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Provincieplannen 2011: Elk dak moet geïsoleerd 
 
 

Hasselt 
Als het van Vlaams minister Bourgeois afhangt, zit onderwijs niet lang meer in de portefeuille van 
Frank Smeets (CD&V). Toch heeft hij nog een resem plannen die hij in datzelfde onderwijs wil 
gerealiseerd krijgen. Met één grote, rode draad: taal. "Amper 7 procent aan Universiteit Hasselt is van 
allochtone afkomst. Dat kunnen we ons als provincie niet veroorloven." 
 

 
 
Elke boom telt 
 

CO2-neutraal in 2020. Die ambitie blijft. Frank Smeets: "De nulmeting is gebeurd: in Limburg stoten we per 
inwoner per jaar 11,1 ton koolstofdioxide (CO2) uit, tegenover 14,4 ton in de rest van Vlaanderen. De 
reden? Onze bossen nemen 40 procent van de uitstoot op. Daarom gaan we de bossen nog extra versterken. 
Elke boom is belangrijk: dus zowel de bossen als het stadsgroen." 
 

Waar er nog duidelijk werk aan de winkel is: thuis. "De verwarming van de huizen in Limburg blijkt hoger te 
liggen dan in de rest van Vlaanderen. Waarom? We wonen graag groot, er zijn hier veel vrijstaande 
woningen. Vandaar dat je meer moet verwarmen dan in een stad met veel flats. Daarom blijven we inzetten 
op isoleren. Eén op drie daken is niet geïsoleerd. In Limburg heb je zo'n 270.000 huizen, 90.000 heeft dus 
geen dakisolatie. Sinds we gestart zijn met de subsidies voor dakisolatie in 2009 zijn er 9.000 aanvragen 
ingediend. Als we dat 10 jaar kunnen volhouden, zijn al onze daken geïsoleerd. Naast minder CO2-uitstoot, 
bespaar je de helft van de verwarmingskosten." 
 

Of CO2-neutraal niet te hoog gegrepen is? "Het bewijs dat we veel vooruitgang kunnen boeken, is er als je 
die cijfers van isolatie bekijkt. En als we dan ook nog eens de auto meer laten staan zodra Spartacus er is?" 
 
 
 

Boek en babbel 
 

"Taalarmoede lijdt tot kansarmoede. Daarom zetten we ook in 2011 in op taallessen. We hebben een 
denktank geïnstalleerd met mensen uit de administratie, Hasselt, Genk, Kind en Gezin, de integratiediensten. 
Om uit te zoeken hoe we het probleem best aanpakken. Eén ding is duidelijk: het kan niet alleen opgelost 
worden op school." Hij benadrukt ook hoe belangrijk het is dat elk kind Nederlands leert: omdat dit de taal is 
waarin ze later moeten solliciteren, zich bewijzen. "De Stichting Lezen en Kind en Gezin hebben samen met 
enkele bibliotheken het project 'boekbaby's' opgestart, waarbij ouders van kleuters en peuters gestimuleerd 
worden om voorleesboeken of prentboeken uit te lenen. Dat willen we verder uitbreiden. Zo helpen we 
ouders hun kinderen van jongsaf leren omgaan met taal." 
 

Ook de 'babbeldoos' wordt uitgebreid, tot tevredenheid van raadslid Mieke Ramaekers die het Maasmechelse 
project aankaartte. Smeets: "Bijlessen op woensdag hebben de bijklank van 'nablijven'. Het is belangrijk dat 
kinderen het niet zien als straf, maar als een uitdaging. Met de babbeldoos gaan kinderen  
woensdagnamiddag bij de bakker helpen of naar de buurtwinkel. Zo leren ze bijvoorbeeld het verschil tussen 
bloem en meel of soorten groenten. Speels omgaan met taal. Dat zou ook in samenspraak met de 
leerkrachten moeten, die dat dan in de les verder kunnen uitwerken." 
 
 
 
"Zonder provincie nog honderden schoolbesturen" 
 

"Eenvoudiger bestuur, minder verrommeling. Dat is het uitgangspunt van het Groenboek van Bourgeois. 
Maar daar hoort het onderwijs niet bij", benadrukt Smeets. "Want het is de Vlaamse regering zelf die alles in 
het onderwijs regelt: eindtermen, inspecties, voorwaarden waaraan gebouwen moeten voldoen. De provincie 
is maar inrichtende macht. Zoals er zovele zijn. De helft van de 308 gemeenten bijvoorbeeld. Haal het 
onderwijs weg bij de 5 provincies en je hebt 5 inrichtende machten minder. Blijven er nog honderden 
schoolbesturen over. Dat zijn er wellicht te veel, maar in ons land is er nog altijd vrijheid van onderwijs. 
Provinciaal onderwijs heeft z'n nut bewezen in Limburg: we hebben steeds meer leerlingen en zijn vaak een 
brug tussen de netten." 
 
 

 
 
 



Spookdossier 
 
GEEN HOOFDPOORT NATIONAAL PARK - Op het vroegere mijnterrein in Eisden zou de hoofdpoort tot 
Nationaal Park Hoge Kempen moeten verrijzen maar dat schiet niet op? "We hopen dat binnenkort het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (prup) voor Eisden-Lanklaar wordt goedgekeurd. De 
gewestplanwijziging tot recreatiegebied werd geschorst door de Raad van State. Daardoor is een prup nodig. 
Na het project-MER hopen we eindelijk invulling te kunnen geven aan het gebied: een bungalowpark in 
Dilsen, de uitbreiding van Maasmechelen Village en de hoofdpoort. Daarvoor lopen er gesprekken met de 
Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde in Antwerpen, die ook de Zoo en Planckendael uitbaat.  
 
Reacties van de raad 
 

De mogelijke 'afschaffing' van het provinciaal onderwijs hield uiteraard ook de raadsleden bezig. "Als in 
december het Groenboek wordt goedgekeurd en dus een Witboek wordt, zal dat een Zwartboek voor 
Limburg zijn", stelde Frank Keunen (sp.a). "Het provinciaal onderwijs kwam er omdat het bestaande 
onderwijs niet voldeed. Zo zorgde het bijvoorbeeld voor Nederlandstalig onderwijs in Voeren." Christel 
Willems (Open Vld) benadrukte de onzekerheid die er bij het personeel leeft. Stijn Vangeneugden (Vlaams 
Belang) vroeg zich dan weer af of er echt drie hogescholen van verschillende netten in Limburg nodig 
zijn."We doen bijna 100 jaar aan onderwijs in Limburg, en we hebben nooit slechte rapporten gekregen. De 
andere netten zijn ook geen vragende partij om het over te nemen", reageerde Frank Smeets. "Volgende 
maand zijn we uitgenodigd bij Vlaams ministers Bourgeois en Smet en ik hoop hen te overtuigen. Geen drie 
hogescholen? Dat vind ik ook, zeker na de integratie van de academische opleidingen in de unief in 2013. Er 
zijn alvast vertrouwelijke gesprekken bezig."  
 

Eric Vleghels (Vl Belang) wilde weten waarom nog maar 5 van de 21 geplande wachtbekkens in 2010 zijn 
aangelegd. Smeets: "Het vraagt tijd. Plannen, vergunnen, aanbesteden,onteigeningen... Het duurt ook 5 jaar 
vanaf de beslissing voor een nieuwe school af is. Maar wachtbekkens werken wel, merken we in Wellen, 
Diets-Heur en Vlijtingen." 
 

 
 

Caroline VANDENREYT 
 

  
 

 © Concentra 
 

 


