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De reconversie was succesvol. De financiële en economische crisis heeft Limburg teruggeslagen. We hebben in 
verhouding opnieuw meer werklozen dan de andere Vlaamse provincies. Een aantal andere pijnpunten krijgen 
we moeilijk weggewerkt zoals de kleinere participatie van onze jongeren in het hoger onderwijs of het tekort 
aan welzijnsvoorzieningen voor een snel verouderende bevolking. 
 

Limburg staat op een scharnierpunt. Worden we opnieuw het zwakke Vlaamse broertje dat het handje 
openhoudt in Brussel? Of nemen we ons lot in eigen handen? Herman Reynders stelde gisteren de vraag in 
zijn rede van de gouverneur bij de opening van het nieuwe Limburgse politieke jaar. En gaf zelf het antwoord, 
samen te vatten in één woord: "Ambitie." Iedereen en alles in Limburg moet zich hierdoor aangesproken 
voelen. Enkel wie ambitie heeft, kan ook iets bereiken. 
 

De provincie Limburg als politiek bestuur, hierin gesteund door alle partijen en alle sociaal-economische 
organisaties, speelde een belangrijke rol bij alle ontwikkelingen hier. Men zou mogen aannemen dat dit ook in 
de toekomst zo zal zijn. Dat is niet meer zeker. Vlaams minister van Binnenlandse Bestuur Geert Bourgeois 
werkt aan een interne Vlaamse staatshervorming. Hij wil komen tot minder bestuursniveaus, minder 
intermediaire structuren, minder verkokering van de administratie, kortere besluitvormingsprocessen en 
uitvoeringstermijnen. Zijn oplossing is een herverdeling van de bevoegdheden over enerzijds het Vlaams 
niveau en anderzijds de gemeenten die moeten samenwerken in stadsgewesten of subregio's. De provinciale 
bevoegdheden worden beperkt. 
 

Dit is zinvol. Maar Limburg dreigt het kind van de rekening te worden. Indien er één provincie is zonder 
bestuurlijke verrommeling, dan is het wel Limburg. Alle gemeenten werken hier steevast samen in Limburgs 
verband: één RESOC, één SERR, één ERSV, één Infrax, één Nuhma, één Limburg.net, één... Worden de 
plannen van minister Bourgeois werkelijkheid, dan zou gouverneur Herman Reynders graag hebben dat 
Limburg zich mag profileren als één stadsgewest. We willen ons hier graag bij aansluiten. Limburg ligt 
psychologisch ver van de Brussel, heeft geen grote steden, heeft geen kust, heeft geen internationale 
universiteit, heeft geen haven. Limburg moet het hebben van zijn samenwerking om op die manier voldoende 
soortelijk gewicht in de schaal te kunnen leggen. Limburg opdelen in subregio's zal ons verzwakken. En 
verrommeling in de hand werken. 
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