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VERNIEUWD, VERTROUWD, VOOR LIMBURG 
Een kompas voor de Limburgse Samenleving 
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VOORWOORD: 

Trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma voor Limburg. Een programma dat verder 

kijkt dan de waan van de dag. Daarom kiezen we ervoor om dit programma te beginnen 

onze drijfveren: de waarden van waaruit wij naar de wereld kijken en hoe wij als politieke 

partij handelen. Dat vinden wij in deze onzekere tijden waarin crisis elkaar snel opvolgen van 

groot belang. De systemen die wij met elkaar hebben gebouwd piepen en kraken. De papie-

ren regels bieden geen passende oplossingen meer voor de echte problemen van limbur-

gers. Daarom staat voor ons een ding voorop: het is tijd voor meer waarde gedreven politiek. 

Wij hopen dat dit verhaal, ook u raakt. Want allen met alle Limburgers samen, halen wij het 

meeste uit onze provincie. 

 

Namens het CDA Limburg 

Michael Theuns 

Lijsttrekker 

 

WAARDENGEDREVEN POLITIEK: EEN KOMPAS VOOR ONZEKERE TIJDEN 

 

Veel mensen hebben hun vertrouwen in de politiek verloren omdat de politiek te vaak met 

zichzelf bezig was, en te weinig met de uitdagingen van onze tijd. Daarom stellen wij als CDA 

Limburg een aantal uitgangspunten centraal in al ons handelen. Allereerst geldt voor ons dat 

‘iedere Limburger telt’. Iedere mens telt, niet om wat hij kan of bereikt heeft, maar intrinsiek: 

omdat die mens is. Dat is een belangrijk uitgangspunt van waaruit wij ook een eeuwenoude 

maar niet vanzelfsprekende gouden regel voortvloeit: behandel een ander zoals je zelf behan-

deld wilt worden. Als tweede vinden wij het belangrijk om altijd uit te gaan van een waardevolle 

economie die in verbinding staat met een sterke samenleving. Een waardevolle economie, is 

er één die niet alleen gedreven wordt door marktwaarden maar die ook haar maatschappelijke 

rol op zich neemt. Bedrijven die niet enkel met zichzelf bezig zijn, maar eveneens nadenken 

over hun rol in de samenleving en hoe zij zich verhouden tot hun omgeving. Als derde staat 

voor ons de samenleving, voorop. We kunnen nooit alle risico’s in de wereld uitsluiten of van-

gen in regels. Het CDA Limburg is terughoudend waar het overheidsbemoeienis betreft. De 

overheid is er om de samenleving te versterken, en niet andersom. Maar toch; een sterke 

samenleving functioneert enkel goed als mensen de basisregels die er zijn naleven. En dat 

vergt bovenal een betrouwbare overheid die enkele duidelijke grenzen stelt, een solide finan-

cieel beleid voert en mensen zekerheid en veiligheid geeft. Hier mogen nooit 

concessies aan gedaan worden. Als vierde realiseren wij ons dat de aarde niet alleen aan ons 

toe behoort. Dit betekent dat we op een verantwoorde manier vaart moeten maken naar ver-

duurzaming om de wereld leefbaar te houden voor onze kinderen. We zijn het echter ook aan 

onze kinderen verplicht een welvarend land achter te laten, met weinig lasten en een sterke 

economie. Als vijfde en laatste uitgangspunt geldt voor ons het subsidiariteitsbeginsel: Dit be-

tekent dat dat iets wordt georganiseerd op het niveau dat dat het beste kan: dichtbij mensen, 

in de samenleving, waarbij de maatschappij eerst aan zet is en dan pas de overheid. Waarbij 

het dorp voor de stad komt en de stad voor de regio. Kort gezegd: wij kiezen voor meer Lim-

burg, en minder Den Haag.  

 

 

 

INHOUDELIJKE SPEERPUNTEN 

 

Ons verkiezingsprogramma kent hoofdstukken en tal van concrete ideeën voor Limburg. Voor 

dit programma lichten wij enkele speerpunten uit. Neem gerust contact op met het CDA Lim-

burg indien u vragen heeft over onze overige standpunten en ideeën. 
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Het CDA Limburg wil meer ruimte voor woningbouw: 

De Provincie moet soepeler omgaan met het toestaan van woningbouw buiten de bestaande 

bebouwde contouren. En zo ook meer ruimte creëren voor groen in de bestaande wijken. 

Nieuwe woningen of woonvormen voor jongeren, ouderen, internationale werknemers en an-

dere woonurgenten. Daarom moet er een provinciale Woonbrigade komen; een ‘A-team’ van 

planologen en vergunningverleners dat gemeenten met gerichte interventies helpt om hun 

werkvoorraad bestemmingsplannen en vergunningen weg te werken.  

 

Het CDA Limburg wil werk maken van de transitie van het landelijk gebied: 

Ons Limburgs landschap is van onschatbare waarde. Daar moeten wij zorgvuldig mee om-

gaan. Het CDA Limburg wil dat de Provincie ook in de komende periode de agrarische sector 

financieel blijft ondersteunen met regelingen voor innovatie, het stimuleren van korte ketens 

en regelingen voor jonge agrariërs. Wij willen dat de Provincie zo snel mogelijk start met het 

maken van afspraken met gebiedspartners over emissiereductie op gebiedsniveau. Het 

zwaartepunt bij die aanpak moet liggen bij het bieden van perspectief voor de ‘blijvers’. En 

daarbij geldt: afspraak is afspraak.  

 

Het CDA Limburg wil dat Limburg een concurrerende provincie blijft: 

Wij willen Limburg positioneren als dé innovatieprovincie van Nederland. Het stimuleren van 

innovatie moet ook de kern zijn van het Limburgs economisch beleid en de bijbehorende sti-

muleringsmiddelen. Het CDA Limburg wil bouwen aan een kwalitatief goede onderwijs infra-

structuur waarbij we coalities vormen tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden. 

 

Het CDA Limburg wil bouwen aan een provincie waarin samen leven en samenredzaam-

heid centraal staan:  

Het CDA Limburg wil dat de Provincie samen met gemeenten een Actieplan Vrijwilligers gaat 

maken waarmee mensen worden gestimuleerd om door middel van een vrijwilligers- of be-

stuursfunctie deel te nemen aan de maatschappij. Het CDA Limburg wil een provinciale soci-

ale agenda die gericht is op het bevorderen van samenredzaamheid van mensen, zoals door 

het stimuleren van gemeenschapsinitiatieven die gericht zijn op participatie en zorg voor el-

kaar. 

 

Het CDA Limburg bouwt verder aan een verbonden provincie: 

Onze infrastructuur: via spoor, weg, water en lucht moet op orde zijn. Daarom willen wij een 

realistische mobiliteitsagenda. Met grote onderwerpen zoals de verbreding van de A67, A2 

A76. Maar ook de ondersteuning van bewonersinitiatieven in kleine kernen zoals de wens- of 

buurtbus. Wij verbeteren ons fietsnetwerk en blijven lobbyen richting Den Haag voor betere 

internationale treinverbindingen. 

 

Het CDA Limburg staat voor een evenwichtige en realistische verduurzamingsagenda: 

Het CDA Limburg wil het energieverbruik van Limburgse huishoudens fors reduceren door in 

te zetten op een Limburgs isolatieoffensief. Dit offensief wordt ingezet door een intensivering 

van de huidige regeling Duurzaam Thuis met tenminste 50 miljoen euro provinciale middelen 

voor de komende 4 jaar. Ook voor maatschappelijk vastgoed moet er een dergelijk offensief 

komen. 

 

Het CDA Limburg staat voor een betrouwbare provincie en betrouwbaar bestuur 

Als CDA Limburg gaan we zelf nadrukkelijker waarden gedreven politiek voeren waarbij men-

sen kunnen vertrouwen op de overheid. Als CDA Limburg willen we dat de Provincie een plan 

maakt hoe meer transparantie omtrent besluitvorming kan worden geboden. En als CDA Lim-

burg willen we het aantal provinciale regels terugdringen. 


