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Op weg naar 2015

Vrije burgers, sterke Limburgers
Het verkiezingsprogramma is klaar, de
kandidaten zijn bekend. De VVD kan er
tegenaan richting de verkiezingen in
2015! De grote vraag is natuurlijk: ‘Waar
gaat de VVD de verkiezingen mee in?‘

nen en op het platteland mogelijk te maken. Ook agrarisch ondernemers moeten
hun bedrijf kunnen uitbreiden.

“Vrije burgers, sterke Limburgers.” Dat is
de titel van het VVD Verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2015. Als liberale partij hecht de
VVD aan bevordering van de keuzevrijheid van de Limburger als het gaat om
wonen, werken, reizen, studeren en recreëren. Om dit voor elkaar te krijgen zet
de VVD tijdens de verkiezingen in op 5
hoofdthema’s.

Ondersteuning van regionale sport- en
recreatieaccomodaties als Technodrome, Nature Wonder World en uitbouw
van de Maasplassen zijn volgens de VVD
noodzakelijk. Daarnaast wil de VVD meer
publieksbereik voor provinciaal gesubsidieerde culturele instellingen en meer
thematische uitwisseling binnen de
grensregio.

Cultuur en Sport:
tradities in beweging

Bestuur en Financiën:
slank, transparant en dienstbaar

Economie: werk voor Limburg
Investering van 250 miljoen in het ‘Ports
of Limburg fund’ voor de versterking van
onze economische structuurdragers –
onze toegangspoorten naar het Europese
achterland: Chemelot Campus, Green-

port Venlo, Keyport 2020, Maasplassen,
Maastricht Health Campus, Trade PortNoord, en het Smart-services initiative.
Verder pleit de VVD voor meer ondernemingsversterkingskredieten voor het

MKB en een MKB-financieringspoort om
ondernemers voor te lichten over innovatie- en groeifinancieringsvormen.

Bereikbaarheid: sneller op weg
Om de bereikbaarheid in Limburg naat
het hoogste niveau te tillen zijn de verbreding van de A2 Weert-Eindhoven en
de A67 Eindhoven-Venlo cruciaal. Tevens
strijden we voor een vrije doorgang naar
België en Duitsland zonder discriminerende tolvignetten!

Ruimte en Leefbaarheid:
ons Limburgs land
Om limburg leefbaar te houden gaat
de VVD voor een ‘Structuurvisie detailhandel en kantoorlocaties’ door bestemmingen om te buigen, waar nodig plancapaciteit te schrappen en tegelijkertijd
uitbreiding in steden, op bedrijventerrei-

Een verlaging van de provinciale opcenten tot de laagste van Nederland, voortzetting van het 0-tarief voor bouwleges
totdat de bouwsector weer beter draait
zorgt er voor dat Limburg aantrekkelijk
blijft om te werken, te wonen en te investeren.
Daarnaast pleit de VVD voor een kleinere
krachtige provinciale organisatie met
500 ambtenaren en een halvering van
kosten van externe inhuur door betere
samenwerking tussen overheden.
Ten slotte wil de VVD uitbreiding van het
Europees Politie Informatie- en Coöperatie Centrum met de fiscus uit Nederland,
Duitsland en België om georganiseerde
misdaad in de grensstreek te bestrijden.
fractie@vvdlimburg.nl

A67 Eindhoven - Venlo: nú verbreden

De VVD Limburg wenst u
fijne feestdagen en een
liberaal 2015!
Op vrijdag 9 januari 2015 bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom op de VVD Limburg Nieuwjaarsborrel in Maastricht. Dit jaar zal de
borrel plaatsvinden in Teaching Hotel Maastricht (Hotel Management School Maastricht) aan de Bethlehemweg 2.
In 2015 staat er veel te gebeuren, de verkiezingen voor Provincale Staten,
voor de beide Waterschappen die onze provincie rijk is en natuurlijk de leden
van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Ook dit jaar zijn er weer diverse
bijdragen van onze prominente VVD’ers.Wij hopen u allen deze avond te
mogen begroeten!

Gouvernement aan de Maas

Nu de ‘Ruit om Eindhoven’ is afgewezen
in de Tweede Kamer stelt de VVD voor
om het vrijgekomen geld meteen in verbreding van de A67 Eindhoven-Venlo te
steken plus de aanpak van vrachtwagenparkeerplaatsen. “Geld moet niet op de
plank blijven liggen”, aldus fractievoorzitter Joost van den Akker, “Als minister
Schultz bereid is de 271 miljoen aan andere wegen te besteden, laat zij dat dan
in de buurt doen – en niet in Friesland
ofzo.”

De aanvankelijke bezuinigingen op de
A67 wil de VVD Limburg nu het kan meteen terugdraaien. Ook de transportsector
schreeuwt hier om, op de drukke logistieke corridor Antwerpen – Eindhoven –
Venlo – Duisburg.

joost.vandenakker@vvdlimburg.nl

Vrijheid
‘Vrede op aarde, in de mensen een
welbehagen’. Deze strofe weerklinkt ongetwijfeld veelvuldig in
deze adventstijd. Maar hoezeer
blijft het bij een wens? Limburg
bevindt zich in 2015 in een andere
wereld. Anders dan 100 jaar geleden, toen bij het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog het Duitse leger enkele kilometers ten zuiden
van ons voorbijtrok. Anders dan 70
jaar geleden, toen Zuid-Limburg al
bevrijd was maar in Noord-Limburg
nog flink gevochten werd. En anders dan 25 jaar geleden, rond de
val van de Berlijnse Muur. Die markeerde het einde van de Koude Oorlog -voorlopig althans maar ook gebeurtenissen die tot op de dag van
vandaag ons leven bepalen: de totstandkoming van de Europese Unie
en de invoering van de euro bij het
Verdrag van Maastricht. Deze historische momenten hebben één ding
gemeen: de strijd om vrijheid, vrede en welvaart.
Tegelijkertijd staan we sinds dit
voorjaar aan de rand van een veiligheidscrisis. De Russische inval op
de Krim en de oorlog in Oekraïne
laten zien wat onvrijheid betekent.
Wij tolereren als liberalen niet
dat onze vrijheid en veiligheid in
gevaar komt. Ook al heeft dat een
hoge prijs. De VVD ondersteunt
dan ook de sancties die de EU heeft
uitgevaardigd. Dat Rusland tegenmaatregelen afkondigt die onze
land- en tuinbouwsector raken, onderstreept eens te meer het grote
belang van wereldwijde vrijhandel
en open markten. Het slechten van
handelsbarrières zorgt gewoon
voor economische groei, banen en
welvaart. Zeker ook voor de agrofoodsector in Limburg.
De internationale situatie toont
ook aan dat wij energieonafhankelijker moeten worden van Rusland.
Meer windmolens zonder wind zijn
in Limburg echter geen oplossing.
Wel kunnen we grenzen slechten:
zodat de stilliggende Clauscentrale
in Maasbracht in het Belgisch energietekort kan voorzien. En door de
wegen in Duitsland vrij van tolvignetten te houden en onze belasting
laag. Of door letterlijk en figuurlijk
bruggen te slaan: zoals een nieuwe
fietsbrug naar België bij het Eiland
in de Maas; of door het koppelen
van databases van UWV en Belgische en Duitse arbeidsbureaus. Zo
vinden werkzoekende Limburgers
ook net over de grens een baan. Laten we deze liberale boodschap ook
komend verkiezingsjaar met verve
uitdragen. Zo blijft het niet bij een
wens, maar maken we er met elkaar een vrij, vredig en welvarend
2015 van!
joost.vandenakker@vvdlimburg.nl
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Aan het werk met minder lasten
Vrije burgers, sterke Limburgers! is niet
alleen de titel van het verkiezingsprogramma van de VVD voor de verkiezingen op 18 maart 2015, Het is ook het
motto van de inbreng tijdens de begrotingsbehandeling in de Provincie. Vrijheid, vrede en welvaart zijn leidend in
het gedachtegoed van de VVD. Dit liep
dan ook als een rode draad door de bijdrage van onze fractievoorzitter, Joost
van den Akker.

Decentralisaties zorg
De decentralisatie van zorgtaken naar de
gemeenten heeft niet alleen veel impact
op burgers, maar ook op de Limburgse
gemeenten. Veel is nog onzeker en pas lopende het jaar 2015 zal duidelijk worden
of gemeenten voldoende in staat zijn om
hun nieuwe taak vorm te geven. De VVD
heeft veel vertrouwen in de capaciteiten
van de gemeenten.

Steeds vaker horen we de roep dat, vooral
vanuit de SP, om daar waar tekorten zouden kunnen gaan ontstaan, de provincie
voor een oplossing moet zorgen. De VVD
stelt zich op het standpunt dat wanneer
gemeenten in financiële problemen komen, zij zelf aan zet zijn om daar met het
Rijk een oplossing voor te vinden en niet
aan het handje gehouden moeten worden door de provincie. Ten aanzien van
het deel van het jeugdbeleid dat van de
provincie naar de gemeenten gaat, is het
taak aan het college en Provinciale Staten
om een vinger aan de pols te houden.

‘Op maat’ en ‘met mate’
De VVD pleit voor een provincie die
zijn eigen identiteit kan behouden. In
de landsdelen als voorgesteld door de
Rijksoverheid ziet de VVD dan ook geen
heil. Daarnaast moet de provincie zich
richten op haar kerntaken en niet overal

een groeiend aantal goederentreinen via
de Betuwelijn-Zuid, de spoorwegovergang ‘Vierpaardjes’ zo druk wordt, dat de
veiligheid in het gedrang komt.

Verkeersveiligheid

aan tafel te willen zitten. De externe inhuur kan dan omlaag en de provinciale
belastingen kunnen naar beneden. De
VVD pleit dan ook om de opcenten terug
te brengen naar een niveau zodat wij
de laagste van Nederland heffen en de
bouwleges, net als in 2014, langer op 0 te
houden om zo het investeringsklimaat in
Limburg verder te verbeteren.

Ook het Maasplassengebied heeft volgens de VVD een impuls nodig. Hierbij
valt te denken aan investeringen in infrastructuur van en naar het water, betere
bewegwijzering en meer recreatie- en watersportvoorzieningen. Om deze nog wat
onbekende parel tot een trekpleister van
jewelste te laten worden, komt de VVD in
2015 met een initiatiefvoorstel.

Economie

Infrastructuur

De campussen zijn van Limburgs en internationaal belang voor de ontwikkeling van kennis, banen en bedrijvigheid.
Daarnaast ligt er nog een opgave in midden-Limburg. De VVD heeft het college
daarom ook gevraagd zich in te spannen
om de Van Horne-kazerne in Weert voor
niets van het rijk over te kunnen nemen.
Hiermee kan de provincie dan met betrokken partijen tot een plan van aanpak
komen zodat het terrein een aantrekkelijke bestemming krijgt.

Voor het spoor- en busvervoer wordt
2015 een spannend jaar wanneer bekend
wordt welke vervoerder de concessiehouder wordt van het Openbaar Vervoer.
Hopelijk zal het die vervoerder ook lukken om enerzijds de kleine kernen bereikbaar te houden en anderzijds ook de
verbindingen over de grens te versnellen:
richting Aken, Luik, Antwerpen en Düsseldorf. Wat Duitsland betreft ligt echter
een urgente opgave voor de spoorverdubbeling bij Venlo. Zeker nu blijkt dat, met

Het is ontoelaatbaar dat gemeenten
miljoenen bezuinigen op hun wettelijke taak van wegenonderhoud: Venlo
€810.000, Venray €93.000, Meerssen
€110.000, Sittard-Geleen €100.000 en
Voerendaal € 70.000. Zoals uit onderzoek
blijkt, moeten ‘black spots’ in gemeenten
en gevaarlijke punten op provinciale wegen zo spoedig mogelijk worden aangepakt. In November kwam de ANWB met
een aanvulling op het dit voorjaar gepubliceerde ‘Euro RAP’-onderzoek. Daaruit
blijkt dat de N270 van Well naar Brabant,
de N299 van Brunssum naar Kerkrade,
de N275 Weert-Blerick en de N280 WeertRoermond spoedig moeten worden aangepakt. Daarom heeft de VVD in een motie opgeroepen om deze gemeentelijke
‘black spots’ en deze gevaarlijke provinciale wegen veiliger te maken.
Met deze voorgestelde maatregelen kunnen we er voor zorgen dat met deze begroting in 2015, vrije Limburgers, ook
sterke Limburgers zijn.

fractie@vvdlimburg.nl

Twan Beurskens: Werk voor Limburg!
Aan mij de eer om als lijsttrekker voor
de VVD Limburg de campagne voor de
Provinciale Statenverkiezingen in te
gaan. “Werk voor Limburg!” is de slogan
van onze campagne. U kan ‘m uitleggen
zoals u wil. Voor mij betekent deze slogan vooral dat we moeten investeren
in werk voor alle Limburgers. In deze
economisch pittige tijden zijn het banen en een toekomstperspectief waar
mensen naar op zoek zijn. De slogan is
natuurlijk ook een oproep: ben actief
voor Limburg, als werknemer, werkgever of vrijwilliger. Ten slotte benadrukt
“Werk voor Limburg!” dat alles wat de
VVD Limburg doet, vóór Limburg is. De
politiek is altijd dienstbaar aan de samenleving: die weet tenslotte zelf het
beste wat ze wil.

Vijf kernpunten
Waar ga ik mee de campagne in? Met een
gemotiveerd team van Limburgse VVD’
ers, en met een vijftal kernpunten die
ik belangrijk vind voor de toekomst van
onze provincie. Het eerste punt noemde
ik al: een Limburg met meer Limburgers
aan het werk. Er zijn op dit moment
zo’n 30.000 Limburgers op zoek naar een
baan. Het aantrekken van nieuwe bedrijven is dus een topprioriteit. Vanzelfsprekend hoort hier ook excellent onderwijs
bij: studenten van alle opleidingsniveaus
zorgen voor een vitale provincie. Een
tweede kernpunt is toerisme en recreatie.
Met een jaarlijkse omzet van 3,5 miljard
is dit een sector van groot economisch
belang. Een groeisector, ook als het gaat
om toekomstige werkgelegenheid. De

ondernemers in deze branche zorgen er
nu al voor dat toeristen hun bezoek aan
Limburg met een dikke 8 waarderen. We
moeten meer investeren in deze sector,
zodat nog meer buitenlandse toeristen
onze provincie bezoeken.

Limburg bereikbaar
Onze infrastructuur is goed, maar nog
steeds staan er elke dag teveel Limburgers in de file. Onze bloeiende transportsector vraagt eveneens om extra
aandacht. Ik wil daarom fors investeren
om alle logistieke knelpunten op te lossen. Mijn vierde speerpunt sluit hierbij
aan: het vechten tegen de Duitse tolplannen. Onze internationale handel en de
vele grensoverschrijdende arbeiders vormen een kernkracht van onze regio. De

Nog veel te doen voor 18 maart
De Limburgse kandidatenlijsten zijn
vastgesteld. Ik ben blij met mijn mooie
3e plaats op beide lijsten. Ik zal alles
in het werk stellen om een goede uitslag voor de VVD te bewerkstelligen.
Wij hebben de afgelopen jaren veel bereikt en deze bestuursperiode is nog
niet voorbij. De komende maanden verwacht ik nog veel baanbrekend nieuws
over de Buitenring Parkstad Limburg
(BPL), Edelchemie, Volkshuisvesting, Financiën, Overheidspersoneel, enz.
Op 17 december neemt de gemeente
Kerkrade een besluit over de mogelijke
doorbraak in het conflict over de tracé
keuze in Kerkrade inzake de Buitenring
Parkstad Limburg (BPL). Op 18 december
behandelt de Raad van State het Provinciaal Aanpassingsplan van de BPL en doet
omstreeks begin februari uitspraak.
Ook zijn wij in afwachting van een gerechtelijke uitspraak over circa 100 procedures m.b.t. Edelchemie die de afgelo-

pen maanden in 6 zittingsdagen bij de
rechtbank zijn behandeld. Daarna volgt
nog een strafrechtelijk proces.

nieuwe stimuleringsinstrumenten toegevoegd, waaronder de mogelijkheid van
een levensloopbestendigheidslening.

De komende maanden verwachten wij
de nodige ontwikkelingen voor de Limburgse Woningmarkt. Aan het Transitiefonds zijn de afgelopen maanden diverse

Op voorstel van Clemens Meerts worden
de provinciale bouwleges waarschijnlijk
voor het tweede achtereenvolgende jaar
op 0 gezet, waarmee de totale belastingverlaging deze periode op circa 51 miljoen uitkomt. Volgens het CBS is de provincie Limburg de enige provincie die de
belastingen verlaagt.
Onlangs is 160.000 euro Europese subsidie toegekend om een Expertpool voor
overheidspersoneel in te richten waardoor wij de mobiliteit van het personeel
bevorderen en de inhuur van externen
verder terug kunnen brengen.
Al met al mooie resultaten en een solide
verkiezingsprogramma om voor een goede uitslag te gaan!
e.koppe@vvdlimburg.nl

tolplannen vormen een ernstige belemmering. Ik zal me natuurlijk ook verzetten tegen andere lastenverzwaringen
voor Limburgse bedrijven en burgers.
We betalen immers al meer dan genoeg
belasting! Een laatste kernpunt: essentieel voor een welvarende provincie is
een stabiel en daadkrachtig bestuur. Met
volle overtuiging vertegenwoordig ik alle
Limburgers. Al jaren werk ik met plezier
in het openbaar bestuur, en doe dat met
een herkenbare stijl: daadkrachtig, dicht
bij de mensen en samen met partners
in het veld. In mijn ogen zijn dit ook de
eigenschappen van de provincie van de

toekomst: een daadkrachtige en betrouwbare middenspeler.

Op naar 18 maart
Met deze kernpunten en dit verkiezingsprogramma in de hand ga ik de campagne in. Dankzij deze positieve visie op
Limburg waar u ook in ons recent gepubliceerde verkiezingsprogramma over
kunt lezen, ben ik ervan overtuigd dat
we op 18 maart 2015 een prima uitslag
hebben!

t.beurskens@vvdlimburg.nl
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Onderwijs anno 2014 Praktisch en nuchter
Ieder kind in Nederland heeft recht op
goed onderwijs. Met een begroting van
ongeveer 33 miljard Euro vindt de VVD
ook dat we goed onderwijs voor elk
kind mógen verwachten.

En zo is het al weer bijna Kerstmis.
2014 is voorbij voor je het weet.
Het lijkt wel of elk jaar sneller
gaat dan het vorige. Terwijl er toch
zo veel is gebeurd…
Het was een memorabel jaar. Er waren twee verkiezingen. De uitslag
van de gemeenteraadsverkiezingen
was niet om over naar huis te schrijven. We verloren in Limburg zo’n
30% van het aantal raadszetels. Dat
is hard en zeker ook sneu voor alle
kandidaten die daar door (net) niet
(meer) in de gemeenteraad konden
komen.
Maar de VVD toonde ook veerkracht
en liet zien een partij van aanpakken te zijn. Waar het kon, werd
deelgenomen aan coalitieonderhandelingen en met resultaat: de
VVD zit in meer coalities en colleges dan in de vorige raadsperiode!
Dat is een compliment waard aan
alle betrokkenen.
Dat is dan weer mooi, zult u denken. Maar toch…
Door de Bestuurdersvereniging is
een onderzoek gehouden naar de
coalitievorming in de gemeenten.
Hoe heeft de VVD het gedaan? Daar
kwamen verrassende conclusies
uit. Zo bleek dat het merendeel de
handleiding onderhandelen niet
had gebruikt. Zou het kunnen dat
we nog beter uit onderhandelingen
waren gekomen als dat wel was gebeurd? In de P&G staat hier meer
over. Interessante kost!
En nu staan de verkiezingen voor
Provinciale Staten en Waterschappen voor de deur. Tijdens de besprekingen door de kandidaatstellingscommissie bleek dat de VVD
Limburg veel goede kandidaten
heeft. Méér dan er zetels te verkrijgen zijn. Goed nieuws natuurlijk,
maar het betekent ook dat niet iedereen krijgt wat hij nastreeft.
Wij zijn van plan om in 2015 te starten met een permanent scoutingsprogramma. Waarmee we talenten
gaan helpen en klaarstomen voor
vertegenwoordigende
functies.
Daarnaast de al in functie zijnde talenten helpen nóg beter te worden.
U gaat er in het voorjaar meer over
horen.
Tenslotte wijs ik u al vast op 24 januari 2015. De eerste vernieuwde
bijeenkomst voor liberale Limburgse bestuurders, als opvolger van de
ABKC. Met ruimte voor debat, workshops en netwerken.
Zo blijven we in Limburg actief om
de VVD steeds sterker en beter te
maken. Doet u mee?
Ik wens u een Zalig en gezellig
Kerstfeest en een voorspoedig en
vooral gezond 2015!
Peter de Koning
Voorzitter KC Limburg
peter.dekoning@vvdlimburg.nl

Het Kabinet Rutte-II is ongeveer halverwege de rit. Dat het geen gemakkelijke rit zou worden wisten we van tevoren. De economie zat in zwaar weer,
de overheidsfinanciën waren uit het
lood geslagen en makkelijke meerderheden in beide Kamers lagen niet voor
het oprapen. Dat is ook wel gebleken.

Onderwijs dat midden in de samenleving staat en onze kinderen van vandaag leert waar hun talenten liggen
en hoe zij deze kunnen inzetten om de
uitdagingen van morgen het hoofd te
bieden. Onderwijs dat zich realiseert
dat de wereld verandert, dat de leerlingen al veranderd zijn en beseft dat het,
steeds weer opnieuw, zal moeten nadenken hoe ook het ook zelf bij de tijd kan
blijven.
Afgelopen jaar heb ik kennis gemaakt
met een groep gedreven docenten,
schoolleiders en onderwijsspecialisten die met frisse en vooruitstrevende
ideeën kwamen om het onderwijs te vernieuwen. Zo ook, Jet Dekkers en Hetty
Belgers van Stichting Swalm & Roer uit
Roermond. Zij waren heel stellig. ‘Wij
willen de passie in het onderwijs terug’,
vertelden ze onlangs aan Dagblad de
Limburger. Hoe ze dat precies voor ogen
hebben presenteerden zij begin september samen met zeven andere onderwijsvernieuwers. In dit plan getiteld: ‘Samen
Leren - aanbevelingen uit het onderwijs’
stellen zij elf concrete maatregelen voor
om scholen steeds weer beter te maken,
er voor te zorgen dat toptalent naar het
onderwijs trekt en daar wil blijven en
er voor te zorgen dat leraren hun vak
telkens weer verder professionaliseren.
Anno 2014 worden er al veel goede acties
ondernomen om het onderwijs te verbeteren. Deze groep onderwijsvernieuwers
wil echter nog een flinke stap vooruit
zetten. Want ons onderwijs is nooit af. Ik
ben er trots op dat ik bij dit initiatief een
rol heb mogen spelen èn op het bereikte
resultaat. Hun voorstellen zijn door de
VVD, samen met de PvdA, aan het kabinet gepresenteerd en de reactie was heel
positief.
‘Samen Leren’ is geen blauwdruk of
structuurwijziging. Het is geen ‘one size
fits all’ voor het onderwijs. In tegendeel.
Het probeert juist aan de ene kant kaders
te schetsen die de kwaliteit van het onderwijs waarborgen, maar daarbinnen
ruimte te laten voor het onderwijs om
te bewegen en in te kunnen spelen op de
veranderingen in de wereld. Ik ben er van
overtuigd dat het een aanzet is voor een

duurzame verbetering van ons onderwijs. Tijdens werkbezoeken aan scholen,
veel daarvan ook in Limburg, zie ik tel-

“het beste
onderwijs voor
álle kinderen!”
kens weer hoe mensen het verschil kunnen maken. Deze veranderingen moeten
de mensen in het onderwijs vooral zelf teweegbrengen. Wij als politiek kunnen de
ruimte scheppen, de echte verandering
brengen de docenten en schoolleiders
zelf tot stand. Daarom is dit initiatief zo
baanbrekend. Mensen als Hetty en Jet die
zich dagelijks vol passie inzetten om uw
en mijn kinderen het best mogelijke onderwijs te geven.
Het plan is dus goed ontvangen en ik
merk dat mensen enthousiast zijn. We
gaan de komende tijd met z’n allen hard
aan de slag. Ook in Limburg. Als u wilt
meedenken, sluit u dan bij ons aan via
www.facebook.com/samenlerenwijzer of
te reageren via twitter met #samenlerenwijzer.
Laten we samen verder blijven bouwen
om mijn en uw grootste wens voor het
onderwijs in vervulling te laten gaan: het
beste onderwijs voor álle kinderen!

Moeilijke maatregelen, ingewikkelde
akkoorden en soms pijnlijke compromissen zijn voorbij gekomen. Deze
waren noodzakelijk, maar we zijn ons
er ten volle van bewust dat ze hard
zijn aangekomen in de samenleving
en onze achterban. De combinatie van
maatregelen maakte het voor huishoudens moeilijk om vertrouwen te houden. De onzekerheid maakte het voor
bedrijven niet makkelijk om gewoon
door te gaan met ondernemen. Toch
hebben de meesten dat wel gedaan en
dat is een grote pluim waard. Zij zijn
het in de eerste plaats die Nederland er
weer bovenop hebben geholpen. Wanneer we kijken naar de aangenomen
hervormingen, de economische situatie en het huishoudboekje van Nederland, dan staat het er veel beter voor
dan twee jaar geleden.
Toch moeten we ook eerlijk zijn. Ook in
de komende tijd staan ons nog moeilijke momenten te wachten. Immers, na
het aannemen van een wet begint het
echte werk pas. De hervormingen en
maatregelen worden nu ingevoerd en
ook dat zal her en der pijn gaan doen.
Dan is het goed voor ogen te houden,
maar ook voortdurend te vertellen,
waarom we het allemaal doen. Waarom het nodig was zaken anders aan te
pakken en de staatsschuld niet verder
op te laten lopen. Maar vooral dat wat
we er voor terugkrijgen voor ons en de
volgende generaties beter is.
Daarnaast kunnen we voor Limburg
ook wijzen op praktische successen. Zo
is er landelijk volop steun voor de succesvolle economische ontwikkelingen
in Limburg, heeft Henk Kamp bijge-

dragen aan de oplossingen voor ‘mijnschade’ in Kerkrade en zijn diverse projecten die voor Limburg van belang zijn
opgenomen in de Infrastructuur-begroting 2015. Dit laat niet alleen zien dat

“volop steun voor
de ontwikkelingen
in Limburg”
het Rijk zeker oog heeft voor Limburg
maar dat ook het Limburgse provinciebestuur, waarop de VVD een duidelijk
stempel drukt, goed bezig is met goede
projecten en een succesvolle lobby.
Dát zijn de successen die we moeten
vertellen richting de aanstaande Statenverkiezingen. Praktisch en nuchter.
Geen halleluja-verhalen verkopen of
gouden bergen beloven, maar wel dat
we in zware tijden verantwoordelijkheid hebben genomen en waar er ruimte zat ook samen successen en vooruitgang hebben geboekt. Daar kunnen
andere partijen nog veel van leren…

m.verheijen@tweedekamer.nl

Meer weten over het liberale onderwijs geluid?
meldt u aan voor de VVD Onderwijs Nieuwsbrief via vvdonderwijsnetwerk@gmail.com

k.straus@tweedekamer.nl

Stage bij Karin Straus

In het hart van de Nederlandse democratie
Stage lopen in het hart van onze Nederlandse democratie is niet niks. Jari Michiels, woonachtig in Wellerlooi, heeft
deze kans met beide handen aangegrepen, Hij heeft van april tot en met november van dit jaar stage gelopen bij

Wat is je algemene indruk van
de stage?

Karin Straus. Natuurlijk willen wij hier
alles van weten! Tijd voor ons om hem
eens te vragen hoe hij het ervaren heeft.

Ik heb van april tot en met november bij
Karin Straus stage gelopen. Zij is woordvoerder onderwijs. Mijn werkzaamheden
zijn onder andere: het organiseren van
werkbezoeken, bezoekers ontvangen,
procedurevergaderingen voorbereiden,
samenvatten van rapporten over onderwijs en op zoek gaan naar
informatie voor bijvoorbeeld een motie. Als Limburgse liberale MBO student een unieke ervaring.

Laten we bij het begin beginnen,
vertel eens wat over jezelf en
waarom de VVD?

Je noemt het een
unieke ervaring, kun
je dat toelichten?

Ik ben 17 jaar en woon in Wellerlooi. Ik
volg de opleiding Juridisch Medewerker
niveau 4 aan het ROC in Nijmegen, een
driejarige MBO opleiding waarvan ik nu
in het tweede leerjaar zit. De liberale beginselen van de VVD spreken mij erg aan.
Zelf je verantwoordelijkheid nemen met
respect voor andermans mening is voor
mij erg belangrtijk.

Dat Karin voor studenten uit Limburg een kans
biedt vind ik fantastisch.
Voor veel studenten uit
bijvoorbeeld Den Haag of
Leiden is het een logische
stap om hier hun stage te
lopen. Dit vanwege huisvesting, reizen etc. Deze

“ineens staan
politici naast je
in de lift”

stage is ook niet voor iedereen weggelegd, politiek en juridische zaken moeten
je natuurlijk interesseren. Ook moet je
het reizen ervoor over hebben en op zoek
gaan naar een kamer. Zelf heb ik mensen
mogen ontmoeten waarbij ik gedurende
mijn stage mocht overnachten, dit kwam
natuurlijk goed uit. Dat Karin MBO’ers,

die vaak minder snel stage kunnen lopen
bij de Tweede Kamer, een kans biedt ben
ik erg dankbaar voor.

Hoe is het om zo rond te lopen
in Den Haag?
Politici waar je tegen opkijkt via de TV,
staan nu naast je in de lift, heb je een
gesprek mee of zie je voorbij lopen. Het
hoogtepunt van mijn stage was toch wel
echt Prinsjesdag, wat overigens dit jaar
voor de 200e keer heeft plaatsgevonden.
Een drukke dag met veel toeristen, politici en natuurlijk onze koning en koningin. ‘s Avonds als afsluiting was er
de VVD Prinsjesdagborrel in het nieuwe
VVD Secretariaat, deze heb ik bij mogen
wonen en onze Minister President mogen
ontmoeten.
Al met al een unieke, leuke en leerzame
stage en waaruit ik, terugkijkend op deze
periode, nog veel inspiratie zal putten.

jari_michiels@hotmail.com
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Makkelijker aan de slag
in de Duitse zorg
Werkloos personeel in de zorg moet makkelijker in Duitsland aan de slag kunnen.
En de provincie moet daar bij helpen. Dat
vindt de VVD in Provinciale Staten.
Over de grens is veel vraag naar gediplomeerd zorgpersoneel en mensen voor in
de kinderopvang. Maar het kost heel veel
moeite om de Nederlandse diploma’s
aan de andere kant van de grens erkend
te krijgen. Volgens VVD-fractieleider Joost

van den Akker kan de provincie daar iets
aan doen, door bijvoorbeeld diploma’s in
het Duits te laten vertalen. Gedeputeerde Bert Kersten beloofde te kijken wat hij
kan doen.
Voor meer informatie kijk op www.vvdlimburg.nl.

joost.vandenakker@vvdlimburg.nl

De VVD Limburg Statenfractie, v.l.n.r.: Martin de Beer, Lau van Bilsen, Jozanne van der Velden,
Anton Kirkels, Joost van den Akker, Renée Wernink, Perry van der Steen en Clemens Meerts

Met de trein naar Antwerpen
Jarenlange politieke lobby vanuit
Weert én in Provinciale Staten, steeds
vanuit de provinciale VVD fractie gevoerd, krijgt nu een concreet resul-

taat. Daar zijn tientallen gesprekken,
overleggen, moties en amendementen,
aan vooraf gegaan. Met vasthoudendheid dit agendapunt maar steeds aan
de politieke onderhandeltafel terug
brengen. Je moet overtuigd zijn en er in
blijven geloven. Zo kreeg de trein naar
Antwerpen een plek in het provinciaal

programma “Limburg lijnen” samen
met andere (grensoverschrijdende)
spoortrajecten.
De vermelding van de lijn Weert-Antwerpen in de begroting onder de rubriek “Mijlpalen project 2015” mag dan
inderdaad een mijlpaal zijn, het betekent nog niet dat alles in kannen en
kruiken is. Er moet nog veel geregeld
worden, zoals de condities waaronder een exploitatie kan plaatsvinden,
dekking van de éénmalige kosten van
instandzetting van het tracé en de aanpassing van het station in Weert.
Voor 2015 staat een go/no-go moment
gepland voor de verdere planvorming
en realisatie.

a.kirkels@vvdlimburg.nl

Kijk ook eens op:

www.VVDLimburg.nl

Geen bouwleges
in 2015

Internationale samenwerking

De VVD in het Limburgs Parlement wil
dat de provincie ook in 2015 geen bouwleges heft. Dit jaar is dat voor het eerst
het geval.
In een statencommissie zei VVD-statenlid
Clemens Meerts dat het nog steeds nodig
is om op deze manier de noodlijdende
bouwsector te steunen. Het afzien van
provinciale bouwleges voor dit jaar kon
rekenen op bijna unanieme steun van
het Limburgs Parlement.Ook nu bestaat
er veel sympathie voor verlenging van de
regeling. Maar een aantal partijen zou
het liefste eerst inzicht willen hebben in
het effect van de vrijstelling tot nu toe.

Op vrijdag 7 november brachten een
aantal (raads)leden van onze Duitse
zusterpartij FDP, afdeling Herzogenrath, een bezoek aan het Gouvernement. Na een rondlei-ding door het
gebouw gingen zij in gesprek met de
Statenleden Lau van Bilsen en Martin
de Beer.
Tijdens
gesprek
werpen
van de

het ruim een uur durende
kwamen verschillende onderaan bod. Zo werd de positie
provincie binnen het staats-

Maasplassen: een top gebied voor
waterrecreanten
In tegenstelling tot de regio’s Noorden Zuid Limburg, heeft Midden Limburg geen grote campusontwikkeling,
maar is als regio sterk voor het MKB
met als belangrijk onderdeel het toerisme en de recreatie.

Stage lopen bij de VVD? Bij de Tweede
Kamer de normaalste zaak van de wereld. Sinds kort kan dit ook bij de VVD
Limburg Statenfractie. Vanaf september
is Joey Engelen, student bestuurskunde
aan de Avans Hogeschool in ’s Hertogenbosch en VVD-raadslid in Weert,
begonnen aan zijn onderzoeksstage. Hij
onderzoekt de samenwerking tussen de
VVD raadsfracties en de Statenfractie.
Het is uiteraard van groot belang dat de
VVD in Limburg draait als een geoliede
machine. De Statenfractie ontvangt
graag input vanuit de lokale afdelingen
en de raadsfracties hebben behoefte om
informatie van de provincie te ontvangen. Op welke manier kan de wederzijdse betrokkenheid vergroten en daarmee
gezamenlijk meer bereiken?

Begin 2013 is onder regie van de Provincie, samen met alle belanghebbenden
rondom de Maasplassen een Nautisch
Programma van Eisen tot stand gekomen. Hieruit blijkt dat het gebied veel
potentie heeft, maar er zal nog heel
wat moeten gebeuren willen de Maasplassen uitgroeien tot een top watersportgebied.
In dit Nautisch Programma van Eisen
worden 12 speerpunten benoemd,

“Minder regelgeving als
voorwaarde”
bijvoorbeeld het binden van jonge
doelgroepen. Met name in de leeftijdscategorie tussen 14 en 25 jaar zoeken
jonge mensen andere vormen van
waterrecreatie. Hierbij kan gedacht
worden aan snelvaren, funstranden en

waterskibanen. Een ander voorbeeld is
de combinatie met het winkeltoerisme.
Het Designer Outlet Centre in Roermond is de grootse attractie van de
regio en trekt jaarlijks miljoenen bezoekers.Deze attractie ontsluiten voor
zogenaamde natte bezoekers voegt een
wezenlijke en unieke kwaliteit toe aan
het profiel van de Maasplassen.
De Provincie heeft na het vaststellen
van het Programma vervolgens in de
Voorjaarsnota 2013 3 miljoen euro vrijgemaakt, om samen met de MiddenLimburgse gemeenten te komen tot
een regionale toeristisch recreatieve
visie met uitvoerbare projecten.
Samenwerken van overheden, ondernemers en natuurbeheerders begint zijn
vruchten af te werpen. De drie miljoen
euro die de Provincie in de Maasplassen zal steken om de kwaliteit van de
watersportgebied te verbeteren, levert
het drievoudige aan investeringen op,
hetgeen voor liberalen natuurlijk als
muziek in de oren klinkt.
Dat het om echt hoogwaardige ontwikkelingen gaat moge blijken uit,
bijvoorbeeld, het feit dat Funbeach in
Panheel na de verkiezing bij de 12 beste
recreatieplassen van Nederland, enkele
maanden geleden is uitgeroepen tot
beste zoetwaterpaviljoen van Nederland. Toch is de VVD zeker nog niet
tevreden.

Na het gesprek woonde de groep nog
een deel van de Statenvergadering bij
waarna men vertrok richting de binnenstad van Maastricht.

fractie@vvdlimburg.nl

c.meerts@vvdlimburg.nl

Nieuw in Limburg

De VVD ziet de enorme toegevoegde
waarde van toerisme en recreatie voor
Limburg en de Maasplassen zijn hierin
een prachtige kans, die echter nog veel
meer gepromoot moet worden.

bestel en de verhouding tussen Gedeputeerde Staten en provinciale Staten
uitgelegd. Daarna gingen beide Statenleden in op de werkzaamheden van de
fractie in de afgelopen periode.

Zo moet de waterkant beter bereikbaar
en bewegwijzerd worden, is meer variatie en kwaliteit in jachthavens nodig, moet er meer ruimte komen voor
(trend)sporten en - voor de VVD niet
onbelangrijk - soepelere regels voor de
ondernemers. Tot nu toe maakt de uitgebreide regelgeving door waterschap,
landschap, milieu, natuur ed. een snelle uitvoering lastig.
Lau van Bilsen is woordvoerder natuur
namens de VVD en Vice-voorzitter van
Provinciale Staten in Limburg.

l.vanbilsen@vvdlimburg.nl

Stage bij de VVD

Naar alle afdelingen
Er wordt met iedere fractievoorzitter in
Limburg een interview ingepland. Een
aantal fractievoorzitters heeft hij al gesproken. “Zij zijn erg enthousiast en zij
zien dit als een uitgelezen kans om aan
te geven waar de verbeterpunten liggen.

“De VVD Limburg
als geoliede
machine”
Gelukkig zijn de geïnterviewden zich
er van bewust dat de contacten warm
gehouden moeten worden”, aldus Joey.
Naar aanleiding van de gesprekken tot

nu toe merkt hij op: “de provincie is voor
velen een ver-van-mijn-bed-show, welk begrijpelijkis aangezien het raadslidmaatschap veel tijd vergt waardoor ‘het werk
in Maastricht’ geen prioriteit heeft.”

Provincie zeer waardevol
Toch is en blijft de provincie een belangrijke factor voor de raadsfracties. Er valt
veel te halen voor de regio in het gouvernement. Niet alleen financieel maar er is
ook veel kennis aanwezig die raadsleden
goed kunnen gebruiken. Al deze informatie wordt in kaart gebracht en hieruit zal
vervolgens een aanbeveling voortvloeien. Bent u nog niet geïnterviewd? Geen
paniek! Joey Engelen zal spoedig contact
met u opnemen om een interview met u
in te plannen.
joey.engelen@vvdlimburg.nl

