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Limburg 
 

'Provincie zal armste Limburgers bijstaan' 
 

 Hasselt  'Zorgen dat alle Limburgers het Nederlands beheersen is een van de grootste uitdagingen.' 

De jaarlijkse rede van de gouverneur gisteren was raak. 
 

meertaligheid is de toekomst voor de innovatieve kenniseconomie die we worden 
 

Herman Reynders, gouverneur 
 

'De achterstelling van Limburg berust meer op een vals calimerogevoel dan op realiteit. Ons 
reconversiebeleid is geslaagd.' Gouverneur Herman Reynders was gisteren niet van de poes. 'We moeten nu 
zelfbewust keuzes maken en de concurrentie aangaan.' 
 

Hoe zijn deputatie dat het komende jaar wil doen? Cruciaal is alvast het Limburgplan Bis dat de provincie 
tegen einde 2010 presenteert. Reynders: 'Anders dan de Limburgovereenkomst die vooral focuste op extra 
middelen, zal dit stimulerende visies en prioritaire projecten aanreiken.' 
 

En dat moet wel, want Limburg heeft enkele hete hangijzers: de vergrijzing, het lagere inkomen en 
ontnuchterend veel uitsluiting op de arbeidsmarkt. Verder te weinig sociale woningen, minder doorstroming 
naar het hoger onderwijs en kansarmoede bij één op twaalf Limburgers. Reynders: 'Dit is een 
scharniermoment. Of we kennen opnieuw groei en versterken ons economische weefsel, of we worden weer 
een zwakke, hulpbehoevende regio.' 
 

Niet blijven klagen, maar ambitie tonen in de grote experimenteerruimte die Limburg is, dat is volgens de 
gouverneur de juiste houding. De gedeeltelijke ontmanteling van de provincie, zoals het Groenboek van 
minister Bourgeois beoogt, is in dat kader contraproductief. 
 

Reynders hamerde sterk op enkele punten. 'Concreet moeten alle afgestudeerden het Nederlands vlot en 
correct beheersen.' Niet alleen de vanzelfsprekende groep van allochtonen. En: 'meertaligheid is de toekomst 
voor de innovatieve kenniseconomie die we worden.' De kracht van Limburg zit volgens de gouverneur 
verankerd in de natuur en het milieu. 'Dat betekent een groen Limburg en een biodivers Limburg. Een 
nieuwe wetenschappelijke studie zal binnenkort solide onderbouw geven aan ons klimaatbeleid.' 
 

De provincie zal ook een deel van de LRM-middelen investeren om de levenskwaliteit van gezinnen in 
armoede te verhogen. Reynders: 'In 2011 starten we daarvoor een driejarig project waarin we zoeken naar 
mogelijkheden om gezinnen in armoede met kinderen beter te ondersteunen. Samen met hen willen we 
uitgroeien van een 'Sterk Merk' naar het 'Beste Merk'.  (pdp) 
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