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Limburg 

 

'Iedereen aan het sporten' 
 

Gedeputeerde Walters Creemers wil meer fietsers  
 

Gedeputeerde Walter Cremers wil zowat iedereen aan het sporten krijgen. In zijn beleidsverklaring 
vergeet hij één doelgroep: de kinderen.  Peter Dupont  
 

Veel katteneigenaars nemen hun verantwoordelijkheid niet 
 

Walter Cremers 
 

Hasselt 
 

Iedereen minstens anderhalf uur per week aan het sporten krijgen. Gedeputeerde voor Sport, Veiligheid, 
Dierenwelzijn, confessionele Gemeenten en Ruimtelijke Ordening, Walter Cremers (SP.A), vertaalt dat in 
2011 financieel naar enkele doelgroepen. Zo kunnen gehandicapten zich in het Limburgs Expertisecentrum 
voor G-sporters laten screenen op hun 
 

sportieve mogelijkheden. Daarna worden ze doorverwezen naar Limburgse clubs. Omwille van grote 
economische voordelen, wil Cremers in 2011 een paardensportcentrum neerpoten in Peer. 'Zo wordt de 
leemte van een regionaal paardensportcentrum eindelijk ingevuld.' 
 

Ook topsporters legt de deputé in de watten. Cremers selecteerde elf Limburgse olympische 
accommodaties die hij in 2011 internationaal willen promoten als stagesites voor buitenlandse olympische 
ploegen in hun voorbereiding voor de Spelen in Londen. 'Onze Limburgse olympische talenten worden 
geïnformeerd over de studiemogelijkheden en faciliteiten van de UHasselt, de hogescholen en 
topsportscholen.' Opvallend: over het aanwakkeren van de sportlust bij jongeren, en zeker allochtone 
jongeren, geen woord in de beleidsverklaring. 
 
 

Fietsen 

 

Limburg is een atypische fietsprovincie. Iedereen heeft een fiets maar slechts enkelen gebruiken hem elke 
dag. Vooral studenten en werknemers zweren bij de auto. 'We willen voor het bedrijventerrein Ravenshout 
een reeks fietsatelierpunten uitbouwen. Onbewaakte maar beveiligde stallingen in de buurt van een 
belangrijke halte van het openbaar vervoer. Daar kunnen werknemers met een bedrijfsfiets pendelen 
tussen bushalte en bedrijf.' 
 

Zoals steeds beperkt het luik Dierenwelzijn zich tot het steriliseren van katten en de opvang van honden en 
katten. Daar gaat een pak geld naartoe. De afgelopen twee jaar investeerde de provincie 785.000 euro in 
het dierenasiel in Lommel. In 2009 belandden 2.720 honden en 3.600 katten in de Limburgse 
dierenasielen. Ondanks de lopende preventie- en informatiecampagnes. 'Vooral de overpopulatie van 
huiskatten blijft een probleem. Veel katteneigenaars nemen hun verantwoordelijkheid niet en laten de 
natuur haar gang gaan. We blijven hen sensibiliseren.' 
 
 

Groene publieke ruimten 
 

Ook Limburg is aan het ontgroenen en wordt in een snel tempo verkaveld. Cremers vindt dat er te weinig 
aandacht is voor groene publieke ruimten. Cremers remedie is studeren. Cremers: 'We willen onderzoeken 
of een 'groen-norm' kan worden opgelegd via een verordening. We laten ook bestuderen waar op 
perceelsniveau in Limburg ruimte is voor de inplanting van windmolenparken. Verder zullen we de 
verlinting van Limburg onderzoeken.' In Eisden sneuvelt er ruimte voor een bungalowpark, een woonwijk 
en een forse uitbreiding van Maasmechelen Village met 18.000 m². 
 

Cremers' budget voor de islamitische erediensten is verdubbeld. In 2009 telde Limburg we twee erkende 
moskeeën, intussen zijn er dat zeven. 'Vier aanvragen zijn lopende', aldus de deputé. 
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