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Limburg 

 

"Politie moet beter samenwerken" 

 

Gouverneur Reynders roept op tot frontvorming in provincie 
 

 
 

Hasselt 
 

In zijn jaarlijkse rede voor de provincieraad heeft gouverneur Herman Reynders gisteravond opgeroepen tot meer 

samenwerking. Vooral op vlak van politie kan dat beter volgens Reynders, die 17 politiezones van het goede 
teveel vindt. Ook de Limburgse bedrijven moeten samen een front vormen in het buitenland om onze provincie 

meer te promoten. 

 
 

Steven Swinnen 
 

Komt het door de recente malaise binnen de politiezone 'HaZoDi' of was het toeval dat Herman Reynders 

gisteravond in zijn 'state of the union' voor de provincieraad pleitte voor betere samenwerking in de 

politiewereld? Feit is dat de gouverneur in zijn toespraak toch enkele knelpunten blootlegde. "Limburg telt 
zeventien politiekorpsen en die variëren van twintig tot driehonderd agenten. Tien van de zeventien zones tellen 

minder dan zeventig politiemannen. Daarnaast is er ook een groot gebrek aan korpscheffen. Twee zones zitten 
zelfs zonder. Daarnaast gaan de budgetten de hoogte in en dus moeten we om de politie op niveau te houden 

maatregelen treffen. We kunnen winst boeken door schaalvergroting. Ik wil professor Brice De Ruyver opdracht 
geven om een studie te laten maken. Zelfs als het niet meteen tot fusies van zones komt, kan er al heel wat 

gebeuren op vlak van vrijwillige samenwerking." Ook de Limburgse brandweer is volgens Reynders aan een 

hervorming toe. "De wet van 2007 waarbij de brandweer niet langer gemeentelijk georganiseerd wordt, wacht 
nog steeds op uitvoering. Er zijn al drie operationele prezones, maar onze Limburgse dynamiek om nauwer 

samen te werken op brandweerniveau mag niet verloren gaan." 
 
 

Spartacus 
 

Ook op vlak van mobiliteit is er nog werk aan de winkel. "Het moet allemaal intelligenter en duurzamer worden 

georganiseerd. Openbaar vervoer is de toekomst en dus is het Spartacusproject onze sleutel. De beslissing van 
de Vlaamse regering om dat project integraal uit te voeren is van levensbelang voor onze provincie. Het netwerk 

van drie sneltrams met aansluitend de buslijnen zal ons vergelijken met grote Franse, Duitse en Zwitserse steden 

die als voorbeeld gelden. De kritiek op dit project is mijn inziens niet ingegeven door een goede kennis van 
zaken." In zijn lange toespraak had Reynders het ook over de Limburgse kenniscentra die zich moeten groeperen 

in een 'labolimburg'. Als uitsmijter had de gouverneur nog een geschiedenisles in petto voor de aanwezigen. 
Migratie is volgens hem zo oud als de geschiedenis. Om dat aan te tonen had hij zijn eigen DNA laten ontleden en 

daaruit bleek dat ook hij zuiders bloed door de aderen heeft stromen. Met de toespraak van Herman Reynders 
zijn de jaarlijkse novemberverklaringen gestart. In de volgende weken zullen de verschillende gedeputeerden hun 

visie voor volgend jaar presenteren in hun specifieke beleidsdomeinen. 
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