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  Input verkiezingsprogramma’s Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023

Samenwerken aan 
vitale & aantrekkelijke 
Limburgse centra
Samen op weg naar de 
Provinciale Statenverkiezingen 
van 15 maart 2023

Geacht bestuur,

De voorbereidingen voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn gestart en binnenkort bepaalt u 

samen met uw partijgenoten de inhoud van uw verkiezingsprogramma. Middels dit schrijven vragen wij

uw aandacht voor de huidige problematiek en om concrete actie en daadkracht voor de vitaliteit 

en toekomst van onze Limburgse centrumgebieden. 

U als partij, als (kandidaat) Statenlid, als Gedeputeerde of anderzijds politiek, bestuurlijk of ambtelijk 

betrokkene bij Provincie Limburg kunt samen met ons het verschil maken. We geven u onze gezamenlijke 

visie op een provinciale aanpak, waarvoor wij nadrukkelijk uw aandacht vragen om deze in uw verkiezings-

programma op te nemen. Wilt u dit ook delen met uw programmacommissie? 

Op de volgende pagina treft u een samenvatting van deze visie.



We leven en ondernemen in roerige tijden, waarin we nog steeds te maken hebben met een reeks 

negatieve ontwikkelingen. Denk aan de gevolgen van COVID-19, de economische effecten van de oorlog 

in Oekraïne en daarmee gepaard gaande torenhoge inflatie, een afnemende en vergrijzende bevolking, 

een forse krapte op de arbeidsmarkt, een toenemende digitalisering èn transformatieopgaven die hun 

weerga niet kennen. Al deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor onze ondernemers in de secto-

ren retail, horeca, leisure & cultuur en daarmee voor onze centrumgebieden en locaties buiten de centra.

Met vereende krachten zullen we met àlle betrokken partijen de enorme uitdagingen die horen bij deze 

ontwikkelingen het hoofd moeten bieden. Samen met ondernemers, organisaties, vastgoedpartijen en 

overheden. De genoemde sectoren kunnen dit gewoonweg niet alleen en Provincie Limburg heeft hierin, 

naast de 31 Limburgse gemeenten, een uitermate belangrijke rol. Daarom roepen wij u op om een 

actieve rol te nemen en nú samen met onze organisaties en de andere stakeholders te werken aan 

de toekomstbestendigheid van deze sectoren en de gebieden waarin zij gevestigd zijn. Uitstel is geen 

optie. Met een doorkijk naar deze enorme uitdagingen, bieden we u houvast om deze onderwerpen op te 

nemen in uw partijprogramma. Om zo de noodzakelijke sociale en economische structuurversterking in 

Limburg te kunnen realiseren.

Wat kan de Provincie Limburg betekenen?

De Provincie Limburg kan op diverse fronten een belangrijke actieve rol vervullen. Een rol gericht op het 

toekomstbestendig maken van de voorzieningen in de centra van de steden, regionale kernen en dorpen, 

in het bijzonder gericht op de sectoren retail, horeca, leisure & cultuur. We presenteren vijf speerpunten:

1. Visie- en beleidsvorming inclusief handhaving hiervan;

2. Stimuleren en aanjagen van gebiedsgerichte projecten middels het beschikbaar stellen van         

expertise, financiële en andere instrumenten;

3. Versterken van het ondernemerschap, met name op de gebieden innovatie en duurzaamheid;

4. Ontwikkeling en deling van kennis en data;

5. Een stimulerende, coördinerende rol voor de Provincie op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs.

In de bijlage vindt u onze leidraad en zoomen we verder in op deze onderdelen. Wilt u dit ook delen met 

uw programmacommissie? In de komende periode zijn wij bereid toelichting te geven en onze visie met u 

te bespreken. We zullen u hiervoor uitnodigen om in september/oktober met ons het gesprek aan te gaan.

Hartelijk dank voor uw aandacht,

Namens de samenwerkende partners,

MKB-Limburg   Centrum Platform Limburg

Paul Berden  Sjoerd van Heijster

. Partners

. Koninklijke Horeca Nederland regio Limburg

. Stichting Lokaal Retailbelang, (met 14 branche-

  organisaties van de Nationale Winkelraad)

Leden Centrum Platform Limburg:  
Gennep, Bergen, Horst aan de Maas, Venlo, Peel en Maas, Beesel-Reuver, Roermond, Sittard-Geleen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Maastricht


