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"Limburg in Champions League" 

 

Hasselt - "Limburgers moeten de ambitie hebben om uit te blinken in alle sectoren. In het onderwijs, 
in de kunst, de sport en het bedrijfsleven. Limburg heeft de troeven om een topregio te worden. Mijn 

voorganger Steve heeft de basis gelegd voor Limburg als sterk merk. Nu komt het erop aan het beste 
merk te zijn." Gouverneur Herman Reynders legt de lat hoog voor Limburg. 
 

Ambitie, dat was gisteravond de rode draad van de rede van gouverneur Herman Reynders in de 
provincieraad. De gouverneur opent traditioneel de begrotingszittingen die in november gehouden worden. 
Reynders heeft in zijn eerste jaar als gouverneur vastgesteld dat Limburg heel dynamisch is. "Onze 
gemeenten, werkgeversorganisaties, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen komen elke week wel met nieuwe 
initiatieven. Men is innovatief, creatief en hard aan het werken. Ik vermoed dat het iets te maken heeft met 
de reconversie. Na de mijnsluitingen is de bal gaan rollen en die blijft rollen." 
 

~We hebben de troeven, maar moeten oppassen dat we zeker niet afzakken 
 

Volgens gouverneur Reynders is het ook broodnodig dat Limburg de handen uit de mouwen steekt, want de 
concurrentie onder de regio's is groot. "Op de Expo in Shanghai hebben we ons als provincie getoond en we 
hebben dat goed gedaan. Maar je komt er ook Antwerpen tegen of Eindhoven en Nederlands-Limburg. Het is 
onze ambitie om een topregio te worden. We moeten ons als provincie onderscheiden. Om het in 
voetbaltermen te zeggen: we mogen geen genoegen nemen met eerste provinciale, maar de Champions 
League ambiëren. Als dat niet lukt, spelen we tenminste in eerste nationale. We hebben de troeven - onze 
ligging en de mensen - en moeten oppassen dat we zeker niet afzakken. Op een aantal vlakken scoren we 
nog onder het Vlaams gemiddelde. Zo is het inkomen van de Limburgers nog lager en de uitval in het 
secundair onderwijs hoger dan in de rest van Vlaanderen." 
 

Onderwijs verdient volgens de gouverneur alle aandacht. "We moeten de hoge kwaliteit van ons onderwijs 
behouden en de onderwijskrachten koesteren, van het kleuter- tot het universitair onderwijs." 
 

Meertaligheid is voor hem van groot belang. "De kennis van talen is enorm belangrijk in de wereld van 
vandaag. We moeten nog meer doen om Engels, Frans en Duits te leren. Wie vlot uit zijn woorden komt in 
een tweede, een derde en een vierde taal, beschikt zeker over extra troeven op de arbeidsmarkt. Jongeren 
moeten daarom aangespoord worden zoveel mogelijk talen te leren." 
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"We liggen in het hart van Europa en moeten aandacht blijven hebben voor samenwerking met onze buren. 
Daarvoor moeten we ook goede verbindingen hebben, zoals de sneltram naar Maastricht. Misschien moeten 
we eraan denken om lijn 3 van Spartacus, Hasselt-Lommel, door te trekken naar Eindhoven. We gaan ook 
opnieuw structureel samenwerken met Eindhoven." 
 

Reynders wil ook dat Limburg een eigen acquisitiebeleid voert, dus zelf op zoek gaat naar buitenlandse 
investeerders. "We hebben nu goede contacten met China. India en de Verenigde Staten zijn mogelijk de 
volgende stappen, maar het kan ook dichter bij huis. Als het van mij afhangt, kunnen we naar Duitsland, 
want zij hebben een economie die tweemaal sneller groeit dan het Europees gemiddelde." 
 

Aandacht voor de wereld 
 

Opvallend veel aandacht voor de natuur in de rede van de gouverneur. "We moeten uitgaan van onze 
sterkte", zegt Reynders. "Het Limburgse groen is een troefkaart. In dit jaar van de biodiversiteit moeten we 
onze natuur behouden en versterken. Limburg wil als eerste regio in de wereld CO2-neutraal zijn tegen 
2020. Dat is ook interessant voor onze bedrijven. Zij kunnen daarmee uitpakken, en het kan ook nieuwe 
milieuvriendelijke bedrijven, bijvoorbeeld in de voedingssector, aantrekken." 
 

CO2-neutraal trekt bedrijven aan 
 

De Vlaamse regering gaat de provincies afslanken. Wellicht gaan we in Limburg naar een provincieraad met 
50 raadsleden (75 nu) en 4 gedeputeerden (6 nu). Gouverneur Reynders vindt wel dat de bevoegdheden die 
de provincie nu heeft, in Limburg moeten blijven. 
 

"In Limburg de provincie afschaffen, is ze morgen weer uitvinden", zegt de gouverneur. "Structuren zijn 
ondergeschikt. Als de provincie de persoonsgebonden bevoegdheden niet meer krijgt, dan moeten die maar 
naar een stadsregio met de 44 Limburgse gemeenten. De gemeenten kunnen dan op vrijwillige basis 
toetreden. We kunnen in de stadsregio ook de intercommunales onderbrengen, zoals Infrax of Nuhma, zodat 
de democratische controle daarop verhoogt." Minister Bourgeois heeft in een onderhoud met de 

 
 
 



provinciegouverneurs al laten verstaan dat één stadsregio voor heel Limburg bespreekbaar is. Zo'n 
stadsregio zou dan de persoonsgebonden bevoegdheden van de steden krijgen, zoals onderwijs, cultuur, 
welzijn en jeugd- en ouderenbeleid.   
 

"Limburg één stadsregio" 
 

Nieuwe projecten 
 

Ziekenhuizen samen in Hospilim 
 

De Limburgse ziekenhuizen slaan de handen in mekaar om zich beter te wapenen tegen alle toekomstige 
ontwikkelingen. "Begin december wordt de vereniging Hospilim opgericht, waarin alle Limburgse 
ziekenhuizen en psychiatrische instellingen gaan samenwerken. Zij gaan het moeilijker krijgen door 
besparingen en privatiseringen. Door samen te werken, kunnen ze besparen, bijvoorbeeld door gezamenlijke 
aankopen van materiaal of geneesmiddelen. Op die manier kunnen de Limburgse ziekenhuizen de beste 
kwaliteit blijven bieden." 
 

Sportmedisch centrum 
 

Twaalf jaar na een eerste poging in Bilzen, komt er opnieuw een sportmedisch centrum in Limburg. "Het 
wordt een centrum waar pure amateursporters tot profs terechtkunnen voor sportmedische begeleiding", 
aldus de gouverneur. "Het centrum wordt opgericht in samenwerking met de Universiteit Hasselt. Limburg is 
de enige provincie in Vlaanderen die nog geen sportmedisch centrum heeft." 
 

Go for Gold 
 

Nog in de sportsfeer start de provincie de actie 'Go for Gold'. "Een ideetje uit Nederlands-Limburg waar men 
dit initiatief genomen heeft met het oog op medailles op de Olympische Spelen. Wij mikken op meer 
Limburgse topsporters en willen initiatieven nemen om het niveau van onze sporters te verhogen." 
 

Kinderen van Limburg 
 

De gouverneur richt samen met organisaties als Een Hart voor Limburg de vzw Kinderen van Limburg op. 
"Artikel 31 van de verklaring voor de rechten van het kind zegt dat kinderen recht hebben op ontspanning en 
spel, kortom om kind te zijn. We gaan de kansarme kinderen een paar keer per jaar ontspanning aanbieden. 
Een eerste initiatief is gepland rond Kerstmis wanneer ze naar Plopsa Indoor kunnen." 
 

~Limburg wil als eerste regio in de wereld  CO2-neutraal zijn tegen 2020 
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