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"Onze toekomst heet samenwerken" 
 

Hasselt 

"De toekomst van Limburg is aangebroken en heeft een naam: samenwerken." Dat is de boodschap 

die gouverneur Herman Reynders de Limburgers meegeeft in zijn openingsrede van de 
begrotingszittingen in de provincieraad. "We leven in een alsmaar complexere wereld en midden alle 

bewegingen rond de geldcrisis, Dexia, economische stilstand, Arabische opstanden en opkomst van 
nieuwe economische machten, moet Limburg zich profileren. Dat kan alleen als we samenwerken." 
 
 

"Europa geeft het goede voorbeeld. Zeker als het moeilijk is, moeten we samenwerken. Limburg heeft op dit vlak 
een traditie hoog te houden. Ik richt me ook tot de nieuwe generatie politici die er nu aankomt: als we als kleine 
provincie iets willen betekenen, moeten we het samen doen. De provincie heeft een budget dat kleiner is als dat 
van Chelsea of Barcelona, maar we blijven niet bij de pakken zitten", belooft de gouverneur die alvast een aantal 
voorzetten geeft: 
 
 

Ziekenhuizen 
 

"We hebben een goeie start genomen met de oprichting van de vzw Hospilim waardoor de ziekenhuizen besparen 
op kosten en hun kwaliteit nog kunnen verhogen. Van kwaliteit gesproken: ik ben vorige week voor mijn 
appendix om vier uur 's nachts binnengegaan, om 8 uur 's morgens was ik al geopereerd. Wonderbaarlijk vind ik 
dat." 
 

Lokale overheden 
 

"Gemeenten en OCMW's kunnen nog meer samenwerken, en ook tussen de provincie en de gemeenten kan er 
een meer doorgedreven samenwerking. Bijvoorbeeld in de domeinen cultuur, sport of technische diensten. Zo zijn 
we nu - via Infrax - gestart met een gezamenlijke zoutaankoop. In de toekomst kunnen we ook naar een 
gezamenlijk strooibeleid. Met deze initiatieven kunnen we de besparingsronde die er toch gaat komen, 
opvangen." 
 

Politie 
 

"We hebben in Limburg nog 17 politiekorpsen, samen zijn die nog kleiner dan de politie van de stad Gent of 
Antwerpen. Het is zelfs moeilijk om de functies van zonechef overal in te vullen. Ieder korps heeft zijn 
administratie en it-dienst. Daartegenover staat dat we naar één gerechtelijk arrondissement gaan en dat de 
recherchediensten al samenwerken. Er moet ook iets gebeuren met de politiezones: een intensieve 
samenwerking en nieuwe fusies. Ik zal hiervoor bij de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken een initiatief 
nemen zodat we de mensen van de hulpdiensten - ook van de brandweer - efficiënter in kunnen zetten." 
 

Labo Limburg 
 

"We verwachten van de wetenschapsinstellingen als Bioville, Greenville, Energyville en de universiteit en 
hogescholen heel veel voor de toekomstige tewerkstelling. Het is de taak van LRM, de provincie en minister 
Lieten om die instellingen samen te brengen in een 'Labo Limburg', waardoor ze elkaar kunnen versterken." 
 

Limburg 2.24 
 

Het nieuwe Limburgplan 2.24 bevat volgens gouverneur Reynders projecten die bepalend zijn voor het 
toekomstige Limburg. "Sleutelpunten zijn Limburg Klimaatneutraal, taal en onderwijs en Spartacus. De sneltram 
Hasselt-Maastricht is geen apart gegeven, het gaat om drie snelle lijnen in Limburg en als we het hier niet doen, 
gaan de middelen naar sneltrams in andere provincies. Spartacus is meer dan een mobiliteitsverhaal, het gaat 
bepalen of we mee zijn in de wereld of achter blijven." 
 

Bedrijven 
 

"Ook bedrijven kunnen samenwerken op vlak van personeelsbeleid, groenbeleid of aankopen. Dat zal hun positie 
alleen maar versterken. We proberen ook bedrijven uit het buitenland naar Limburg te halen. Er zijn heel veel 
Limburgse bedrijven zelf in het buitenland aanwezig. We vragen hen nu zich te 'outen' als Limburgers om zo 
ambassadeurs voor Limburg te worden en reclame te maken voor onze provincie." 
 

Armoede 
 

"De armoede neemt toe, ook in Limburg. We moeten zorgen dat dat stopt. Daarom vraag ik meer aandacht voor 
kleinschalige projecten, dicht bij de armen. We moeten ophouden om de mensen vanuit de hoogte te 
behandelen." Reynders wijst erop dat zijn ogen zijn opengegaan tijdens het chatten met de lezers van Het Belang 
van Limburg. "Ik ben verschoten van de reacties van alleenstaanden die voltijds gaan werken, hoe die mensen 

 
 
 



balanceren op de rand van de armoede. Als zij hun huur en energiekosten betaald hebben, blijft er bijzonder 
weinig over. We moeten daar aandacht voor hebben." 
 

Guy THUWIS 
 

 
 

Gouverneur is een Bask 
 

"Migratie is iets van alle tijden. Je kunt niemand kwalijk nemen dat ze hier een beter toekomst voor zichzelf 
vinden. Laat ons die mensen als mensen behandelen. Eigenlijk zijn we allemaal migranten. Ook ik. Uit de 
stamboom van mijn familie, die teruggaat tot 1766, blijkt dat we uit het Nederlandse Gelderland komen. Tussen 
1850 en 1870 is een deel van mijn familie naar Luik getrokken." Om ook eens te weten waar zijn verre 
voorouders vandaan komen, heeft Reynders onlangs zijn dna laten controleren. "Ik behoor, zoals 17 procent van 
de Limburgers, tot de 'Cro Magnon'-mensen, die zes- tot tienduizend jaar geleden vanuit Baskenland via Noord-
Italië, Zwitserland en Zuid-Frankrijk naar hier zijn gekomen." (gut) 
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