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Coalitieakkoord provincie Limburg 

 
Coalitie: CDA, SP, VVD, PVDA, D66 

Coalitieakkoord 2015-2019; In actie voor een welvarend en sociaal Limburg 

  

Thema 
 

Invulling  

Voorzieningen  Focus 
- De leefbaarheid in kleine kernen en wijken. 
- De juiste woning, voor de juiste bewoner. 
- Limburg ziet beleid voor werken, wonen en leven in samenhang. 
 
Bottom-up initiatieven  

- Tijdelijk ondersteunen (tijdens transformatie) van  eigen initiatieven 
en innovaties uit de samenleving. 

- Gemeenten stimuleren om rol kracht bij te zetten. Stimuleren van 
vernieuwingen in de zorg; ondersteunen van nieuwe 
buurtzorgconcepten. 

 
Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt 

- Verbeteren aansluiting van onderwijs op (behoeften) arbeidsmarkt 
door euregionaal onderwijs (Frans, Duits extra) aan te bieden. 

- Focus op vakmanschap en kansen in de grensoverschrijdende regio. 
 
Verbinden en ondersteunen voorzieningen 

- Creëren ondersteunend aanbod (maatwerk) voor vraagstukken waar 
verenigingen, sportclubs, culturele /maatschappelijke instellingen en 
actieve burgers elke dag mee bezig zijn (het middenveld).  

- Daarbij onderlinge afstemming stimuleren; benutten van elkaars 
complementaire dienstenaanbod. 

Leegstand  
 

Samen met gemeenten actief inzetten op aanpakken leegstand van 
cultuurhistorische gebouwen, bedrijvencomplexen, kantoorgebouwen en 
boven winkels. Vereist maatwerk. 

Transformatie  
 

Bevorderen herbestemming samen met gemeenten, bijv. i.s.m. 
huisvestingopgave voor studenten of arbeidsmigranten. 

Duurzaam ruimtegebruik 
 

Verbinden van partijen en beleidsterreinen m.b.t. ruimtelijk beleid en 
omgevingsbeleid zoals aangegeven in het Provinciaal 
Omgevingsplan Limburg (pol). 
 
Limburg zet vooral in op stimuleren duurzame land- en tuinbouw. Ook 
aandacht voor innovatieve mkb, startende ondernemers, familiebedrijven, 
zzp’ers en de lager en middelbaar opgeleiden. Focus op perspectief voor 
iedereen. 

Verduurzamen vastgoed 
 

Terugbrengen CO2 uitstoot; fossiele brandstoffen steeds meer  
vervangen door duurzaam opgewekte energie. Duurzame energie als 
verbindend thema voor: kwaliteit woningmarkt, economische clusters, kennis 
en innovatie en de maatschappelijke initiatieven van inwoners. 

Participatie Een omslag: Mensen nemen zelf verantwoordelijkheid voor het in stand 
houden en onderhouden van publieke of semi-publieke ruimtes of taken 
(bijvoorbeeld bij cultureel erfgoed). 
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