtelijk beleid. Dit wil ze doen door nieuwe woonvormen te ontwikkelen en ondersteunen, 
een optimaal gebruik stimuleren van het bestaande patrimonium, verdichten van bestaande 
woonzones… De provincie zal in haar woonbeleid bijzonder aandacht schenken aan 
bereikbaarheid en ontsluiting van woonzones als aandachtspunt in het oplossen van het 
mobiliteitsvraagstuk.




