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Inleiding
Uit de beschikbare verkiezingsprogramma’s van de aan de Limburgse Provinciale Statenverkiezingen
2015 deelnemende politieke partijen citeren we de relevante opmerkingen over sport en bewegen en
beleidsterreinen die daarmee samenhangen. Denk daarbij aan toerisme, leefbaarheid, ruimtelijke
ordening of zorg en gezondheid.
De partijen worden op alfabetische volgorde besproken. Omdat de opzet en omvang van de
programma’s, alsmede hun aandacht voor de genoemde beleidsterreinen, verschillen, is ook de
weergave per partij in dit document verschillend. De volgorde waarin de citaten staan genoemd is
grotendeels overeenkomstig het respectievelijke verkiezingsprogramma.
Van de Partij voor Leefbaarheid en Democratie is d.d. 25 februari 2015 nog geen programma
beschikbaar.
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Citaten 50Plus

Een menswaardig bestaan voor alle inwoners.
“Een goed leefklimaat begint met een menswaardig bestaan. Of je jong of oud bent, arm of rijk,
hulpbehoevend of zelfredzaam, iedereen moet een menswaardig bestaan kunnen leiden. Daarvoor
zijn mensen in eerste instantie zelf verantwoordelijk, maar landelijke, provinciale en lokale overheden
moeten ondersteunen en voorwaarden scheppen.”
Meedoen/ gelijke kansen voor allen.
“Iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd of handicap moet mee kunnen doen in de maatschappij: werk,
recreatie, sport, cultuur. Burgers zelf moeten initiatiefrijk zijn, maar overheden bevorderen dat, door
werkgelegenheidsbevordering, ondersteuning, bereikbaarheid en betaalbaarheid.”
50Plus wil…
“…Een Provincie die economische activiteiten ondersteunt en bevordert, zonder milieu, natuur,
leefbaarheid, gezondheid en veiligheid aan te tasten. Het middenen kleinbedrijf zijn daarbij van
essentiële waarde. Kleinschaligheid, regionale ontwikkeling, uitbating van onze bijzondere ligging,
onze bijzondere natuur en samenwerking over de grenzen heen zijn daarbij sleutelwoorden. (…)
Een Provincie die er op toe ziet dat de gemeenten hun door de decentralisatie verkregen taken en
bevoegdheden goed uitoefenen en zo nodig daarbij steun biedt.”
De economie
“Bevordering toerisme door aantrekkelijke landschappen. Goede veilige fietswegen, gevarieerde
recreatievoorzieningen, bevordering watersport- en paardensport- faciliteiten. Kleinschaligheid waar
mogelijk. Meer en beter samenhangende promotie.”
Leefbaarheid en vitaliteit:
“Behouden vitaliteit en leefbaarheid van plattelandskernen.”
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Citaten CDA

Algemeen
“In Limburg [berust] veel van het sociale kapitaal bij het rijke verenigingsleven. Of dat nu in Mook en
Middelaar, Eijsden-Margraten of Roerdalen is. 30.000 Limburgers zingen in een koor, 30.000
Limburgers spelen in een fanfare, harmonie, tamboerkorps of orkest, er zijn 10.000 Limburgse
schutters en 250.000 Limburgers sporten in een vereniging. Om dit mogelijk te maken staan
duizenden vrijwilligers klaar. De opbrengst van deze investeringen (ook via overheidssubsidies) in de
Limburgse jeugd is letterlijk en figuurlijk onmeetbaar. Zeker met het oog op gedeelde waarden voor
een samenleving, zoals onderling respect. Vroeg geleerd is immers oud gedaan. Maar ook voor
volwassenen is het rijke verenigingsleven van groot belang. Samen zaken ondernemen verbindt
mensen met elkaar. Het is een van de beste wapens tegen vervreemding, disrespect en
eenzaamheid.
Onze inzet is om er voor te zorgen dat de provincie het verenigingsleven op structurele wijze
ondersteunt. Een duidelijke focus op het coachen en ondersteunen van verenigingsbestuurders is
noodzakelijk. Het ledenbestand ondervindt immers ook de gevolgen van krimp en ontgroening. De
provinciale instellingen op het gebied van cultuur en sport moeten beter in stelling gebracht worden
ten behoeve van ledenbinding, werving en vernieuwing. Centraal staat een uitvoeringsgerichte
aanpak. Adviseurs moeten op pad om concreet en actiegericht verenigingen te ondersteunen bij acute
en toekomstige vraagstukken. Verbindingen leggen tussen verenigingen kan zorgen voor meer
structurele impact dan het incidentele geld voor het organiseren van een evenement.”
“Sterke dorpen zijn afhankelijk van goede voorzieningen. Voorzieningen bepalen in hoge mate de
leefbaarheid van een dorp. Naast breedbandinternet hebben we het dan ook over winkels,
gemeenschapshuizen en aanbod van sport- en spelactiviteiten. Die voorzieningen vormen de
ruggengraat van een dorp. Vele vrijwilligers zetten zich hiervoor met hart en ziel in. Het levendig
houden van die voorzieningen vraagt om een gezamenlijke aanpak van inwoners en overheden.
Elkaar stimuleren en denken in kansen en verbindingen. Ook buiten de gebaande paden.”
“Wij geloven in de kracht van mensen. Dagelijks werken duizenden Limburgers aan een waardevolle
samenleving. Als werknemer bij een bedrijf, als ondernemer, als boer, als bestuurder, als vrijwilliger bij
de lokale sportvereniging of mantelzorger voor een familielid. De overheid is daarbij een steun in de
rug. Zeker voor mensen die kwetsbaar zijn. Met de inzet van velen en steun vanuit de overheid komt
er meer vaart in Limburg.”
“De opkomst van de elektrische fiets maakt het afleggen van grote afstanden steeds beter mogelijk.
Dit is terug te zien in het Heuvelland waar veel mensen met de fiets recreëren en grotere afstanden
afleggen. De fiets wordt ook populairder om de afstand tussen woonplaats en werkplek af te leggen.
Het CDA Limburg ziet een belangrijke taak voor de provincie om te zorgen dat het fietsen in de
provincie ruim baan krijgt (woon-werkverkeer, recreatief en sportief). Dit betekent investeren in het
wegennet, zodat er fietssnelwegen komen, er voldoende oplaadpunten zijn voor e-bikes en de
veiligheid, in met name het Heuvelland, verbetert.”
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Actiepunten Omgeving
“A8. We investeren in snelle, goede en veilige fietsroutes, zowel in de stad als in de regio, zodat meer
mensen op de fiets stappen. Ook meer oplaadpunten voor e-bikes horen hierbij.” (…)
B3. Wij zien het belang van goede voorzieningen voor de leefbaarheid van dorpen, kernen en wijken.
Wij stimuleren een innovatieve aanpak om deze voorzieningen in stand te houden evenals de
samenwerking tussen gemeenten, burgers en bedrijven. (…)
B6. Op bepaalde plekken is er ruimte voor meer overlast dan elders. Bedrijven kunnen uitbreiden,
buitenevenementen en buitensporten die meer herrie maken krijgen op die plekken de ruimte.”
Actiepunten Samenleving Cultuur
“B. Wij bevorderen het sporten in Limburg
1. Een aanpak samen met (lokale) verenigingen is het meest effectief als het gaat om het
bevorderen van sporten en de aanpak van overgewicht.
2. Wij willen dat het Huis van de Sport sterker inzet op het versterken van het
(lokale)verenigingsleven en het bereiken van nieuwe doelgroepen, met name de jongeren in de
steden.
3. Wij kiezen er voor om met name de paardensport en de wielersport vanuit de provincie actief te
ondersteunen om door te groeien als topsport in Limburg. De ontwikkeling van een Sportzone kan
hieraan mogelijk bijdragen.
4. We willen een goed doordacht evenementenbeleid van de provincie om zo het vestigings- en
woonklimaat te versterken. Sportevenementen moeten een groot bereik hebben, mensen
aanzetten tot participatie en/of een (inter)nationale allure hebben.
5. De provincie ondersteunt de gemeenten als Weert, Sittard en Kerkrade bij de ontwikkeling van de
breedtesportbeoefening van volleybal, handbal en basketbal.
De provincie zet bij de ondersteuning van de sportsector in op een mengeling van individuele en
groepsportbeoefening.
6. We willen dat kinderen gezond eten en bewegen. Via verenigingen en particuliere initiatieven,
bijvoorbeeld samen met scholen, worden ouders daartoe gestimuleerd. De provincie jaagt deze
ontwikkeling aan door middel van waarderingsbijdragen voor goede initiatieven met een zo groot
mogelijk bereik en structureel effect.
C. We staan voor goede zorg
1. We willen dat de provincie een oogje in het zeil houdt in het kader van de decentralisatie van de
zorgtaken. De provincie kan een steun in de rug zijn voor gemeenten die dat wensen.
2. We dragen samen met andere partners zoals zorgorganisaties en gemeenten zorg voor
voorzieningen die op elkaar aansluiten, zodat eenzaamheid en armoede in Limburg vermindert en
de mantelzorgers en vrijwilligers bij hun waardevolle inzet worden ondersteund.
3. We stimuleren vernieuwingen in de zorg door goede initiatieven en pilotprojecten te ondersteunen
en te investeren in innovatieve, renderende zorgconcepten.”

Onze successen
“Op het gebied van cultuur en samenleving zijn we met name trots op:
 Volop investeren in cultuur en sport (…)
 Stimuleren van bovenlokale evenementen op het gebied van (volks)cultuur, sport en muziek.”
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Citaten D66

De provincie wordt nog efficiënter
“De focus op kerntaken betekent dat D66 géén voorstander is om de provincie ook nog een rol te
geven in het sociale domein.”
Een krachtig economisch beleid vanuit de campussen en in het MKB
“D66 wil die clusterwijze, geconcentreerde inzet van economisch beleid in de komende jaren
continueren. D66 is er echter tevens van overtuigd dat de meeste toegevoegde waarde in
economische zin, met name voor wat betreft banengroei, wordt gerealiseerd door het MKB.”
“De toeristische sector in Zuid-Limburg, de waterrecreatie in Midden-Limburg en de
verblijfsaccommodaties in Noord-Limburg zullen zich moeten blijven vernieuwen om de concurrentie
met het buitenland aan te kunnen blijven gaan. (…) Maar D66 wil ook het buitengebied groen houden,
het cultureel erfgoed onderhouden en bereikbaar maken. Dat betekent dat de knelpunten in de
infrastructuur aangepakt moeten worden om Limburg aantrekkelijk te houden voor mensen en
bedrijven, zodat iedereen hier graag blijft wonen, werken en recreëren.”
Uitgangspunten bij het ruimtelijke beleid
“D66 wil dat de provincie samen met de gemeenten in krimpgebieden zoekt naar mogelijkheden voor
‘nieuwe groei’, zoals biologische landbouw en veeteelt, duurzame energiewinning, toerisme, recreatie
en natuur. (…) Voor D66 is het credo: meebewegen met de krimp en van de krimp een kans maken.
De kern is daarbij voor D66: voorzieningen en bestuurseenheden laten fuseren, slim combineren of
(laten) specialiseren om zo te zorgen voor een toekomstbestendige structuur.”
Energiebesparing
“D66 vindt dat Limburg voorop moet lopen op die terreinen waar Limburg bij uitstek sterk in is:
energiebesparing in bestaande woningen, bij sportverenigingen en op kantoren, benutting van
industriële restwarmte en het gebruik van mest en andere biomassa voor energieopwekking. (…) D66
vindt dat de bestaande regelingen op dit gebied gebruikersvriendelijker moeten worden gemaakt,
zodat het voor particulieren, woningstichtingen, scholen, verenigingen en bedrijven aantrekkelijker
wordt om hun woning of gebouw energiezuinig te maken.”
Omgaan met bevolkingskrimp
“In krimpgebieden zal het niveau van voorzieningen afnemen, omdat het gebruik en de
betaalbaarheid ervan onder druk komen te staan. D66 ziet een rol voor de provincie weggelegd in
het coördineren van de (afnemende) regionale voorzieningen waarbij niet kwantiteit maar kwaliteit
en toekomstbestendigheid leidend moeten zijn.”
De fiets als volwaardig alternatief voor de auto
“De provincie Limburg moet de regie naar zich toe trekken bij (…) regionale fietsverbindingen. (…) Dat
de populariteit van fietsen echter niet alleen voordelen heeft, blijkt uit het feit dat in delen van Limburg
zoveel (recreatieve) toertochten en wedstrijden georganiseerd worden dat dit voor bewoners tot
overlast leidt. Ook in deze kwestie zijn de betrokken gemeenten verantwoordelijk en moet de provincie
inzetten op de verbetering van de samenwerking tussen die gemeenten.”
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Welzijn
“Helaas is niet iedereen in staat om op eigen kracht te functioneren. Het is dan ook goed dat de
provincie initiatieven ondersteunt die zorgen voor sociale verbindingen. D66 hecht grote waarde aan
de verdere versterking van de positie en de eigen zeggenschap van burgers. Daarom worden de
activiteiten van instellingen en maatschappelijke organisaties die op provinciale schaal opereren
ondersteund, bijvoorbeeld het Huis voor de Zorg, Jong NL, Scouting Limburg, COC Limburg, De
Kledingbank Limburg, De Zonnebloem, ANBO/KBO, COSLimburg en de Vereniging Kleine Kernen.”
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Citaten Groen Links

Nieuwe werkgelegenheid
“Er [zijn] miljoenen gestoken in de campus ontwikkelingen zoals de Chemelot campus in SittardGeleen, de Health campus in Maastricht en de Greenport campus in Venlo. GroenLinks staat positief
ten opzichte van deze ontwikkelingen maar wil wel dat er scherpere keuzes gemaakt worden. Wat
GroenLinks betreft komt de focus te liggen op projecten die bijdragen aan duurzaamheid en die
sociale ongelijkheid tegengaan(bijvoorbeeld op gebied van gezondheid) prioriteit krijgen.”
“Er is een wereld te winnen in de openbare ruimte als het gaat om aanpassingen voor mensen met
een beperking.”
“De woonomgeving en de (fiets)routes naar school moeten veilig en gezond zijn. Er moet voldoende
speelruimte zijn en een (buitenschoolse) kinderopvang. Voor oudere kinderen moeten er voldoende
voorzieningen zijn om te sporten en bezig zijn met cultuur of om gewoon lekker te hangen.”.
Zorg en gezondheid
“GroenLinks wil dat gemeenten samenwerken en kennis delen in het aanpassen van ons
voorzieningenniveau aan een vergrijzende en teruglopende bevolking in de kleine kernen, waar
voorzieningen een belangrijke voorwaarde zijn voor de lokale leefbaarheid. Met name voor minder
mobiele groepen, zoals ouderen, willen we de toegankelijkheid van de voorzieningen ondersteunen.”
“Een belangrijke spil vormen de Maatschappelijke Organisaties (MO's) hierin. Een paar voorbeelden
zijn de Kledingbank Limburg, COC, KBO, ANBO, Vereniging Kleine Kernen Limburg, Stichting Meer
Kleur en Kwaliteit, JongNL. Juist nu verdienen deze organisaties de steun van de provincie. Zij
vormen de stille kracht van Limburg. [Door] de terugtrekkende overheid is de rol voor de MO’s
gegroeid. GroenLinks vindt het belangrijk dat deze organisaties en mantelzorgers voldoende worden
gefaciliteerd om hun vitale bijdragen te blijven leveren na 1 januari 2015.”
“GroenLinks vindt dat de provincie [wat betref armoedebeleid] een taak ‘in de tweede lijn’ heeft door
organisaties en samenwerkingsverbanden te ondersteunen die mensen helpen hun zelfredzaamheid
te vergroten, daarmee hun eigenwaarde terug vinden en wellicht weer een volwaardige plek terug
vinden in onze samenleving. GroenLinks wil extra aandacht voor kinderen in armoede.”
“Bewegen is gezond. Veel mensen bewegen echter te weinig en dat is expliciet onderdeel geworden
van hun levenswijze. De provincie is inmiddels op diverse wijzen bezig om Limburgers meer in
beweging te krijgen. GroenLinks werkt graag aan mee aan uitbreiding van programma's voor
verbetering van de volksgezondheid. Een groeiende groep gebruikers van de e-bike vraagt om
uitbreiding van het fietsnetwerk. Er moeten meer recreatieve fietspaden komen. Recreëren buiten
in de natuur is de toekomst. We willen wandelen, rennen, joggen, mountainbiken, maar ook fietsen in
de natuur. Goede verbindingen zijn daarvoor belangrijk.”
“Zuid-Limburg loopt vol met fietsen en fietsevenementen. Afstemming over de te houden
evenementen is daarbij een vereiste. Het Huis voor de Sport kan daar een grote rol in spelen,
bijvoorbeeld door het uitwerken van een interactieve kaart op internet waar dagelijks alle activiteiten
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in de openbare ruimte op terug te vinden zijn. Speciale aandacht verdienen daarbij de
fietstoertochten, waarmee vele duizenden recreatieve sporters en hun families naar (Zuid-)Limburg
worden getrokken. Op verzoek van GroenLinks zijn Zuid-Limburgse en Belgische grensgemeenten
en de toertochtorganisatoren onder coördinatie van het Huis voor de Sport aan de slag gegaan met
een gezamenlijk beleid, waarin is gezorgd voor aanpak van zwerfafval en verkeersoverlast, spreiding
over routes en over de kalender, eenduidige gemeentelijke regels en een vereenvoudigde
vergunningsaanvraag. Zo wordt deze vorm van recreatieve sportbeoefening weer een feest voor
deelnemers én omwonenden. En dat draagt dan weer bij aan het provinciale én euregionale
voornemen om van de Euregio Maas-Rijn dé wielerregio van Europa te maken, niet toevallig ook op
voorstel van GroenLinks.
Om de recreatieve fietspaden nog interessanter te maken wil GroenLinks langs verschillende routes
“rustpunt.nu” in heel Limburg. Leuke rustpunten bij de boer of bij een mooi plekje in het bos met een
bankje, kopje koffie en gebruik van het toilet. Dat brengt de recreant en de omgeving op eenvoudige
wijze dichter bij elkaar.
Fietsknooppunten zijn inmiddels een begrip, maar de wandelroutes zijn nog een wirwar van rondjes
om de kerk. Een Limburgs wandelknooppunten netwerk moet deze routes gaan verknopen.”
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Citaten Lokaal Limburg

“Steeds meer taken worden vanuit de rijksoverheid aan de gemeente overgedragen, meestal gepaard
gaande met forse bezuinigingen. Dat gebeurt dan onder het motto dat wat lokaal “kan”, ook lokaal
“moet” . Dit noopt steeds vaker tot samenwerking op regionaal of provinciaal niveau.
Burgerparticipatie moet daardoor ook verder reiken dan de gemeentegrenzen! Daarnaast moet de
kracht van Limburg – de diversiteit in aspecten als leefklimaat, voorzieningen, cultuur en historie- in
stand worden gehouden.”
“Een duidelijke visie en een programma [op leefomgeving en voorzieningen] van uit de Provincie kan
daarbij de noodzakelijke maatschappelijke bewegingen op gang brengen: (…) Vrijwilligerswerk:
koesteren en ondersteunen van alle vrijwilligers en mantelzorgers. (…) Resultaten van onderzoek op
de Health Campus moeten worden vertaald in concrete projecten gericht op een hoger zorgniveau
voor ouderen tegen lagere kosten.”
“Hulp bieden aan iedereen die hulp nodig heeft, waarbij in de gaten wordt gehouden dat de juiste zorg
op de juiste plek terecht komt en dat de armoede provinciebreed wordt teruggedrongen.”
“Decentralisatie als argument voor herindeling faalt als dit onder druk moet. Strategische
samenwerking tussen gemeenten en tussen regio's is de oplossing en dat gaat uit van draagvlak van
onderop.”
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Citaten Partij voor de Dieren

“Er zijn vrijetijdsbestedingen waarin dieren een belangrijke rol spelen en die worden aangeduid als
‘sport’, denk aan hengelen en duivensport. De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie een rol
heeft in het ontmoedigen en uitbannen van dergelijke dieronvriendelijke vrijetijdsbestedingen.”
“Overal waar sprake is van achterstelling van groepen is het een taak van de overheid zorg te
dragen voor volwaardige participatie en gelijke behandeling.”
“Recreatie mag niet ten koste gaan van natuur en landschappelijke waarden.”
“De leefbaarheid van en het groen in de steden wordt gestimuleerd.”
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Citaten PvdA

(Vette tekst door HvdS.)
“De PvdA wil het toerisme in Limburg toekomstbestendig maken. De PvdA wil initiatieven die
inspelen op de veranderende vraag van bezoekers gericht versterken. (…) De verschillende
toeristische kwaliteiten in regio’s willen we verbinden in Leisure-campussen waar in samenwerking
met het onderwijs in geïnvesteerd wordt, met extra focus op talenkennis. Het totaalaanbod van deze
regio’s, willen we met name in het buitenland als totaalaanbod vermarkten, en zo bezoekers langer
aan Limburg binden. De toeristische ontwikkeling dient hand in hand te gaan met het beschermen van
de waardevolle Limburgse natuur.”
“Zorgtaken verschuiven vanuit de rijksoverheid en de provincie naar de gemeenten. In veel
gemeenten werkt de PvdA hard om de zorg weer terug te brengen van grote geldverslindende
bureaucratische systemen naar kleinschalige zorg in de buurt. De PvdA wil dat de provincie het
organiseren van goede zorg ook in 2015 en verder blijft ondersteunen. (…) De provincie Limburg moet
een expertisecentrum vormen, waar kennis over succesvolle kleinschalige initiatieven verzameld
wordt en van waaruit gemeenten ondersteund worden om deze over te nemen. Het zou
zorgaanbieders kunnen helpen om te innoveren. We blijven ook investeren in een sterk
maatschappelijk middenveld. De provincie moet er vanuit haar rol in het ruimtelijk beleid strenger op
toe te zien, dat grootschalige investeringen het voorzieningenniveau in kleine kernen niet aantast. En
dat er voldoende geschikte woningen beschikbaar zijn, voor mensen die zorg nodig hebben. Via het
ondersteunen van sport en gezonde voeding voor kinderen worden zorgkosten in de toekomst
voorkomen.”
“We willen de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, openbare gebouwen en evenementen in
Limburg fors verbeteren. We willen dat de provincie Agenda 22 adopteert: de leidraad van de
Verenigde Naties voor gelijke kansen voor mensen met een beperking, zodat íedere inwoner van
Limburg volop kan meedoen in de samenleving.”
“Door goede ideeën van onderop te vinden en te versterken, kan de provincie veel meer bereiken
dan via abstract beleid (…) [We ondersteunen] met geld en met kennis over trends en ontwikkelingen
die in de toekomst op Limburg afkomen.”
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Citaten PVV

“Er komt een gedeputeerde die zich uitsluitend bezighoudt met Veiligheid en Leefbaarheid.”
“Stimuleren van het private initiatief in de toeristische en recreatieve sector door het versnellen van
vergunningsprocedures.”
“Revitalisering van bestaande wijken inclusief krimpgebieden.”
“Het aanbieden van sport- en zwemlessen op basisscholen en middelbare scholen wordt
gestimuleerd.”
“Limburg, en vooral het zuiden van onze provincie, behoort tot de regio met de laagste
levensverwachting. Dit leidt tot vele maatschappelijke problemen. Dit ligt niet alleen aan de
verandering van de bevolkingssamenstelling (vergrijzing) maar ook de dalende deelname aan sport
en ongezondere levensstijl is hier een oorzaak van. (…)
 Topsport is een taak van de sportbonden. De provincie dient zicht uitsluitend te richten op het
ondersteunen van lokale sportverenigingen
 Schoolzwemmen voor alle basisschoolleerlingen
 Sportkaart voor gratis lidmaatschap van een sportvereniging voor basisschoolleerlingen. (…)
 Stimuleren van ouderensport.”
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Citaten SP

Omgaan met bevolkingskrimp
“De provincie moet in samenwerking met gemeenten bijdragen aan het in stand houden van
voorzieningen in buurten en dorpen, bijvoorbeeld via ondersteuning van de realisatie van
multifunctionele centra waar ontmoeting en het aanbieden van diensten centraal staan. Denk hierbij
aan een consultatiebureau, centrum voor jeugd en gezin, wijkverpleging maar ook voor boekenuitleen
en de huisvesting van verenigingen. Daar waar voorzieningen als (sport)verenigingen, winkels of
peuterspeelzalen uit dorpen en buurten verdwijnen, moet de provincie er voor zorgen dat belangrijke
voorzieningen voor iedereen bereikbaarheid zijn door goed openbaar vervoer.”
Welzijn en gezondheid
“Uit onderzoeken blijkt dat de gezondheidssituatie van Limburgers slechter is dan die van de rest van
Nederland. Vergrijzing, maar ook armoede, een laag opleidingsniveau en ongezonde leefgewoonten
hebben een negatieve invloed op de gezondheid van Limburgers. Door actief te werken aan het
verbeteren van het woon-, werk-, en leefklimaat in Limburg, kan de provincie een belangrijke bijdrage
leveren aan het verbeteren van de gezondheid van haar inwoners. (…) De provincie dient de
gemeenten waar mogelijk te ondersteunen in het aanpakken van gezondheidsproblemen door sociale
of economische achterstand. (…) De provincie stelt middelen beschikbaar om initiatieven en innovatie
op het gebied van zorg en welzijn te stimuleren en mogelijk te maken. Hierbij wordt nadrukkelijk
gekeken naar de gevolgen van de bevolkingskrimp en verbetering van de gezondheid in Limburg.”
Sport en beweging
“Niet iedereen kan sporten of bewegen. Voor steeds meer gezinnen is het onbetaalbaar geworden of
zijn er te weinig voorzieningen in de buurt. Een laagdrempelig en breed sportaanbod levert een
belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze samenleving. Sport verbindt mensen en voorkomt
sociale uitsluiting. Daarnaast is meer bewegen gezond voor jong en oud. Hoe jonger mensen met
sporten beginnen, hoe langer zij actief blijven. Onze voorstellen:
 Initiatieven om meer Limburgers te laten bewegen krijgen ondersteuning, want deze komen
de gezondheid ten goede. De provincie zet hierbij in op amateur- en breedtesport en bewegen
voor ouderen en mensen met een beperking.
 Ieder kind moet kunnen sporten. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties
(zoals het jeugdsportfonds) zorgen we ervoor dat ieder kind toegang heeft tot een
sportvereniging.
 Ieder kind moet leren zwemmen! Het is een gezonde basisvaardigheid die ook zorgt voor
veiligheid. De provincie gaat zich inzetten om, samen met gemeenten, schoolzwemmen weer
mogelijk te maken.
 Topsportevenementen kunnen alleen aanspraak maken op provinciale subsidie als zij dit
koppelen aan breedtesport en daarmee iets terugdoen voor de samenleving. De provincie is
terughoudend in het financieren van internationale sportevenementen en stopt met het
betalen van tekorten terwijl commerciële organisaties vaak profiteren ten koste van Limburgse
bedrijven.
 De provincie zal geen middelen beschikbaar stellen voor commerciële (betaalde) sport of
fusies van betaalde sportclubs. Professionele topsport dient door commerciële partijen
bekostigd te worden; de provincie kan wel op facilitair gebied ondersteuning bieden.
 De Provincie helpt gemeenten bij het openhouden van sportvoorzieningen als openbare
zwembaden en sportaccommodaties die door meerdere verenigingen worden gebruikt.”
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Toerisme
“De provincie doet samen met gemeenten onderzoek naar de kwaliteit en kwantiteit van recreatieve
en toeristische mogelijkheden. In overleg met gemeenten, VVV, Leisureport en andere partijen in de
toeristenbranche wordt bekeken hoe de recreatieve en toeristische functies verbeterd kunnen worden
hierbij gaat het om aantrekkelijke verbindingen tussen natuur, cultuurhistorisch erfgoed, kunst en
cultuur, sport en de promotie hiervan.”
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Citaten Volkspartij Limburg

“De provincie zet zich als gebiedregisseur van het landelijke gebied in voor een versterking van de
natuur, met oog voor een schoon milieu, waterkwaliteit, economie en toerisme.”
“Ook beschermt de provincie de kwaliteit van het drinkwater, zorgt zij voor veilig zwemwater en gaat
zij wateroverlast tegen.”
“Zijn de gemeenten in staat de drie decentralisaties, Jeugdzorg, Participatiewet en Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, adequaat op te pakken? In het verleden bleken de rijksmiddelen
ontoereikend en werd er door de provincie bijgepast. Weliswaar zijn de rijksmiddelen opnieuw
taakstellend, maar de provincie mag niet lijdelijk toezien dat burgers hierdoor in de problemen komen.
De provincie dient als medeoverheid het uitvoeringstraject nauwlettend te volgen en zo nodig de
gemeenten hulp te bieden in deze transitietrajecten.”
“Innovatie en ondernemerschap in de zorg dienen te worden gestimuleerd.”
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Citaten VVD

Uitgangspunten
“Wij [zien] nu een terugtrekkende en bezuinigende provinciale organisatie. Limburg moet terug naar
haar kerntaken. Voor de VVD liggen die binnen (…) vijf kaders: Economie en Werkgelegenheid,
Bereikbaarheid en Infrastructuur, Ruimte en Leefbaarheid, Cultuur en Sport, Bestuur en Financiën”.
“Het aanjagen van de regionale economie is nodig om ons voorzieningenniveau in stand te houden en
de vergrijzende bevolking van een goede oude dag te voorzien. (…) De demografische ontwikkeling
van onze samenleving vraagt van ieder een nieuwe houding en handelingswijze. (…) De overheid
begeleidt dit vergrijzingsproces via de drie decentralisaties van Jeugdzorg, Participatiewet en Wet
Maatschappelijke Ondersteuning. De provincie heeft oog voor verzorging dichtbij huis: van de
dagelijkse behoeften tot een veelzijdig aanbod van recreatieactiviteiten die ook ouderen aanspreken.”
Economie
“De Maastricht Health campus is de vernieuwer voor de Limburgse zorgsector.”
“De grootste potentie voor de regio [Midden-Limburg] ziet de VVD (…) in de échte ontwikkeling van de
Maasplassen tot zeer toegankelijk watersport, fiets, wandel en recreatiegebied. Dit 8 vergt op korte
termijn grootschalige acquisitie-inspanningen en investeringen in infrastructuur en marketing van
ondernemers en overheid via het LIOF. Zo geeft een fietsbrug tussen het Eiland in de Maas richting
de Belgische Maasplassen extra ontsluiting aan dit gebied.”
Ruimte en leefbaarheid
“De VVD juicht het toe dat er initiatieven komen van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld
sportverenigingen om hun gebouwen energie-neutraal te maken. De VVD is er voorstander van dat
lokale sportaccommodaties worden verduurzaamd. Zo worden zij qua energie meer zelfvoorzienend
en vermindert de afhankelijkheid van subsidies. Op die manier komt sporten binnen het bereik van alle
kinderen. Een belangrijk middel hierbij is marktwerking en het Limburgs Energie Fonds (LEF).”
Cultuur en sport
“We willen meer maatschappelijke betrokkenheid door kansengelijkheid en engagement, vooral op het
gebied van cultuur en sport.”
“De kwaliteit van vrijetijdsbesteding wil de VVD verder uitbouwen. Alleen een hoogwaardig
cultuuraanbod en attractieve sport- en recreatiemogelijkheden maken Limburg leefbaar en een
aantrekkelijke vestigingsfactor voor burgers en bedrijven. Wie kan zich Limburg voorstellen zonder
Limburgs Vastenavond leedjes Konkoers, Oud-Limburgs Schuttersfeest, Amstel Gold Race, Pinkpop
of Preuvenemint?”
“Wie aan sport doet, blijft fit en gezond en heeft daardoor een hogere kwaliteit van leven. Ook
verhoogt sport bijvoorbeeld de mobiliteit en zelfredzaamheid bij ouderen, mensen met een beperking
en chronisch zieken. De provincie blijft partner in het Jeugdsportfonds en stimuleert de Limburgse
gemeenten die hier nog niet aan meedoen zich alsnog aan te sluiten. Ook wil de VVD dat Limburg
belangrijke, internationale, sportevenementen blijft organiseren. De wieler- en paardensport zijn
daarbij onze eyecatchers. Behalve voor de vele sportevenementen wil de VVD zich inzetten voor
realisatie, onderhoud en daadwerkelijk gebruik van de verscheidene recreatie-, sport- en kuuraccommodaties. In de amateursport is de laatste jaren de tendens, dat de overheid zich steeds verder
terugtrekt en dat de verenigingen bepaalde taken onder meer op het vlak van accommodatiebeheer
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zelf uitvoeren. Maar dat kan alleen als private investeerders en gemeenten ook bereid zijn de handen
ineen te slaan bij regionale sportaccommodaties. De bouw van een Technodrome in Sittard, Nature
Wonder World in Parkstad en uitbouw van de Maasplassen zijn daarvan mooie maar ook
noodzakelijke voorbeelden. De Zuid-Willemsvaart dient -naast de beroepsvaart- ontwikkeld te worden
als veilige route voor recreatievaart en roeisport.”
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