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voor limburg.



wij willen Limburg
klaarmaken
voor de toekomst.
Deze zondag trekken we met zijn allen naar de stembus en kiezen we een nieuwe gemeente-
raad. Maar ook de provincieraad wordt opnieuw samengesteld. Het is een verkiezing die door-
gaans minder aandacht krijgt. “Ten onrechte,” menen Igor Philtjens, Nele Lijnen en Frederick 
Vandeput. Zij trekken de provincielijst voor Open Vld in de drie Limburgse kiesdistricten. 
“Er wordt vaak meewarig gedaan over het provinciale bestuursniveau, alsof het compleet over-
bodig is. Maar in Limburg, een provincie zonder grote centrumsteden, is het tegendeel waar. 
Het provinciebestuur heeft er mee voor gezorgd dat we er opnieuw staan na de sluiting van 
Ford Genk. En ook in de toekomst zal de afgeslankte provincie een belangrijke rol spelen om 
onze economie, mobiliteit, onderwijs… klaar te maken voor de toekomst!” 

Een gesprek met drie lijsttrekkers uit een nieuwe politieke generatie en met een duidelijk doel: 
Limburg sterker maken. 



IGOR PHILTJENS
Leeftijd: 43 jaar
Job: gedeputeerde provincie Limburg 
en voorzitter gemeenteraad Alken
Gezin: samenwonend met 
Ann Smets en papa van lieve 
dochter Amélie (10 jaar)
Favoriete plekje in Limburg: 
de Mombeekvallei in Alken, 
‘Fietsen door het Water’ in Bokrijk
Belangrijkste verwezenlijking voor 
Limburg: de groei van de toeristische 
sector. Vandaag telt onze provincie 
40.000 bedden en er komen jaarlijks 
2 miljoen mensen fietsen. De Lim-
burgse toeristische industrie ver-
schaft niet minder dan 31.000 jobs. 
Eén op de elf jobs is een job in de 
vrijetijdseconomie.

Igor Philtjens:
“ Het Amerikaanse  

Time-magazine roemt  
‘Fietsen door het Water’ 

 zelfs als één van de  
100 mooiste plekjes in  
de wereld. Wie had  
dat allemaal in 2012  
durven dromen?”

Frederick Vandeput:
“ Die groene plannen  

leveren ook een heleboel  
jobs en economische  
kansen op!”

Hoe staat Limburg er vandaag voor?
Igor: “Goed! Zes jaar geleden kon-
digde Ford de sluiting van de fabriek 
in Genk aan. 4.000 mensen verloren 
hun baan. Iedereen zat in zak en 
as. De Limburgse economie én de  
samenleving daverden op hun grond-
vesten en verkeerden opnieuw - na 
de sluiting van de mijnen en Philips -  
in een diepe crisis. Ook de wereld-
wijde crisis was nog niet verteerd. 
Vandaag staat onze provincie er beter 
voor dan ooit. De werkloosheid ligt 
met 6% onder het Vlaams gemiddel-
de. Dat is nog nooit voorgevallen. Ze 
daalde ook opvallend sterk in verge-
lijking met de andere provincies. De 
kloof in werkloosheidsgraad tussen 
Vlaanderen en Limburg ligt zelfs la-
ger dan in de periode na de aankon-
diging van de sluiting van Ford Genk. 
Het aantal vacatures steeg vorig jaar 
bovendien met 8%. Ook met het aan-
tal startende ondernemingen rijden 
we vooraan in het peloton. Achter 
die statistieken gaan mensen schuil: 
de medewerkers van Ford zijn bij-
na allemaal weer aan de slag. Dat is 
hoopgevend.”

Een Limburgs economisch wonder, 
hoe komt dat? 
Nele: “De federale, Vlaamse en pro-
vinciale overheden hebben dit slim 
aangepakt. Van de crisis werd een 
kans gemaakt. We staken de hoofden 
bij mekaar om onze zwaktes en sterk-
tes te definiëren. Daaruit groeide het 
befaamde SALK-plan. Met duidelijke 
meetbare doelstellingen en concre-
te projecten. Ik ben ervan overtuigd 
dat we met dit plan echt een impuls 
hebben gegeven en het juiste klimaat 
hebben gecreëerd. De federale rege-
ring heeft bijvoorbeeld de belastin-
gen op arbeid in Limburg verlaagd. 
De Vlaamse overheid investeerde 
dan weer in ons hoger onderwijs. De 
provincie kwam met de ambitie om 
de Limburgse economie structureel 
te vernieuwen en 10.000 nieuwe jobs 
te creëren. Bijvoorbeeld dankzij pro-
jecten als de technologiecampus T2 
in Genk, de creatie van de opleiding 
bedrijfseconomische wetenschappen 
aan de UHasselt, door intensievere 
begeleiding en opleiding van werklo-
ze 50-plussers, het creëren van stage-
plaatsen in de zorgeconomie…”

Frederick: “En de Limburgers de-
den de rest! Overheden creëren geen 
jobs. Dat doen de ondernemers, dur-
vers, creatievelingen, consumenten. 
Kijk, Limburgers hebben al heel wat 
tegenslagen gekend. De sluiting van 
de mijnen, Ford… Maar we laten ons 
kopje niet hangen. We vechten terug. 
We vinden ons steeds opnieuw uit. 
Op de oude mijnsites groeien cul-
tuurhuizen. Op de oude Philipssite 
bloeien tientallen nieuwe start-ups in 
de Corda campus. Die veerkracht, dat 
zit in onze genen...”

Igor: “Conclusie zes jaar later: Lim-
burg staat er weer. Op de Corda cam-
pus bijvoorbeeld is heel Vlaanderen 
jaloers. Er wordt fors geïnvesteerd 
in onderwijs, infrastructuur, zorg… 
Onze economie bloeit, met de vrije-
tijdssector op kop. We hebben dan 
ook een mooi toeristisch aanbod. Het 
Amerikaanse Time-magazine roemt 
‘Fietsen door het Water’ zelfs als één 
van de 100 mooiste plekjes in de we-
reld. Wie had dat allemaal in 2012 
durven dromen?”

Wat is dan de inzet 
van de provincieraads- 
verkiezing zondag?
Frederick: “Dat is heel 
eenvoudig: Limburg 
moet alle kansen krij-
gen om verder te groei-
en. We moeten onze 
provincie future-proof 
maken, klaar voor de 
toekomst. Zodat ze alle 
uitdagingen van mor-
gen aankan. En dat zijn 
er wel wat: de schooluitval blijft hoog, 
veel jongeren halen geen diploma, 
ook in het hoger onderwijs lopen we 
nog achter. Er staan heel wat mobili-
teitsinvesteringen op stapel, maar de 
grote problemen blijven: een mager 
treinaanbod, de Noord-Zuid, Spar-
tacus… De bevolking vergrijst ter-
wijl veel jongeren hun geluk elders 
beproeven… Het werk is dus niet af.”

Sommigen vragen zich intussen 
luidop af of de provincie wel ge-
schikt is om die problemen aan te 
pakken. Ze zijn het bestuursniveau 
liever kwijt dan rijk.
Nele: “Vergeet niet dat Limburg geen 
echt grote centrumsteden heeft zo-
als Antwerpen, Leuven of Gent. Het 
provinciebestuur vervult hier die rol 
en heeft altijd nauw samengewerkt 
met de steden en gemeenten als een 
partner. De provincie coördineert 
eigenlijk tussen de steden en ge-
meenten, de provinciale organisaties 
en wat wij noemen de ‘aanjagers’. 
Nu de provincies afslanken, moeten 
we hen de komende jaren allemaal 
versterken. Neem nu de gemeenten. 
Limburg telt heel wat kleine gemeen-
ten die voor grote uitdagingen staan. 
Sommigen zeggen: we dwingen ze 
tot fusies. Maar daar passen we voor. 
Samenwerking moet spontaan en van 
onderuit groeien. Tussen gemeenten 
die vergelijkbaar zijn, verbonden 
door gezamenlijke belangen, geschie-
denis en cultuur. Dat doen we in het 
noorden van Limburg bijvoorbeeld 
al met de OCMW’s. Burgemeesters 
overleggen er ook actief. Het provin-
ciebestuur kan deze clusters van ge-
meenten bijstaan met raad en daad. 
Hen ondersteunen in die samenwer-
king. Vandaar ons voorstel voor een 
‘Limbrug-desk’, waar gemeenten met 
hun vragen terecht kunnen, en de 
provincie die de bruggen voor hen 
bouwt naar andere gemeenten of or-
ganisaties.”

Igor: “Zoals Nele zei, moe-
ten we ook die provincia-
le organisaties versterken 
om onze provincie klaar te 
maken voor de toekomsti-
ge uitdagingen. Dat is wat 
ik het LimBrug-principe 
noem: we moeten samen-
werken - bruggen bouwen 
- om dingen te realiseren. Ik denk 
aan Toerisme Limburg en POM Lim-
burg. En waarom niet Limburgers 
betrekken bij het bestuur van die 
organisaties? Zij zijn onze grootste 
ambassadeurs. Zo vergroten we ook 
het draagvlak voor deze instellingen. 
Limburg heeft ook aanjagers wiens 
rol we willen versterken. Zoals de 
provincie Antwerpen haar haven 
heeft en Vlaams-Brabant de Leuven-
se universiteit, hebben wij in Lim-
burg de investeringsmaatschappij 
LRM en de UHasselt. De LRM ver-
schaft bestaande en nieuwe bedrijven  

kapitaal en investeert zo in de jobs 
van morgen. Die instantie moét  
verankerd blijven in Limburg. De 
UHasselt moet verder kunnen groei-
en en het ambitieniveau kunnen ver-
hogen, zodat de werking van de unief 
nog meer vervlochten kan worden 
met de netwerken en uitdagingen van 
onze provincie. De universiteit moet 
bovendien ook zijn corebusiness 
overstijgen en meer samenwerken 
met andere sectoren zoals de zorg, 
cultuur, toerisme…”

Frederick: “Kortom: wij willen geen 
tijd verliezen met een oeverloos debat 
over de zin en onzin van het provinci-
aal bestuursniveau. Wij verliezen ons 
ook niet in de Calimero-klaagzang 
dat Brussel ons in de steek laat, ons te 
weinig middelen geeft. Met die vast-
stelling alleen verandert er niets. Wij 
willen doen. Wij willen Limburg als 
regio sterker maken, mét de gemeen-
ten, burgers en aanjagers. Vandaag 
kan het provinciebestuur als coördi-
nator hier nog een belangrijke steen 
aan bijdragen. Als een efficiënte ma-
chine, want we hebben in de Vlaam-
se regering het provinciaal niveau al 
sterk afgeslankt. Minder raadsleden, 
minder gedeputeerden en minder be-
moeienis. Als de provinciebesturen 
ooit definitief worden afgeschaft, zal 
Limburg klaar zijn.” 

Hoe willen jullie de Limburgse mo-
biliteitsproblemen aanpakken?  
Frederick: “We moeten vaststellen 
dat de grote projecten al jarenlang 
muurvast zitten. De Noord-Zuid, de 
onderinvesteringen van de NMBS 
en Spartacus. Blijkbaar hebben we 
niet de Limburgse ministers in de 
regeringen die deze dossiers kunnen 
deblokkeren. Daar moeten we op 
blijven aandringen. Maar we moeten 
als provinciebestuur ook vooruit en 
outside the box durven denken. De 

Noord-Zuid en betere treinverbin-
dingen zijn eigenlijk basisvoorzienin-
gen. Maar er is veel meer nodig. Want 
de manier waarop we ons verplaatsen 
gaat de komende jaren veranderen.”

Nele: “Ten eerste willen wij een vol-
ledig geïntegreerd openbaar vervoer. 
Een stervormig treinnet in Limburg 
met verbindingen naar de grote 
steden vormt de ruggengraat. De 
knooppunten staan voorts via fiets- 
en gewone wegen in contact met alle 
gemeenten. We moeten echt naar een 
hop-on/hop-off systeem evolueren. 

Binnenkort kunnen de gemeenten al 
mee het aanbod van De Lijn bepalen. 
De provincie kan daarbij het bredere 
plaatje voor ogen houden. Waarom 
stellen we het trein- en busvervoer 
ook niet open voor private maat-
schappijen? We pleiten ook voor één 
ticket- en tariefsysteem voor open-
baar vervoer. Dit bestaat al allemaal 
in Nederlands-Limburg. Wij kunnen 
dat ook. Bovendien moet dat open-
baar vervoer toegankelijk zijn voor 
iedereen, ook personen met een han-
dicap. Die blijven nu nog al te vaak 
verstoken van dit basisrecht.”

Igor: “Ik geloof erg in de kracht van 
de fiets. Zeker in onze groene provin-
cie. Vandaag nemen we al te vaak de 
auto naar het werk of de schoolpoort. 
Zo creëren we zelf de onveiligheid 
voor fietsers die we zo vrezen. Om 
meer mensen op de fiets te krijgen, 
willen wij sterk inzetten op een fiets-
routenetwerk dat niet enkel voor 
recreatie maar ook voor nuttige ver-
plaatsingen wordt gebruikt. Fietso- 
strades zijn een must, maar ook mo-
derne fietsenstallingen, deelsystemen 
enzovoort zijn noodzakelijk.”

Nele: “We moeten ook luisteren naar 
de toekomstmuziek. We hebben al 
een dronehaven in Sint-Truiden. 
Maar wat gezegd over een zelfrij-
dende lightrail-trein in de bedding 
van de Noord-Zuidverbinding tus-
sen Hamont en Hasselt? Of onze 
onderwijsinstellingen en innovatieve 
bedrijven die experimenteren met 
zelfrijdende auto’s? Limburg kan een 
echte proeftuin zijn.”

Gesproken over onderwijsinstellin-
gen: de schooluitval blijft hoog en 
niet iedereen vindt aansluiting bij 
de arbeidsmarkt. 
Frederick: “Dat is inderdaad een 
probleem. De school is een echte 
kansenmachine, iedereen moet daar-
naartoe, zo vroeg mogelijk. Daarom 
pleit Open Vld voor leerplicht vanaf 
het kleuteronderwijs. Zodat geen en-
kel kind de start mist en meteen ook 
Nederlands leert als die taal thuis niet 
wordt gesproken. In het middelbaar 
onderwijs mogen we niemand verlie-
zen. Vele jongeren zijn bijvoorbeeld 
gedemotiveerd en schoolmoe. Hen 
moeten we perspectief bieden op de 
toekomst, op een job. Daarom stellen 
we voor om bedrijven intensief te be-
trekken in het TSO en BSO. Het du-
aal werkplekleren is een belangrijke 
springplank. Bovendien kunnen we 
op die manier ook de mismatch tus-
sen de vacatures en de scholing van 
de werkzoekenden wegwerken. Leer-
lingen worden opgeleid voor de jobs 
die voorhanden zijn. Dat is trouwens 
niet alleen nodig voor schoolgaande 
jeugd, maar ook voor werkzoeken-
den die ouder zijn. Levenslang leren 
is een must in de 21ste eeuw. Net 
zoals het inzetten op de wetenschap-
pelijke STEM-richtingen in het mid-
delbaar.”

Nele: “Onze hogere onderwijsinstel-
lingen moeten we verder uitbouwen. 
Zij zijn onze grootste troef om de 
‘brain drain’ tegen te gaan, het feno-
meen waarbij jongeren onze provin-
cie verlaten om elders te studeren en 
daarna te blijven plakken. Streven 
naar excellentie, goede opleidin-
gen, internationale samenwerking 
en een breed aanbod van masters 



zijn vanzelfspre-
kend. Maar door 
intensief samen 
te werken met 
het bedrijfsleven, 
incubatoren, de 
zorgsector… kun-

nen de onderwijsinstellingen dat tik-
keltje meer aanbieden, bijvoorbeeld 
een stage of onderzoek op een werk-
plek. Wie hier studeert en een job 
vindt, zal ook blijven plakken.” 

Igor: “We moeten onze jeugd tonen 
dat je ook zélf kan ondernemen. 
Dankzij Open Vld is er al een sta-
tuut voor student-ondernemers. Ik 
vind dat we dat binnen het onderwijs 
meer moeten stimuleren. Laat gas-
ten met een start-up gaan spreken 
in scholen, haal leerlingen naar de 
Corda campus… Trouwens: al die 
wetenschappelijke kennis en innova-
tie die in onze onderwijsinstellingen 
en spin-offs ontstaan, moeten we hier 
in Limburg verankeren. De provincie 
kan bijvoorbeeld patentbegeleiding 
voorzien.”

Moeten we in Limburg resoluut de 
kaart trekken van die tech-econo-
mie?
Frederick: “Nee, het is niet aan de 
overheid om de ene of de andere sec-
tor voor te trekken. De vrije markt 
moet haar werk kunnen doen. Maar 
we kunnen wel innovatie stimuleren. 
Dat wil zeggen dat we subsidies of 
steun slim inzetten om een innova-
tieve raket te lanceren, niet om een 
gerodeerde motor te laten draaien. 
Ooit werkten vele Limburgers in de 
mijnen, daarna 
kwam Ford Genk 
en nu hebben we 
talloze kleine in-
novatieve bedrij-
ven in de zorg, 
tech, toerisme, 
landbouw… Dat 
laatste is te dan-
ken aan die slim-
me investeringen, 
bijvoorbeeld in 
een Corda cam-
pus. In de toe-
komst denk ik dat 
we de logistieke 
sector een duwtje in de rug kunnen 
geven omdat die voor grote uitdagin-
gen staat met de files en vervuiling. 
Ook de innovatieve zorg is gezien de 
vergrijzing een echte toekomstsector. 
Ga maar eens kijken in de incubator 
Bioville.”

Igor: “Innovatie is overal, ook waar 
je het misschien niet verwacht. De 
landbouw en fruitteelt zijn zo oud 
als de mensheid. Iedereen weet dat 
Haspengouw de lekkerste appelen en 
peren produceert. En toch evolueert 
deze sector nog elke dag. Ik denk dan 
aan precisielandbouw met GPS-toe-
passingen of het gebruik van drones. 
De provincie kan kennis centralise-
ren en ontsluiten naar de landbou-
wers. De Limburgse wijnbouw staat 
nog maar in haar kinderschoenen, 
maar ook hier verwacht ik veel van.” 

Limburg is een groene provincie. 
Vormt de groei van onze economie 
geen bedreiging? 
Nele: “Het een sluit het ander niet 
uit. We moeten niet kiezen tussen 
de twee. Limburg is en zal altijd de 

groene long van Vlaanderen blijven. 
Daarom is het belangrijk dat we onze 
ruimte slim verdelen. Wat groen is, 
beschermen we. Het is immers een 
troef om toeristen aan te trekken die 
rust, een mooie fietsroute en groen 
opzoeken. We willen met Open Vld 
ons groen karakter nog versterken. 
We mikken op 100.000 extra loofbo-
men en 100% LED-verlichting in de 
openbare ruimte tegen 2024. Inves-
teringen in zonnepanelen moedigen 
we aan met een vrijstelling van het 
provinciaal aandeel in de onroeren-
de voorheffing en we stellen investe-
ringen in zonnepanelen op publieke 
gebouwen open voor burgers die zelf 
geen panelen kunnen plaatsen. Zo 
maken we Limburg klimaatneutraal 
tegen 2030.”

Frederick: “Die groene plannen le-
veren ook een heleboel jobs en eco-
nomische kansen op! Wat Nele zegt 
klopt: ons groene karakter is een 
toeristische trekpleister. Denk onder 
andere aan onze Vespa-routes of het 
prachtige Terhills. Maar we mogen 
echt niet de ambitie hebben om en-
kel en alleen de tuin van Vlaanderen 
te zijn. Limburg heeft zoveel meer in 
haar mars. Daarom willen wij ook 
ruimte voorzien voor ondernemers. 
Het is een troef dat wij nog plaats 
hebben op vele industrieparken, aan 
redelijke prijzen, dichtbij grote ver-
keersaders en halfweg tussen een 
wereldhaven en het Ruhrgebied. Die 
beschikbare plaatsen moeten online 
ter beschikking gesteld worden zodat 
we ons internationaal als vesting- 
locatie kunnen profileren. We pleiten 

ook voor minder regels: vergunnin-
gen moeten vlotter worden afgele-
verd. Nu leggen onze bedrijventer-
reinen het vaak af tegen de efficiënte 
noorderburen. We willen wel ver-
snippering van bedrijventerreinen 
over ons grondgebied tegengaan. Ge-
meenten kunnen ook samenwerken 
en investeren in een gedeeld bedrij-
venpark. Op die industrieterreinen 
kunnen bedrijven meer samenwer-
ken, eventueel zelfs met onder-
zoeksinstellingen. Dit zogenaamde 
campusmodel is de toekomst.”

Is er nog groeimarge voor de ge-
roemde vrijetijdseconomie?
Igor: “Ik begrijp waarom je die vraag 
stelt want we hebben de afgelopen 
jaren reuzenstappen gezet. De afge-
lopen vijf jaar steeg het aantal aan-
komsten met 20% en overnachtingen 
met 18%. De sector is nu al goed voor 
10% van de Limburgse jobs en groeit 
razendsnel. En dat is te danken aan 
de inspanningen van de sector én aan 
de intensieve samenwerking. In 2014 
hebben we vanuit Toerisme Limburg 
een nieuw samenwerkingsmodel ge-

lanceerd, waarbij we bruggen hebben 
gebouwd tussen publieke en private 
toeristische partners. Dankzij dit mo-
del bundelen we onze middelen, gaan 
we versplintering tegen en verhogen 
zo onze slagkracht. Door samen te 
investeren, genereren we meer im-
pact en daar wordt iedereen beter 
van. En ja, er is nog groeimarge. Want 
waar het goed gaat, kan het altijd nog 
beter. In een straal van 2 uur rijden, 
wonen bijna 33 miljoen potentië-
le toeristen… Daarom moeten we  
blijven investeren in meer instroom, 
365 dagen per jaar. Want meer toe-
risten, zorgen voor meer omzet, meer 
rendement en dus meer jobs.”

Hoe wil je die groei realiseren?
Igor: “We blijven investeren in be-
leving. Het succes van ‘Fietsen door 
het water’ is niet alleen voelbaar op 
de locatie zelf, maar ook in de regio 
rondom. Daarom ontwikkelen we 
meer fietsbelevingen, verspreid over 
de provincie. We voeren ingrepen 
uit op een aantal strategische locaties 
in Limburg, zodat het succes overal 
voelbaar is. We leggen een belevings- 
laag bovenop het bestaande fietsrou-
tenetwerk. Denk aan Fietsen door 
de Bomen, door de Heide, onder de 
grond maar ook het fruitspoor, het 
kolenspoor…. Anderzijds willen we 
verder inzetten op het zakentoeris-
me, waar nog een enorm potentieel 
ligt. Limburg weet zich steeds weer 
aan te passen aan de snel verande-
rende maatschappij en evolueert van 
een maakregio naar een kennisregio. 
Deze kennisgebieden trekken cor-
porate meetings en associatiecon-

gressen aan. Een interessant markt-
segment, want het brengt niet alleen 
extra gasten naar hier gedurende 
weekdagen, de zakelijke toerist geeft 
gemiddeld ook meer uit dan de vrije-
tijdstoerist. Daarom werd het BLCB 
(Belgian Limburg Convention Bu-
reau, nvdr) opgericht.  Een initiatief 
van Toerisme Limburg dat de krach-
ten bundelt van steden, toeristische 
diensten en ondernemers actief in de 
meetingindustrie.”   

Nele: “Ik geloof ook dat we ons erf-
goed moeten opwaarderen. Nu kan 
je het vaak passief bezoeken, maar 
we moeten ook over een actieve 
beleving nadenken. Zo kunnen we 
oude gebouwen een respectvolle her-
bestemming geven. Denk aan oude 
fabriekspanden die worden omge-
vormd tot verblijfsaccommodatie of 
mijngebouwen als belevingscentra. 
Ook sommige kerken die in onbruik 
zijn geraakt, kunnen we in dialoog 
met de gemeenschap respectvol her-
bestemmen. Wij stellen voor midde-
len vrij te maken voor enkele inspire-
rende projecten.”

Hebben onze Limburgse steden nog 
voldoende te bieden aan bezoekers?
Frederick: “Hasselt of Genk zullen 
nooit uitgroeien tot een stad zoals 
Antwerpen. Dat hoeft ook helemaal 
niet. Limburg telt vele gezellige pro-
vinciesteden met een rijke geschie-
denis, unieke sfeer, fijne winkels, een 
eigenzinnig cultuuraanbod, goede 
horeca... Het komt erop aan om dat 
in de kijker te zetten. We willen de 
ondernemers in de toeristische sec-
tor ook helpen om in te spelen op de 
veranderende markt en wensen van 
de bezoeker. Samen met experts kan 
Toerisme Limburg de ondernemers 
helpen een groeiplan op te stellen. 
We moeten ons constant opnieuw 
uitvinden.”

Nele: “We moeten er ook over wa-
ken dat er voldoende winkelaanbod 
en kleinhandel in de centra blijft. 
Leegstand is een fenomeen dat zo-
wat alle middelgrote en kleine steden 
treft. Limburg telt 10.000 zelfstandi-
ge ondernemers en 18.000 jobs in de 
handel en horeca. Een ongelooflijk 
belangrijke economische sector dus. 
Maar door e-commerce en de grote 
mobiliteit van de consument hebben 
die het niet allemaal gemakkelijk. De 
provincie kan samen met de gemeen-
ten werken aan slimme mobiliteits-
plannen zodat winkels bereikbaar 
zijn. We moeten ook mee nadenken 
over vernieuwende winkelconcepten 
en zorgen voor beleving en een com-
plete shopervaring in de centra. Er is 
in bepaalde steden al knowhow die 
kan worden gedeeld. Zo verenigen 
we in Hechtel-Eksel onze winkeliers 

online en helpen 
we ze mee op de 
digitale trein. 
Tot slot willen 
we kleinhandel-
linten buiten de 
centra langs de 
grote wegen ver-
mijden.”

Een rijk gevuld 
programma… 
Igor: “Klopt! We 
hebben de af-
gelopen zes jaar 
keihard gewerkt 

met de deputatie, de provincieraad 
en onze stakeholders. Limburg staat 
er goed voor. Wij willen dit werk ver-
derzetten. En dan moet je ambitie 
tonen en de lat hoog leggen voor de 
volgende bestuursperiode. We heb-
ben ook in de drie districten schitte-
rende kandidaten die zich achter dit 
project voor ons Limburg scharen. 
Kandidaten van verschillende leeftij-
den met uiteenlopende achtergron-
den, eigen expertises en ervaring. 
Maar we hebben allemaal één ding 
gemeen: we willen de toekomst niet 
afwachten, maar ze zelf mee vormge-
ven. We zien niet alleen problemen, 
maar ook oplossingen. We willen 
doen. Voor Limburg!”

Nele Lijnen:
“ Limburg is en zal altijd de groene  

long van Vlaanderen blijven.  
Daarom is het belangrijk dat we  
onze ruimte slim verdelen.”

NELE LIJNEN
Leeftijd: 40 jaar
Job: federaal volksvertegenwoordiger, 
eerste schepen Hechtel-Eksel
Gezin: getrouwd met Tom en mama 
van Jef (13) en Mathieu (7)
Favoriete plekje in Limburg: 
de Begijnevijvers, een natuurlijk  
paradijs  in Hechtel-Eksel
Belangrijkste verwezenlijking voor 
Limburg: realisatie van de flexijobs, 
een belangrijke maatregel voor de 
horeca, toerisme en detailhandel om-
dat ze iedereen de vrijheid geeft om 
bij te verdienen en flexibel personeel 
in te zetten tijdens piekmomenten.
Belangrijkste droom: een modern 
trein- en busvervoer, met auto- en 
fietspunten in elke gemeente zodat we 
heel Limburg met mekaar verbinden. 

FREDERICK VANDEPUT
Leeftijd: 40 jaar
Job: ondernemer, fractieleider 
provincieraad
Gezin: getrouwd met Miek Busschots 
en fiere papa van Louise, Arthur en 
Victor
Favoriete plekje in Limburg: 
Gaia Zoo 
Belangrijkste verwezenlijking voor 
Limburg: medewerking aan het 
SALK-plan.
Belangrijkste droom: Limburg voor-
trekker maken op gebied  van nieuwe 
energietoepassingen en een plan uit-
werken voor  de detailhandel.



Hilde Vautmans en Patrick Dewael du-
wen op 14 oktober de liberale provin-
cielijst in Midden-Limburg. Hij is frac-
tieleider in het federale parlement, zij 
zetelt in het Europees parlement. Vanuit 
Brussel zetten zij al jaren hun schouders 
onder Limburg. “Belastingverlagingen, 
investeringen in het spoor of onderwijs, 
ondersteuning van onze fruittelers… 
Het zijn allemaal beslissingen die in 
Brussel worden genomen en die een gro-
te impact hebben op onze provincie. De 
Limburgse belangen zitten steeds in ons 
hoofd.” 

Wie Limburg zegt, denkt aan fruit. Maar 
de sector heeft het niet altijd gemakkelijk 
door tegenslagen zoals de hagelstormen,  
Russische perenboycot, nu de ongelooflijk 
droge zomer… Wat kan Brussel betekenen 
voor deze sector?
Hilde: “Wel, de landbouw en fruitteelt zijn 
enorm belangrijke sectoren in Limburg. Maar 
ze staan al jaren onder druk: het aantal bedrij-
ven daalt jaar na jaar en het inkomen van onze 
boeren is bijzonder onzeker. Europa moet wer-
ken aan een plan om de gehele landbouwsector 
ook in de toekomst leefbaar te houden. Niet 
alleen omwille van de werkgelegenheid, maar 
ook omwille van de voedselzekerheid en duur-
zaamheid. Zonder zo’n plan en gerichte steun 
zullen vele boeren in moeilijkheden komen bij 
tegenslagen zoals extreme weersomstandig-
heden. Vele gewassen hebben afgezien van de 
recente hittegolf. Maar we hebben in Brussel 
niet stilgezeten: zo nam Europa al steunmaat-
regelen en ook de Vlaamse regering zal de 
droogte als ramp erkennen. Nu is het cruciaal 
dat de uitbetaling van schadevergoedingen 

De belangen  
van onze provincie 
zitten steeds  
in ons hoofd.

snel gebeurt. Maar we ondersteunen boeren 
ook met preventiemaatregelen of promocam-
pagnes voor hun gezonde producten. Ik kwam 
zelfs met een eigen kookboekje. We doen al 
het mogelijke om deze belangrijke sector voor 
Limburg te ondersteunen.”

Jullie hebben ook niet stilgezeten na de  
sluiting van Ford Genk?
Patrick: “Nee, dat was een ongelooflijk sociaal 
drama. Maar toen dat nieuws bekend geraakte, 
dacht ik meteen ook: het zal niet gemakkelijk 
worden, maar ook deze tegenslag gaan we sa-
men te boven komen. De sluiting van de mij-
nen, Ford Genk… Wij Limburgers laten het 
kopje niet hangen, maar slaan terug. De veer-
kracht van de mensen is fenomenaal. De fede-
rale en Vlaamse regering hebben samen met 
de provincie meteen het SALK opgesteld: een 
plan om onze economie te moderniseren, met 
aandacht voor onderwijs, mobiliteit, innovatie, 
ondernemen… Zelf stelde ik in het parlement 
aan de regering voor om een belastingverlaging 
in te voeren voor bedrijven in de ‘ontwrichte 
zone’ Limburg die nieuw personeel aanwer-
ven. We deden dit ook al na de sluiting van de 
mijnen. Ik geloof als liberaal meer in gerichte 
belastingverlagingen die bedrijven een duwtje 
in de rug geven, dan in overheden die subsidies 
uitdelen. Deze maatregel ‘ontwrichte zones’ is 
vandaag al goed voor maar liefst 3.600 nieu-
we jobs in Limburg. Dat is een enorm succes, 
zeker als je weet dat bij Ford ongeveer 4.000 
mensen werkten. We zijn deze mokerslag vol-
ledig te boven gekomen en onze economie is 
nu moderner en sterker dan zes jaar geleden.” 

Je nam in het parlement ook een initiatief  
om onze Grondwet te versterken. Waarom is 

dat nodig en relevant voor Limburg?
Patrick: “We leven vandaag in een super- 
diverse samenleving. Ik vind dat een enorme 
meerwaarde. Verschillende culturen, talen, 
religies… Ze kleuren en kruiden ook onze 
provincie. Maar het is wel belangrijk dat we 
allemaal een aantal basisspelregels respecteren. 
Dat is de voorwaarde om te kunnen samen- 
leven. Ik denk aan de gelijkheid van vrouw en 
man, de vrijheid van meningsuiting en gods-
dienst, de scheiding van geloof en staat… Van-
daag komen die principes soms onder druk 
te staan of botst het serieus tussen culturen. 
Ik denk dan aan discussies over gescheiden 
zwemuren voor jongens en meisjes op school. 
In sommige Limburgse gemeenten zijn er 
buurten waar mensen zich niet langer vei-
lig voelen. Daarom wil ik die principes in de 
Grondwet versterken. We moeten dit belang-
rijk signaal geven: ‘Op deze manier leven wij in 
wederzijds respect samen.’ Want wat zie je van-
daag gebeuren: het racisme en de onverdraag-
zaamheid tegenover mensen met andere roots 
en vluchtelingen groeit. Het draagvlak voor 
solidariteit met mensen in nood verzwakt. Ik 
maak me daar enorm zorgen over. Dat mogen 
we niet laten gebeuren.”

Hilde: “Daarom is het ook zo belangrijk dat 
Europa de migratiestromen onder controle 
krijgt. Een land als België kan dat niet alleen. 
Wie dat beweert, maakt de mensen blaasjes 
wijs. Alles begint met het afdwingen van onze 
buitengrenzen. Een Europa zonder binnen-
grenzen kan alleen bestaan wanneer de buiten-
grenzen zeker zijn. Daarom heeft de Europese 
Commissie de afgelopen jaren het grensagent-
schap Frontex stevig uitgebouwd. Wie op de 
vlucht is voor oorlog of vervolging, moeten we 

opvang bieden. Dat is onze menselijke plicht. 
Ze moeten ook op een veilige manier hier ge-
raken. Gedaan met de mensonterende toestan-
den. Vandaag zijn er honderden minderjarige 
vluchtelingen vermist in Europa. Hun lot trek 
ik me ongelooflijk hard aan. Deze vluchtelin-
gen die onder de internationale regels recht 
hebben op asiel, moeten we binnen Europa 
met een eerlijk spreidingsplan verdelen. Eco-
nomische migranten die naar Europa willen 
komen voor een betere toekomst, moeten nog 
voor hun vertrek duidelijkheid en perspectief 
krijgen. De dodelijke oversteek en het illegaal 
verblijf moeten stoppen. We pleiten daarom 
voor een werkend Europees ‘blue card’-sys-
teem naar Canadees en Amerikaans voorbeeld. 
Economische migratie is eigen aan de mens-
heid en van alle tijden, maar moet worden 
gecontroleerd. Zo’n systeem kan de lidstaten 
toelaten vraaggestuurd de geschikte arbeids-
krachten aan te trekken om hun economieën 
en vergrijzende samenlevingen te versterken.”

Limburg is dus goed vertegenwoordigd in 
Brussel?
Patrick: “Uiteraard, dat is onze taak. We zijn 
verkozen door de Limburgers, dus hun belan-
gen zitten steeds in ons hoofd.”

Hilde: “Hoe klein ons landje of Limburg ook 
is, ik laat onze stem horen in heel Europa. Dat 
mag je letterlijk nemen, mijn buitenlandse col-
lega’s wijzen me soms op mijn Limburgs accent 
zelfs wanneer ik Engels spreek.” (lacht!)

Patrick: “We gaan dus blijven duwen voor 
Limburg. Altijd en overal!” 

Patrick Dewael:
“ Onze Limburgse diversiteit is  

een meerwaarde. Maar we 
moeten wel allemaal een aantal 
basisspelregels respecteren om 
goed te kunnen samenleven.” 

Hilde Vautmans:
“ De landbouw en fruitteelt zijn enorm 

belangrijke sectoren in Limburg.  
Europa moet werken aan een plan om  
de gehele landbouwsector ook in de  
toekomst leefbaar te houden.” 



Georges Lenssen:
“ De afgelopen jaren is  

er ook een inhaalbeweging 
 gemaakt inzake openbaar 
 vervoer.” 

Marino Keulen:
“ Door juist te investeren  

in een betere mobiliteit  
helpen we de uitstoot te  
verminderen en de files  
aan te pakken.”  

Limburg en een vlotte mobiliteit, het lijkt een moeilijk huwelijk. Is dat de vloek van een provincie aan 
het uiteinde van het land? Wat Open Vld’ers Marino Keulen en Georges Lenssen betreft alvast niet. 
“Er is geen enkele reden waarom Limburg minder goed ontsloten zou moeten worden. We slaan dan 
ook op tafel in Brussel.” Keulen en Lenssen duwen de liberale provincielijst in Zuid-Limburg.

Limburg staat voor heel 
wat uitdagingen op vlak 
van mobiliteit. Wat is voor 
jullie de belangrijkste?
Marino: “Zonder twijfel 
de Noord-Zuidverbinding. 
Hier wordt nu al decennia 
over gepalaverd, zonder 

grote doorbraken. Nochtans is dit 
een cruciale mobiliteitsas in onze 
provincie die er moét komen. Geluk-
kig zijn de afgelopen jaren de geesten 
eindelijk gerijpt. Alle tracés liggen 
opnieuw op tafel en er is nu een con-
sensus om het dossier te behandelen 
als een ‘complex project’. Dat wil zeg-
gen dat alle beslissingen en inspraak-
momenten worden gebundeld om er 
vaart achter te zetten. Alle actoren, 
van werkgeversorganisaties tot mili-
eubewegingen, worden ook betrok-
ken. Zo kan er een breed draagvlak 
ontstaan voor de gekozen oplossing.” 

Georges: “Als Maaslander kies ik 
resoluut voor de ontsluiting van het 
Maasland. Spartacus lijn 2 tussen 
Hasselt, Genk en Maasmechelen is 
hiervoor van cruciaal belang. Be-
voegd Vlaams minister Weyts heeft 
ondertussen beslist om de busverbin-

ding tussen Hasselt, Genk 
en Maasmechelen op te 
waarderen en sneller te laten 
rijden. Maar voor ons moet 
die dus vervangen worden 
door de sneltramverbin-
ding. Het is de enige manier 
om het Maasland snel en 
structureel te ontsluiten.”

Beide projecten kampen 
met vertragingen. Hoe 

kunnen we meer vaart zetten?
Marino: “Het is natuurlijk zo dat 
grote infrastructuurwerken per de-
finitie zeer complex zijn en op veel 
weerstand kunnen botsen. Dat komt 

onder meer door het gebrek aan open 
ruimte om eenvoudig uit te breiden, 
tegenstrijdige belangen en wisselende 
visies. Het is goed dat er bij elk pro-
ject wordt gezocht naar een zo breed 
mogelijk draagvlak, maar dat vergt 
tijd. We moeten ook vaak de valse 
tegenstelling tussen economische 
vooruitgang en ecologie overbrug-
gen. Door juist te investeren in een 
betere mobiliteit helpen we de uit-
stoot te verminderen en de files aan 
te pakken.”

Benutten wij het Albertkanaal  
genoeg? Op het water kennen ze 
weinig file…
Marino: “Wel, we scoren in Limburg 
eigenlijk zeer goed wat betreft logis-
tiek via het water. Bijna elke brug 
over het Albertkanaal is verhoogd 
tot de Europese minimumhoogte van 
9m10 om vierlagig containervervoer 
toe te laten.”

Georges: “Er werd ook een nieuw 
watergebonden bedrijventerrein 
gerealiseerd op de site van de voor-
malige Ford-fabrieken in Genk door 
De Vlaamse Waterweg. Een vlotte lo-
gistiek via water, daar zit muziek in. 
Daar kunnen we hier in Limburg nog 
jobs mee creëren.”

Er wordt vaak beweerd dat Lim-
burg te weinig investeringsmiddelen 
krijgt van de Vlaamse overheid voor 
wegen en openbaar vervoer. Slaan 
de Limburgers wel hard genoeg op 
tafel in Brussel?
Georges: “Ik denk dat onze Limburg-
se liberale volksvertegenwoordigers 
juist zeer hard aan de kar trekken. 
Met resultaat. Zo kwamen er net 
spitsstroken op de E313 en E314. 
Wat ons betreft mogen dit volwaar-
dige derde rijstroken worden. Daar 
hebben de Limburgers recht op. De 

afgelopen jaren is er ook een inhaal-
beweging gemaakt inzake openbaar 
vervoer. Het station van Hasselt 
wordt vernieuwd, het spoor tussen 
Mol en Hamont wordt geëlektrifi-
ceerd en op termijn volgt de realisatie 
van de spoorlijn tussen Neerpelt en 
Hasselt.”

Marino: “Ook op het vlak van busver-
voer komt er schot in de zaak. Vanaf 
2020 wordt Limburg één vervoersre-
gio en krijgen de burgemeesters ein-
delijk macht over waar de bussen van 
De Lijn rijden. De tijd dat in Brussel 
werd bepaald welk busaanbod er is, 
behoort dan tot het verleden. De 
burgemeesters zullen met hun lokale 
ervaring de vervoersplannen uitte-
kenen. Een belangrijke stap vooruit 
voor iedereen die in onze provincie 
de bus neemt! Ook de verbinding 
tussen Maastricht en Hasselt, Sparta-
cus lijn 1, staat opnieuw op de rails. 
Tegen 2024 moet de sneltram tussen 
beide provinciehoofdsteden rijden.”

De meest gezonde en filevrije mobi-
liteitskeuze is natuurlijk de fiets! 
Marino: “Zeker en vast. Limburg is 
vandaag al het fietsparadijs. De re-
creatieve fietser komt hier aan zijn 
trekken op het prachtige fietsroute-
netwerk met leuke attracties zoals 
‘Fietsen door het Water’.”

Georges: “Maar we moeten ook hun 
functioneel fietsgebruik meer stimu-
leren. Dat kan door forse investerin-
gen in snelle én veilige fietsverbin-
dingen tussen gemeentes, tussen stad 
en industrieterrein, tussen woonwijk 
en school, voor woon-werkverkeer… 
Onze liberale gedeputeerde Igor  
Philtjens zet nu al fors in op de fiets. 
Die weg moeten we verder bewande-
len. Of ja, berijden!” (glimlacht)

MOBILITEIT ZAL ER IN DE 
TOEKOMST VOLLEDIG 

ANDERS UITZIEN

Of toch als we ervaringsdeskun-
dige Stijn Van Dingenen mogen 
geloven. “Om vlotte, toegankelijke 
en innovatieve mobiliteitsopties 
uit te werken, hebben we een ster-
ke provinciale aanpak nodig. Met 
veel visie en nog meer durf!” 

Maar hoe ziet die Limburgse mo-
biliteit er dan uit in de toekomst? 
“Een goede combinatie van ver-
schillende vervoersmodi biedt de 
beste garantie om van punt A naar 
punt B te reizen. In de praktijk 
betekent dat een ticket- en tarief- 
integratie binnen het openbaar 
vervoer met bijvoorbeeld een 
Limburgpas voor alle verplaatsin-
gen binnen de provincie.” 

“Ook de komst van een Lim-
burgse lightrail dient zich aan. 
Hiervoor zijn er geen complexe 
graafwerken of omleidingen no-
dig. Een lightrail van Noord-Lim-
burg tot het centrum kan perfect 
gelegd worden in de bedding van 
de Noord-Zuidverbinding. In een 
ideaal scenario worden er dan ook 
in alle gemeentes één of meerdere 
opstapplaatsen voorzien.”

“Dit zijn twee eenvoudige voor-
beelden waar we echt op moeten 
inzetten. Maar daarvoor moeten 
we wel eerst de mobiliteitsvisie 
in Limburg bijstellen. En gewoon 
doen!” (lacht)

Mobiliteit in Limburg: 

een vraagstuk dat we 
nù moeten oplossen



Limburg bulkt van het talent. 
Het is aan het onderwijs om het te doen groeien
Het onderwijs in Limburg is van hoge kwaliteit. Maar dat wil niet zeggen dat er geen vuiltje aan de lucht is: van jongeren zonder 
diploma hoger onderwijs tot braindrain. Gilbert Van Baelen en Jos Opdenakker buigen zich over deze toekomstige uitdagingen 
voor het onderwijs in Limburg en leggen oplossingen voor. 

Het belang van 
samenwerken 
“Ons onderwijs mag niet ter 
plaatse blijven trappelen. Zo 
moeten we dringend inzetten 
op duaal leren. De provincie 
speelt hierbij een faciliteren-
de rol door de verschillende 
scholen en bedrijven samen te 
brengen en nieuwe initiatieven 
financieel te ondersteunen,” 
vertelt Gilbert Van Baelen. “We 
moeten ook werken aan de 
overgang van secundair naar 
hoger onderwijs. Daar vallen 

Philip, jouw zaak staat in volle 
bloei. Welke obstakels heb jij 
zoal ervaren?
Philip: “Ik denk dat een van 
mijn grootste frustraties de ad-
ministratieve rompslomp is. In-
gewikkelde reglementeringen, 
honderd formulieren en nog 
meer handtekeningen… Dat 
word je echt beu. Wat minder 
regelneverij, of zelfs regelluwe 
zones op industrieterreinen, 
zouden veel bedrijven meer 
kans geven om hier te starten.”

Marie-Jeanne: “We moeten 
startende ondernemers in-
derdaad beter ondersteunen. 
Zowel op gemeentelijk als op 
provinciaal niveau. Met een 
startersplatform waar onder-
nemers terechtkunnen met al 
hun vragen of opmerkingen. 
Of door het openstellen van 
lokalen of leegstaande panden.”

Hoe schatten jullie het belang 
in van terreinen zoals Corda 
Campus voor toekomstige  

Minder regelneverij zou meer ondernemers  
in Limburg houden
Marie-Jeanne Raedschelders is al jaren politiek actief en kent de kneepjes van het ondernemerschap dankzij de succesvolle zaak van 
haar echtgenoot. Philip Meuris staat al acht jaar aan het roer van een interieurwinkel. Ervaring ontmoet dus enthousiasme. Samen 
analyseren ze het Limburgse ondernemerschap en hoe we dat kunnen stimuleren. 

Iedere Limburger  
verdient een dak  
boven zijn hoofd
Een eigen woning, het is een droom van vele Limburgers. 
Toch doet er zich de laatste jaren een belangrijke verschuiving 
voor: huren wint namelijk terrein ten opzichte van bezitten. 
Vandaag willen veel jongvolwassenen liever deel uitmaken 
van een gemeenschap dan apart wonen. Fevsi Baykal, zelf ac-
tief in de vastgoedsector, erkent de maatschappelijke veran-
dering en wil dat Limburg zich klaarmaakt voor ‘Wonen 2.0’.

Living apart 
together
“We zien vandaag 
een grote vraag naar 
appartementen in de 
private huursector. 
Die vraag is deels te 
verklaren door de 
drang naar een com-
munity-gevoel bij veel jon-
ge mensen,” vertelt Fevzi 
Baykal. Volgens hem moet 
hiermee op korte termijn 
rekening gehouden worden 
in het vergunningenbeleid: 
“Dat kan op verschillende 
manieren. Bijvoorbeeld door 
meer aandacht voor nieuw-
bouwflats voor alleenstaande 
huurders. Of door soepeler 
om te gaan met het opde-
len van huizen in meerdere 
woongelegenheden. Jonge 
mensen komen vaak van een 
kotleven: apart wonen, maar 
toch samen met anderen, is 
voor hen normaal geworden. 
Daar moeten we de komende 
jaren op inspelen.”

Sociaal woonbeleid 
Baykal pleit ook voor een 
doorgedreven sociaal woon-
beleid: “We moeten onze aan-
dacht richten op de 18.000 
Limburgse huishoudens die 
al jaren op de wachtlijst staan 
voor een sociale woning. Die 
achterstand kunnen we weg-
werken door over gemeen-
tegrenzen heen samen te 
investeren. Sociale woningen 

horen ook mooi verspreid te 
worden over alle gemeenten 
en wijken. Dat bevordert de 
sociale mix. Daarnaast moe-
ten we ook bestaande sociale 
woningen renoveren.”

Groen karakter bewaren
Overal in Vlaanderen groeit 
de vraag naar betaalbare wo-
ningen. “Limburg heeft twee 
grote troeven: hier is nog 
ruimte en woningen zijn nog 
relatief betaalbaar. Zeker in 
vergelijking met de Vlaamse 
ruit,” vertelt Baykal. “We kun-
nen en mogen gerust nieu-
we Limburgers aantrekken. 
Maar we zullen slim moeten 
omspringen met onze ruim-
te. Dat betekent dat we ons 
groen moeten beschermen 
en tegelijkertijd slimme op-
lossingen moeten zoeken om 
de woonnood tegemoet te 
komen. Dat kan door kern-
versterkend te werken in de 
centra met slooppremies. 
Zodat mensen op bestaande 
bouwkavels een nieuwbouw 
kunnen zetten in plaats van 
altijd maar nieuwe bouw-
gronden aan te snijden.”

ondernemers? 
Marie-Jeanne: “Zo’n campus-
modellen zullen de standaard 
worden. Bedrijven kunnen er 
samenwerken en rekenen op 
faciliterende diensten om de 
combinatie privé-werk te ver-
gemakkelijken. Dat wil niet 
zeggen dat economie en verste-
delijking niet meer samengaan. 
Leegstaande panden negeren, 
dat is een economisch gemiste 
kans.”

Philip: “Op een campus kun-
nen ondernemers samenko-
men en mekaar ondersteunen. 
We kunnen hen middelen bie-
den vanuit de provincie, maar 
ze kunnen ook elkaar bevoor-
raden. Zo kan een jonge ICT-
start-up de anderen voorzien 
van websites. De voorbeelden 
zijn eindeloos. Wij moeten al-
leen de juiste omkadering zien 
te bieden.”

nu nog te veel jongeren uit de 
boot.” 

Ook het hoger onderwijs is toe 
aan hervorming. “Meer mas-
teropleidingen in Limburg zor-
gen ervoor dat studenten niet 
tijdens hun studies verhuizen. 
Meer samenwerking met an-
dere (buitenlandse) onderwijs-
instellingen brengt dan weer 
de nodige innovatieve kruis-
bestuiving met zich mee,” zegt 
Jos Opdenakker. “We moeten 
ook meer buitenlandse studen-

ten aantrekken. Zij verrijken  
Limburg op economisch en  
sociocultureel vlak.”

Imago uitbouwen
“Limburg is niet de rand van 
het land, maar het centrum van 
Europa. Die positie moeten we 
gebruiken,” zo stelt Opdenak-
ker. “Met een sterk imago kun-
nen onze Limburgse universi-
teiten en hogescholen een even 
bekende naam krijgen als Har-
vard of Oxford. Unieke onder-
zoeken, kwalitatief onderwijs 

en de uitbouw van innovatieve 
kenniscentra zijn hiervoor van 
essentieel belang.”

“Als je niet wil dat jongeren ver-
trekken, moet je ze reden geven 
om te blijven. Limburg is aan-
genaam om te leven: betaalbare 
woningen, veel groen, trendy 
shopping- en cultuursteden. Als 
we al deze troeven beter uitspe-
len, zie ik niet in waarom jon-
geren hier niet zouden willen 
wonen, studeren en werken,” 
besluit Van Baelen.

Gilbert Van Baelen:
“ We moeten ook werken aan 

de overgang van secundair 
naar hoger onderwijs.  
Daar vallen nu nog te veel 
jongeren uit de boot.” 

Jos Opdenakker:
“ Limburg is niet de rand van 

het land, maar het centrum 
van Europa. Die positie 

 moeten we gebruiken.” 

Philip Meuris:
“ Op een campus kunnen  

ondernemers samenkomen  
en mekaar ondersteunen.” 

Marie-Jeanne Raedschelders:
“ Leegstaande panden  

negeren, dat is een  
economisch gemiste kans.”

Fevzi Baykal:
“ We moeten onze  

aandacht richten op  
de 18.000 Limburgse  
huishoudens die al jaren  
op de wachtlijst staan  
voor een sociale woning.” 
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Een zorg minder met Leopold Rutten 
en Marleen Kortleven.

Samen maken we Limburg 
klimaatneutraal tegen 2030
Limburg is de groenste provincie van Vlaanderen. Een titel waar we trots op mogen zijn, maar 
die we ook moeten koesteren. “Enkel met een focus op innovatie, kunnen we onze provincie echt 
CO2-neutraal maken,” zo stelt Mark Vanleeuw. Samen met Marijke Bruninx wil hij werken aan de 
klimaatneutrale toekomst van Limburg. 

Limburg fietsparadijs, 
maar we moeten een 
versnelling 
hoger schakelen
Het fietstoerisme in onze provincie is ongeëvenaard.  
Maar naast het recreatieve fietsen, zijn velen onder ons ook 
functionele fietsers. En daar wringt het schoentje soms nog. 
Patrick Jans en Anita Bullens gidsen u door hun ideeën om 
van Limburg ook een fietsparadijs te maken voor zij die  
iedere dag met de fiets naar school of naar het werk gaan.

De zorgverstrekking in Lim-
burg is van topkwaliteit. Maar 
het kan altijd beter. Leopold 
Rutten en Marleen Kortleven 
nemen onze zorgsector onder 
de loep en vertellen u waarom 
oud niet out is. 

Slimme zorg, 
voor iedereen 
Innoveren in de zorgsector is 
belangrijk. Maar we mogen 
ook niet vergeten te informe-
ren over deze innovaties. “De 
oudere generaties hebben een 
digitale achterstand. Het is een 

Meer groen, meer licht
De eerste stap naar een 
CO2-neutraal Limburg ligt 
voor de hand: “Bomen. Met 
100.000 extra bomen kan er 
al een grote hoeveelheid CO2 
omgezet worden in zuurstof,” 
vertelt Mark Vanleeuw. “Zo-
veel bomen aanplanten gaat 
niet vanzelf. Met een concreet 
plan en een financiële stimu-
lans kunnen gemeenten straten 
en pleinen vergroenen. Het is 
aan de provincie om hierbij de 
nodige expertise en ondersteu-
ning te bieden.” 

Een uitgebouwd 
netwerk 
Een functionele fiet-
ser is iemand die da-
gelijks de fiets neemt 
om naar het werk, 
naar school of naar de 
winkel te gaan. “Voor 
deze fietsers werkte 
de provincie, samen 
met het Vlaams Ge-
west, het Bovenlokaal 
Functioneel Fiets-
routenetwerk (BFF) 
uit,” zo vertelt Patrick 
Jans. Dit netwerk legt de be-
langrijkste fietsverbindingen 
vast in Limburg. Dat zijn ver-
bindingen tussen de grotere 
woonkernen en bedrijven, 
scholen, ... 

“Maar we mogen hier niet 
stoppen,” meent Jans. “Ge-
meentes moeten blijven 
nagaan of er een wijziging 
nodig is aan de routes die bij 
hen passeren. Alleen zo kun-
nen we de veiligheid en het 
comfort van de Limburgse 
fietser garanderen.” 
Anita Bullens knikt: “Ge-
meenten moeten niet aar-
zelen om subsidies aan te 
vragen voor de aanleg van 
fietspaden of voor fietsenstal-
lingen. De provincie wil hen 
maximaal ondersteunen om 
van Limburg hét voorbeeld 
te maken van functioneel 
fietsgebruik.”

verantwoordelijkheid van de 
gemeenten en de provincie om 
ouderen te informeren over 
wat er mogelijk is qua zorg. Nu 
moeten ze daar zelf naar zoe-
ken en dat is niet gemakkelijk,” 
aldus Rutten.

Voor Kortleven slaat ‘slimme 
zorg’ ook op de technieken die 
toelaten om langer thuis te wo-
nen. “Hier zijn subsidies voor, 
maar velen weten dat niet. 
Kleine aanpassingen aan een 
huis zorgen ervoor dat iemand 
niet naar een woonzorgcen-

Ontwikkeling 
fietssnelwegen 
De ruggengraat van het BFF 
wordt gevormd door de fiets-
snelwegen: “Dat zijn fietspa-
den specifiek bedoeld voor 
langeafstandsverkeer. Ze zijn 
zoveel mogelijk afgeschei-
den van het autoverkeer en 
maken ook deel uit van ons 
toeristisch fietsroutenetwerk. 
Vandaag is de basisinfra-
structuur voor de fietssnel-
wegen al grotendeels aanwe-
zig, maar we moeten verder 
investeren om het veiliger te 
maken op de punten waar de 
fietssnelwegen autoverkeer 
kruisen,” aldus Bullens. 
Jans besluit: “Uiteindelijk is 
het fietsroutenetwerk een 
kwestie van blijvend innove-
ren. En daar worden we alle-
maal beter van!”

Anita Bullens:
“ De provincie wil de  

gemeentes maximaal  
ondersteunen om van  
Limburg hét voorbeeld te  
maken van efficiënt 

 functioneel fietsgebruik.” 

Patrick Jans:
“ Uiteindelijk is het  

fietsroutenetwerk een 
 kwestie van blijvend 
 innoveren.” 

trum of serviceflat moet. Iets 
wat voor velen met een klein 
pensioen ook financieel on-
haalbaar is. Die kosten moeten 
beter afgestemd worden op de 
pensioenen.”

Oud, maar niet out
“We vergeten ze te vaak: de 
bewoners van die woonzorg-
centra en serviceflats. Met de 
verkiezingen in aantocht, gaan 
veel ouderen ervan uit dat ze 
hun volmacht in orde moeten 
brengen zodat hun kinderen 
voor hen kunnen stemmen. Je 

berooft die mensen eigenlijk 
een beetje van hun stemrecht,” 
volgens Kortleven. 

De oplossing? Kiesbureaus in 
woonzorgcentra. “Zo betrek je 
de ouderen terug in de maat-
schappij. En waarom laat je de 
buurtbewoners ook niet stem-
men in deze bureaus? Je stimu-
leert zo ook de band tussen de 
bewoners van het woonzorg-
centrum en de buurtbewoners. 
Een win-winsituatie voor ie-
dereen,” lacht Rutten.
 

We moeten het straatbeeld ook 
meer verlichten: “De huidige 
straatverlichting is niet meer 
rendabel. LED-verlichting is 
dat wel. Infrax krijgt het op dit 
moment logistiek niet gebol-
werkt om overal in het publie-
ke domein LED-verlichting te 
plaatsen. Met de nodige finan-
ciële impulsen vanuit de pro-
vincie, kunnen we dat proces 
versnellen.”

Investeren in
zonnepanelen
Zonnepanelen zijn econo-

misch rendabel, maar veel ge-
zinnen hebben er niet genoeg 
startkapitaal voor. Vanleeuw 
betreurt dit: “Een gemiste 
kans. Met een apart fonds kan 
de provincie het startkapitaal 
voorzien voor groene investe-
ringen. Met de rente kunnen 
we verder investeren. Voor wie 
op een appartement woont, 
stellen we de daken van pu-
blieke gebouwen beschikbaar. 
Via dit soort slimme systemen 
van burgerparticipatie kan ie-
dereen genieten van groene 
energie.”

Mark Vanleeuw:
“ Met een apart fonds 
 kan de provincie het 
 startkapitaal voorzien  

voor groene 
investeringen.” 

Marijke Bruninx:
“ Energie besparen hoeft  

niet veel moeite te kosten. 
Soms is een verandering  
van gewoonte al genoeg.” 

Marleen Kortleven:
“ Kleine aanpassingen aan  

een huis kunnen ervoor  
zorgen dat iemand niet naar 
een woonzorgcentrum of 
serviceflat moet.” 

Leopold Rutten:
“ Met kiesbureaus in 
 woonzorgcentra betrek je 
 de ouderen terug in de
 maatschappij.” 

HOE BESPAAR  
IK OP MIJN  

ENERGIEFACTUUR? 
5 TIPS VAN 

MARIJKE BRUNINX
EN MARK VANLEEUW

1. Trek een trui aan en be-
spaar 7% energie door de 
verwarming 1°C lager te 
zetten.

2. Waar het licht vaak 
brandt, gebruik je 
best spaarlampen of 
LED-lampen. 

3. Ontdooi regelmatig de 
koelkast. Een rijmlaag 
doet het stroomverbruik 
stijgen.

4. Elektrische kookplaten 
warmen nog een tijdje 
na. Schakel ze uit even 
voor het einde van de be-
reidingstijd en maak ge-
bruik van die restwarmte.

5. Een tv-decoder verbruikt 
ongeveer 20 watt per uur 
en 12 à 14 watt in stand-
by. Maar sommige deco-
ders hebben een energie-
stand die het verbruik in 
stand-by beperkt tot on-
geveer 1 watt. Zo bespaar 
je jaarlijks 17 euro.



Geen crisis te groot
Als professor in de Economie aan de 
UHasselt en gewezen Vlaams Parle-
mentslid, heeft Lode Vereeck geen 
probleem met het ophalen van herin-
neringen aan de donkere jaren van de 
Limburgse economie. “Eerst de ban-
kencrisis in 2008, dan de schulden-
crisis van 2011. Maar de echte klap 
in het gezicht voor Limburg was de 
sluiting van Ford Genk.”

“Gelukkig sla je Limburgers niet zo-
maar uit hun lood. We hebben ge-
toond hoe veerkrachtig we zijn en 
we hebben de koe bij de horens ge-
vat,” vertelt Philippe Nys. “We zijn 
toen als provincie afgestapt van ons 
oude economische model en hebben 
ons gefocust op een toekomstgericht 
model. Met aandacht voor digitale 
sectoren, life sciences, ondersteuning 
van beloftevolle start-ups en, niet te 
vergeten, het SALK.”

Provincie met een plan
Het Strategisch Actieplan voor 
Limburg in het Kwadraat (kortweg 
SALK) is in het leven geroepen om 
de Limburgse economie terug con-
currerend te maken. Met een focus 
op tewerkstelling en ontwikkeling 
van nieuwe activiteiten, moet het 
SALK Limburg klaarmaken voor de 
toekomst. “De Corda Campus is hier 
een mooi voorbeeld van. Dergelijke 
campussen, waar synergieën ont-
staan tussen verschillende sectoren, 

moeten verder ondersteund en ont-
wikkeld worden als we de Limburgse 
kenniseconomie echt willen boos-
ten,” zo stelt Nys. 

Maar Nys kijkt ook al verder: “Neem 
nu Energyville in het Thor Park. Een 
plaats waar het talent van jonge men-
sen samenvloeit met sterke onder-
wijspartners en de aanwezigheid van 
het bedrijfsleven. Als we sectoren zo 
kunnen clusteren, creëren we onge-
ziene mogelijkheden voor innovatie 
en jobverankering. Door in te zetten 
op dit soort clusters en samenwer-
kingen met andere ‘slimme’ steden 
zoals Maastricht en Aken, kunnen 
we Limburg laten evolueren van een 
mijnstreek naar een breinstreek.” 

Ook Vereeck is tevreden over de 
komst van het SALK: “Dat actieplan 
heeft één uniek kenmerk: de nadruk-
kelijke inzet op de maakindustrie. De 
maakindustrie uitbesteden naar het 
buitenland is niet langer duurzaam. 
Limburg telt meer dan genoeg goede 
handen. Er is ook geen reden om er-
van uit te gaan dat de maakindustrie 
niet gepaard kan gaan met de digitali-
sering. Als je vandaag een loodgieter 
belt, heeft die naast zijn waterpas ook 
vaak een tablet bij. Alle industrieën 
evolueren, ook de maakindustrie.”

Nieuwe economie
Toch zien zowel Vereeck als Nys nog 
grote uitdagingen voor de Limburgse 

economie. “Om de vele openstaande 
vacatures in te vullen, focussen we 
ons al te vaak op het creëren van aan-
trekkelijke economische omstandig-
heden. Maar een werknemer komt 
niet alleen. Hij brengt een gezin met 
zich mee, dat evenzeer moet kunnen 
aarden in deze nieuwe omgeving. 
Naast aandacht voor de economische 
kant van het verhaal, moet er ook 
gekeken worden naar de sociale en 
culturele aspecten. Economie en de 
socioculturele sector moeten dus op 
mekaar afgestemd zijn,” aldus Ver-
eeck.

Nys wijst dan weer op de olifant in de 
kamer: “Dat Limburgs mobiliteits- 
probleem. De moeilijke bereikbaar-
heid van de centra én de uithoeken 
van de provincie heeft een directe 
impact op de vooruitgang van onze 
economie.” Als het onderwerp van de 
leegstand op tafel komt, knikken bei-
de heren. “Dat is de keerzijde van de 
e-commerce. Veel handelaars kun-
nen er niet tegen opboksen. Het feit 
dat de economische activiteit gelinkt 
aan die e-commerce dan nog eens 
plaatsvindt in het buitenland, is een 
dubbel economisch verlies voor Lim-
burg,” zo stelt Nys.

Hulp van boven
Vereeck en Nys zijn het erover eens 
dat ook de regering Michel haar bij-
drage geleverd heeft aan de recupe-
ratie van de Limburgse economie. 

“Ten eerste maakte 
de tax shift het aan-
werven van personeel 
heel wat goedkoper. 
Het gevolg? De werk-
loosheid is nergens zo 
laag als in Limburg. 
We lopen ver uit op 
grote provincies zoals 
Antwerpen en Brussel 
en liggen zelfs onder 
het Vlaams gemiddelde. Nog nooit 
waren er zoveel Limburgers aan het 
werk. Een tweede ondersteuning 
kregen we in de vorm van erkenning 
als ontwrichte zone. Dat wil zeggen 
dat bedrijven die investeren en extra 
tewerkstelling creëren, fiscale on-
dersteuning krijgen. Opnieuw een 
maatregel waar de regering Limburg 
een serieuze duw in de rug mee heeft 
gegeven,” vertelt Vereeck. 

Bij wijze van besluit vat Nys samen 
met enkele mooie woorden: “Het 
gaat vandaag goed met de Limburg-
se economie. Dankzij de inzet van de 
regering, maar vooral 
dankzij de moed en 
het enthousiasme van 
de Limburgers zelf.”

Lode Vereeck:
“ De werkloosheid is nergens zo  

laag als in Limburg. We lopen  
ver uit op grote provincies zoals 
Antwerpen en Brussel en liggen  
zelfs onder het Vlaams  
gemiddelde.” 

Philippe Nys:
“ We zijn als provincie  

afgestapt van ons oude 
economische model en  
hebben ons gefocust op een  
toekomstgericht model.”

De sluiting van Ford Genk in 2014 staat voor altijd gegrift in het collectief geheugen van 
Limburg. Maar in plaats van bij de pakken te blijven zitten, hebben de Limburgse onder-
nemers een uitzonderlijke dosis veerkracht getoond. Even stilstaan bij het verleden, maar 
vooral vooruitkijken naar de toekomst van de Limburgse economie. Dat is wat we aan Lode 
Vereeck en Philippe Nys gevraagd hebben.

Economen onder elkaar: 

Limburg moet van  
mijnstreek naar breinstreek.



trots 
op limburg.
Bokrijk, ons erfgoed, onze toeristische aantrekkingskracht, onze cultuurhuizen: 
ze zijn vandaag wat ze zijn dankzij de provincie. Een provincie die bruggen heeft 
gebouwd tussen de beleidsdomeinen en tussen partijen, vaak zelfs over de grenzen heen. 
Zo creëerden we mogelijkheden die voor de afzonderlijke partijen moeilijk te realiseren waren. 
Open Vld Limburg is trots op de provincie. Hier vindt u een greep uit al onze realisaties 
van de afgelopen jaren.

Igor Philtjens:
“ Limburg is uitgegroeid tot dé dichtbijbestemming  

bij uitstek. Erfgoed, cultuur, natuur en toerisme zijn  
de bouwstenen voor de uitbouw van onze  
belevingseconomie. Met vernieuwende trekpleisters  
zoals ‘Fietsen door het Water’, zetten we Limburg  
(inter)nationaal op de kaart.”  

Igor Philtjens:
“ Toerisme is uitgegroeid tot een belangrijke motor van  

de Limburgse economie. Om de vrijetijdseconomie nu  
verder te laten groeien, zetten we in op een versterking  
van het aanbod, doorgedreven promotie en  
ondersteunende tools voor ondernemers.”  

Frederick Vandeput:
“ Met extra beleving in onze kernen geven we  

zuurstof aan de detailhandel. Ik maakte hier een  
speerpunt van en stond mee aan de wieg van een  
vernieuwde provinciale aanpak.”  

Nele Lijnen:
“ Dit jaar gaven we het startschot voor de nieuwe  

fietsbeleving ‘Fietsen door de Bomen’. We zijn  
begonnen met de voorbereidingswerken ter  
hoogte van het Pijnven (Bosland) in Hechtel-Eksel  
en hopen dat de werken vlot vooruit zullen gaan.”  

Nele Lijnen:
“ We moeten de verbindende factor van het  

fietsroutenetwerk maximaal uitspelen. Zo verbindt  
de Minetrail niet alleen de voormalige mijnsites,  
maar vormt het ook een verbinding tussen  
Noord-Limburg en het centrum van onze provincie.”  



Igor Philtjens:
“ Het DNA van Bokrijk is gestoeld op een rijk verleden. Een geschiedenis die  

een immense kracht heeft voor onze toekomst. Bokrijk bouwt bruggen.  
Naar buiten. Zelfs internationaal. Bruggen tussen heden, verleden en toekomst. 
Dat zorgt voor een nieuwe dynamiek. Daar genieten toerist én Limburger van. 
Een Central Park waar we trots op mogen zijn.”

Nele Lijnen:
“ Het aantal flexijobs in de Limburgse horeca is  

fors toegenomen. Van 2.230 flexijobs in het eerste  
kwartaal van 2017 naar 3.240 in het eerste kwartaal  
van dit jaar. Duizend flexijobbers extra dus!  
Meer dan 1 flexijob op 10 in de Belgische horeca  
wordt ingevuld in Limburg.”  

Frederick Vandeput:
“ Als energiespecialist leidde ik het  

verzet tegen de oversubsidiëring van  
de biomassacentrales. De afschaffing  
van de subsidies zorgde voor een radicale 
vermindering van de Turteltaks.”  

Frederick Vandeput:
“ Limburg 1914-1918. Kleine Verhalen  

in een Groote Oorlog bundelde de Limburgse  
verhalen rond WOI. Onder andere met de 44 unieke  
helmen in Halen, gemaakt door onze gemeenten.  
Het zijn stuk voor stuk toonbeelden geworden  
van creativiteit en participatie.”  



Limburg mist een visionair sportbeleid
Hij was sportanker op TV Limburg, zij was topturnster. Philip Dehollogne en Noémie Remacle 
kennen al jaren het klappen van de zweep in de sportwereld. Nu willen ze zich inzetten om sport 
ook op de politieke agenda in Limburg te zetten. “Want sport is gezond, het brengt mensen samen 
en het kan een significante economische bijdrage leveren,” aldus Philip Dehollogne.

Ondernemende dames  
over mijn, wijn en Ford
De ene is dochter van een Italiaanse Ford-arbeider, de ander van een Hongaarse vluchteling. 
Zowel Olivia Gigliotti als Karen Gëocze von Szendröi vonden inspiratie bij hun papa’s om zelf 
het bedrijfsleven en het ondernemerschap te omarmen. Een gesprek met twee straffe madam-
men over familie en ondernemerschap.

De Limburgse mode is geen kopie, 
maar een origineel
Onze Limburgse mode-industrie is misschien niet de meest bekende, maar veelbelovend is ze 
zeker wel. Marylène Madou startte haar eigen label in het voorjaar van 2017. Britt Friet biedt met 
haar webshop betaalbare en originele kledij aan jongeren. Beide dames hebben een bloeiende 
onderneming. En daarvoor moesten ze niet verhuizen naar Brussel of Antwerpen.

Sports and innovation 
center
Het Limburgse sportbeleid 
heeft een opfrisbeurt nodig. 
“We moeten een echte ont-
moetingsplaats creëren. Voor 
sporters, voor ouders van 
sporters, voor onderzoekers en 
zelfs voor bedrijven,” zo stelt 
Dehollogne. “Van kledingpro-
ducent tot fietsenmaker: ze 
kunnen allemaal bijdragen aan 
de sporteconomie en het on-
derzoek. Als je alle middelen 
centraliseert, gaat die innovatie 
ook des te sneller.”

Noémie Remacle beaamt het 
nut van zo’n campus, maar 
benadrukt ook het belang van 
nabegeleiding: “Als topsporter 
ben je sociaal geïsoleerd, leef je 
volgens een strak ritme en krijg 
je veel begeleiding. Als je stopt, 
valt dat allemaal plots weg. Een 
sportcentrum dat de nodige 

Dat jullie uit ondernemen-
de families komen is waar-
schijnlijk een understate-
ment?
Olivia: “En of! Papa impor-
teerde en verkocht al Itali-
aanse wijnen en delicatessen 
toen hij werkte voor Ford. 
Toen de fabriek sloot, heeft 
hij die laatste weken kei-
hard gewerkt met als enige 
doel zijn zaak op de kaart te  
zetten. Met resultaat. De dag 
nadat hij zijn badge inlever-
de, stond zijn agenda al vol 
met afspraken voor de zaak.”

Karen: “Mijn grootouders 
ondernamen een tocht door 
Europa om hier een nieuw 
leven op te bouwen. Ik ben 
heel trots dat zowel mijn 
grootvader als mijn papa 
hier een universitair diplo-
ma behaalden. Dat mijn opa 

psychologische on-
dersteuning biedt 
aan ex-topsporters 
kan dan heel wat 
problemen voorko-
men.”

Stiefmoederlijke 
behandeling
“Sport is iets van 
de mensen. En als 
het belangrijk is 
voor hen, moet het 
dat toch ook zijn 
voor de politiek?” concludeert 
Dehollogne. Toch komt sport 
vaak op de laatste plaats. “Dat 
is enorm spijtig. Kijk naar Kim 
Clijsters of Kevin De Bruyne: 
ondanks hun internationale 
carrière keren ze terug naar 
Limburg. Waarom doen we 
hier niets mee? Zo’n straffe 
sporters kunnen de Limburgse 
sportwereld een enorme boost 
geven.” 

Philip Dehollogne:
“ Sport is iets van de mensen.  

En als het belangrijk is voor hen, 
moet het toch ook belangrijk  
zijn voor de politiek?” 

Noémie Remacle:
“ Niets werkt zo verbindend  

als sport. Kijk naar de  
Rode Duivels: die slagen erin  
om mensen samen te brengen 
over verschillende  
gemeenschappen heen.” 

Olivia Gigliotti:
“ Toen de fabriek sloot, heeft 

papa die laatste weken  
keihard gewerkt met als enige 
doel zijn zaak op de kaart te 
zetten. Met resultaat.” 

Karen Geöcze von Szendröi:
“ Incubatoren zoals Corda  

Campus tonen dat je niet  
meer ‘alleen’ staat in het  
ondernemen.” 

daarna nog in de 
mijnen moest wer-
ken om zijn gezin te 
herenigen toont een 
gigantische inzet en 
opoffering.”

Het ondernemer-
schap ziet er nu 
natuurlijk wel he-
lemaal anders uit 
dan toen jullie va-
ders begonnen.
Karen: “Klopt. Incubatoren 
zoals Corda Campus tonen dat 
je niet meer ‘alleen’ staat in het 
ondernemen. Ik kwam er 2 jaar 
geleden aan met enkel een idee. 
Door de dynamiek daar en de 
nodige sparringpartners werd 
ik iedere dag opnieuw uitge-
daagd om verder te sleutelen 
aan mijn plan. Ik ben daar echt 
nog lang niet weg!”

Als jonge modeontwerpster 
zou je nochtans denken dat 
Brussel en Antwerpen the  
places to be zijn?
Marylène: “Ik heb een groot 
hart voor Antwerpen, maar ik 
geloof niet dat je enkel kunt 
groeien door je te binden aan 
een stad. Vandaag verloopt er 
veel contact digitaal: daarom 
heb ik echt werk gemaakt van 
mijn website. Zo slaag ik er 
ook in om internationale con-
tacten te leggen. Daarnaast 
bieden ook de opleidingen die 
ik volg bij Voka - Kamer van 
Koophandel Limburg en het 
Vaklab van de provincie inte-
ressante mogelijkheden.”

Toch vormt de aantrekkings-
kracht van deze grootsteden 
een uitdaging voor de Lim-
burgse mode-industrie, niet?
Britt: “Zeker! Maar we hoeven 
ook niet te concurreren met 
die grootsteden. De Limburg-
se mode is geen kopie, maar 
een origineel. Je merkt ook dat 
meer en meer jongeren iets 
willen dragen dat niet iedereen 
heeft. Er is hier dus zeker toe-
komst voor jonge ontwerpers, 
boetiekjes en webshops die 
zich onderscheiden van ande-
ren.”

Limburg heeft dus alles in 
huis om ook een fashion  
capital te worden?

Britt: “Natuurlijk. 
Neem nu het Mode-
museum in Hasselt. 
Daar kan je als ont-
werper zoveel in-
spiratie opdoen en 
op originele wijze 
de geschiedenis van 
mode ontdekken.”
Marylène: “Met 
hun tentoonstelling 
over Paul Smith, 
toonde het Modemuseum dat 
ze ook internationale namen 
en topcollecties kunnen bin-
nenhalen. Geef aan zo’n insti-
tuut de nodige zuurstof om te 
groeien en je trekt vanzelf be-
loftevol talent aan.”

Britt Friet:
“ Er is hier zeker toekomst voor 

jonge ontwerpers, boetiekjes  
en webshops die zich  
onderscheiden van anderen.” 

Marylène Madou:
“ Geef aan het Modemuseum  

de nodige zuurstof om te  
groeien en je trekt vanzelf  
beloftevol talent aan.” 

“Niets werkt zo verbindend als 
sport,” volgens Remacle. “Kijk 
naar de Rode Duivels: die sla-
gen erin om mensen samen 
te brengen over verschillende 
gemeenschappen heen. Het 
beleid moet hier dringend 
op inspelen door de nodige 
middelen te voorzien en een  
duidelijk plan te maken 
voor de ontwikkeling van de  
Limburgse sportwereld.”

Olivia: “Kruisbestuiving is 
gewoon belangrijk, punt. Me-
kaar beter maken, leren van 
elkaar. Het menselijke aspect 
wordt te vaak vergeten, ook 
bij de huidige digitalisering. 
Die jaagt veel mensen schrik 
aan. Met de nodige empathie 
aan je medewerkers uitleggen 
hoe technologie hen zal hel-
pen, kan een groot verschil 
maken in je bedrijf.”



Limburg proeven 
met Marc Feytons
Wie Limburg denkt, denkt fruit. Kilometerslange boom-
gaarden met bloesems in het voorjaar en fruit in de zomer. 
Onze fruitsector draait mee op wereldniveau en is een van 
de grootste troeven van het Limburgse toerisme. Marc 
Feytons, geboren en getogen in Borgloon, is trots op onze 
fruitsector, maar ziet ook ruimte voor verbetering.

Maak kennis met 
Valérie Lievesoens

Kwis mee met Inge Fraiponts

Blijven plakken met 
Virignie Matterne
Oxford, Harvard, MIT… Onze Limburgse studenten willen al-
lemaal een plaatsje bemachtigen aan deze prestigieuze univer-
siteiten. Maar het vertrek van deze jonge sterren betekent een 
verlies voor Limburg. Daar wil Viriginie Matterne verandering 
in brengen: “Hoog tijd dat we ervoor zorgen dat de Limburgse 
jongeren blijven plakken!”

Fruitinnovatie- 
centrum
Haspengouw is 
na Zuid-Tirol de 
grootste fruit-
streek van Euro-
pa. Een troef die 
maximaal uitge-
speeld moet worden. “Om 
onze hoofdrol als fruitprovin-
cie te bewaren, moet er ver-
der geïnvesteerd worden in 
het innovatief ondernemer-
schap voor de fruitsector,” 
zo stelt Marc Feytons. “Het 
Proefcentrum Fruitteelt geeft 
hier al een sterke impuls aan.”

Het Proefcentrum Fruitteelt 
(pcfruit vzw) in Sint-Truiden 
is een internationaal erkend 
onderzoekscentrum dat sa-
menwerkt met de fruitsector, 
de industrie en universitei-
ten. “Hun onderzoek onder-
steunen en verder ontwikke-
len is een absolute must. Dit 
kan op zijn beurt leiden tot 
innovatief ondernemerschap 
en nieuwe kansen voor de 
fruitsector.”

Limburg 
loopt leeg 
Ondanks de inhaalbe-
weging van ons hoger 
onderwijs, trekken veel 
studenten nog altijd 
naar andere oorden. 
Wat mist er dan in Limburg? 
“Voldoende toekomstgerichte 
studierichtingen en goedbetaal-
de en aantrekkelijke jobs voor 
hoger opgeleiden,” meent Viri-
ginie Matterne. “Hoog tijd dus 
dat we zorgen voor een arbeids-
markt die jongeren aanmoedigt 
om hier werk te zoeken.”

“We moeten deze ‘braindrain’ 
bij de wortel aanpakken als we 
willen overschakelen naar een 
‘braingain’. We moeten dus be-
ginnen bij het middelbaar on-
derwijs. Daar moeten we meer 
inzetten op duaal leren zodat 
het onderwijs beter afgestemd 
is op de noden van de arbeids-
markt.”

Ondernemend talent
Ook jonge ondernemers moe-
ten gestimuleerd worden door 
een kansrijke omgeving. “Het 
succes van onder andere de 
Corda Campus toont aan dat 
er heel wat ondernemend ta-
lent in Limburg rondloopt. 
Het is aan ons om hen al op 

Marc Feytons:
“ Om onze hoofdrol als 
 fruitprovincie te bewaren, 
 moet er verder geïnvesteerd 

worden in het innovatief 
 ondernemerschap  

voor de fruitsector.” 

Virginie Matterne:
“ We moeten deze ‘braindrain’ 

bij de wortel aanpakken als 
we willen overschakelen naar 
een ‘braingain’.” 

de schoolbanken te prikkelen 
zodat ze de sprong naar het on-
dernemerschap wagen.”

Het onderwijs staat er na-
tuurlijk niet alleen voor. “De 
provincie heeft hierin ook een 
rol te spelen. Dat gaat van het 
ondersteunen van haalbaar-
heidsstudies tot het opmaken 
van een businessplan. Samen 
zorgen we ervoor dat onze jon-
geren blijven plakken in Lim-
burg!” lacht Matterne.

Blijven plakken party
Het verkiezingsweekend 
goed inzetten? Kom dan 

op vrijdag 12 oktober 
vanaf 18u naar Cosmocafé 

in Sint-Truiden voor de 
‘Blijven plakken party’! 
Een initiatief van Virgi-
nie Matterne en het jong 
geweld van de Open Vld 
gemeenteraadslijst van 

Sint-Truiden.
Inschrijven kan via 

www.blijven-plakken.be.

Van druif tot wijn
Limburg kent ook een bloei-
ende wijnsector. Bewijs daar-
van zijn de vele prijzen die de 
Limburgse wijndomeinen in 
de wacht slepen in binnen- 
en buitenland. Toch wordt 
de Limburgse wijnsector 
geremd. De oplossing? “Een 
wijncoöperatie. Alle wijn-
boeren van één streek leggen 
hun geld dan samen om één 
groot wijnbedrijf op te rich-
ten. De druiven van de kwe-
kers worden wel nog apart 
verwerkt zodat iedereen zijn 
eigen wijn kan produceren. 
Zo wordt Limburg niet al-
leen de fruitstreek bij uit-
stek, maar ook dé wijnstreek 
van Vlaanderen!” glundert 
Feytons. 

Hoe hoog is de uitkijktoren die je een 
prachtig uitzicht geeft over de Sahara 
in Lommel?
o 20 meter
o 30 meter
o 40 meter

Echtgenote, mama, advocate en... 
trotse kandidaat van Open Vld Limburg! 

1 Samen met mijn echtgenoot Orlando Argento. Hij is lijsttrek-
ker voor Open Vld in Tessenderlo, waar we ook wonen. We 
hebben ons hart echt verloren aan de gemeente: je kan hier 
zowel genieten van het bruisende sociale leven als van de rust.

2 Ik ben druk bezig met mijn campagne, ik sta namelijk op 
de vijfde plaats van de lijst voor het kiesdistrict Hasselt. Een  
plekje waar ik erg trots op ben! Misschien heb je mijn bord al 
eens langs de weg zien staan?  

3 Met mijn dochters Emilia (10) en Aurélie (6). Het is ook door 
deze twee schatten van kinderen dat ik me wil inzetten voor 
alle kinderen en jongeren in Limburg. Zo ijver ik voor meer 
initiatieven die zich bekommeren om kinderen in problemati-
sche gezinssituaties.

4 Naast mijn eigen campagne, ben ik ook heel actief bezig met 
die van mijn echtgenoot. Want we willen allebei het beste voor 
Tessenderlo. Gelukkig hebben we een team gevonden dat  
dezelfde ambitie deelt. Stuk voor stuk toppers! 

5 We gaan graag met het gezin op vakantie. Maar ook in eigen 
land doen we veel samen, al is het aanbod soms nog beperkt. 
Daarom zou ik graag meer recreatiemogelijkheden willen voor 
jongeren, zowel op sportief als op cultureel vlak. 

6 Aan het werk in mijn eigen advocatenkantoor. Een passie 
waar ik iedere dag met hart en ziel mee bezig ben. Naast het  
campagne voeren natuurlijk… ;-)
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Waar vind je 
bijzondere 
mergelgrotten?
o Kanne
o Vroenhoven
o Heukelom

Wiens wereld kan je dit najaar 
ontdekken tijdens een expo in 
C-Mine in Genk?
o The World of Steven Spielberg
o The World of Prince
o The World of Tim Burton

Inge Fraiponts is niet alleen kandidate voor Open Vld Limburg in het kiesdistrict Maaseik, 
ze is ook een fervent quizzer! Zij heeft voor u drie vragen om te testen hoe goed u onze 
provincie eigenlijk kent.

Oplossingen: 30 meter, Kanne, The World of Tim Burton
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LIJNEN Nele

NYS Philippe

RAEDSCHELDERS-SAVELKOUL Marie-Jeanne

OPDENAKKER Jos

FRAIPONTS Inge

VAN DINGENEN Stijn

FRIET Britt

VAN BAELEN Gilbert 

LENSSEN Georges
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PHILTJENS Igor

BRUNINX Marijke

KORTLEVEN Marleen

GIGLIOTTI Olivia

JANS Patrick

FEYTONS Marc

KEULEN Marino
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VANDEPUT Frederick

MATTERNE Virginie

DEHOLLOGNE Philip

GEÖCZE VON SZENDRÖI Karen

LIEVESOENS Valérie

MADOU Marylène

MEURIS Philip 

REMACLE Noémie

BAYKAL Fevzi

RUTTEN Leopold

BULLENS Anita

VANLEEUW Mark

VEREECK Lode

VAUTMANS Hilde

DEWAEL Patrick

Kiesdistrict Hasselt

Kiesdistrict Tongeren

Kiesdistrict Maaseik

V.U.: Steven Coenegrachts, Geraetsstraat 18 bus 1, 3500 Hasselt.

DOEN
voor limburg.


