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grote slokop. “Inzetten op onder-
wijs is belangrijk om de brain-
drain uit Limburg tegen te gaan”,
zegt gedeputeerde en LSM-voor-
zitter Tom Vandeput (CD&V).
“Als we niet blijven inzetten op de
versterking van ons hoger onder-
wijs, dreigen onze knappe koppen
in Leuven of Gent te blijven han-
gen.”
In het toerisme heeft LSM onder 
meer geld uitgetrokken voor Fiet-
sen door de bomen (0,75 miljoen)
en Fietsen door de heide (1,16 mil-
joen), The Sixties in Bokrijk (1,5
miljoen) en is 6 miljoen gereser-
veerd voor de wielerpiste in Zol-
der.

Klimaatbomen
Bosland heeft 2 miljoen euro ge-
kregen in het domein natuur. En
voor stedelijke ontwikkeling ging
6,6 miljoen naar de Blauwe Boule-
vard in Hasselt en 3,5 miljoen
naar De Verdieping in Heusden-
Zolder. De incubatoren van Thor-
park en GreenVille kregen respec-
tievelijk 6 en 4,6 miljoen. En de 
tentoonstelling Manifesta in 

Genk kon rekenen op 2,5 miljoen
euro. 
Heel recent is er nog een miljoen 
euro uitgetrokken voor het kli-
maatbomenfonds van de gouver-
neur, 485.000 euro voor De Kevie
in Tongeren en 500.000 euro voor
het WO II-belevingscentrum in 
Leopoldsburg.

Strategie
Voor de nieuwe beleidsperiode 
2019-2025 zijn zes strategische be-
leidslijnen afgebakend. Naast on-
derwijs, economie en wonen zijn 
‘de race naar de fiets’, ‘de
schreeuw om de planeet’ en de
Limburgse identiteit opvallende
speerpunten. “We zullen inder-
daad blijven inzetten op pijlers die
niet opgenomen zijn in het provin-
ciebeleid of de rendementsgebon-
den activiteiten van LRM”, zegt 
voorzitter Vandeput. “Dat bete-
kent nog meer investeren in on-
derwijs, duurzame mobiliteit, 
functionele en toeristische fiets-
paden, creatieve economische 
projecten en vernieuwende aan-
pak van de klimaatverandering.”

De provincieraad krijgt vandaag,
woensdag, een overzicht van de
activiteiten van LSM en zal ook 
een nieuwe samenwerkingsover-
eenkomst goedkeuren. Daar be-
staat weinig twijfel over, want alle
fracties, ook de oppositiepartijen,
zijn vertegenwoordigd in de raad 
van bestuur of het directiecomité 
van LSM dat wordt voorgezeten 
door gouverneur Reynders.  Eind
2008, in het oprichtingsjaar van 
LSM, werd de eerste samenwer-
kingsovereenkomst tussen LSM 
en de provincie goedgekeurd. De 
stichting kreeg als doel de econo-
mische, maatschappelijke en cul-
turele ontwikkeling van Limburg 
te bevorderen. Elk jaar krijgt ze 
daarvoor ongeveer 10 miljoen 
euro dividenden van investerings-
maatschappij LRM.

Braindrain
Bij de start kon de stichting nog
een beroep doen op een extra pot
van 174 miljoen, die was voorbe-
stemd voor de zogenaamde proto-
colprojecten. Onder meer de 
hoofdtoegang van het Nationaal 
Park in Maasmechelen (20 mil-
joen), Be-Mine in Beringen (11,7 
miljoen), Plinius in Tongeren (11 
miljoen), de abdij Herkenrode in 
Hasselt (9,1 miljoen) en het Gallo-
Romeins Museum in Tongeren 
(4,2 miljoen) kregen geld uit deze
pot. Maar het gros van de proto-
colmiddelen, zo’n 68 miljoen
euro, ging naar de Universiteit
Hasselt, onder meer naar de nieu-
we campus in Hasselt en de oplei-
ding rechten. Ook in de thema-
projecten bekostigd met de LRM-
dividenden, blijft onderwijs de

HASSELT

Stichting LSM investeerde 
al 274 miljoen in Limburg 
De stichting Limburg Sterk Merk 
(LSM) heeft in tien jaar liefst 274 
miljoen euro geïnvesteerd in 
Limburg. Het Limburgs onderwijs 
(110 miljoen) en toerisme (63 
miljoen) kregen de meeste 
centen. In de strategie voor 2019-
2025 gaat ook veel aandacht naar 
de fiets, klimaatverandering en de 
Limburgse identiteit.
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Het meeste geld van LSM gaat naar onderwijs. “Dat is belangrijk om de 
braindrain tegen te gaan”, klinkt het.   FOTO LUC DAELEMANS
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Vorig jaar was ze nog een 
nieuwkomer op de CD&V-lijst 
voor de gemeente- en provincie-
raadsverkiezingen, vandaag is 
ze gemeenteraadslid en fractie-
leider in Houthalen-Helchteren
en straks ook provincieraads-
lid. Het gaat snel voor de 32-ja-
rige Liesbeth Maris uit Helchte-
ren. “Ik was compleet verrast
toen ik het telefoontje kreeg, 
maar ik kijk uit naar deze nieu-
we uitdaging”, zegt Maris, die 
aan het hoofd staat van Vrouw
& Maatschappij, de grootste 
politieke vrouwenorganisatie 
van het land. Sinds kort is de 
Limburgse bovendien kabinets-
chef van de Bilzense burge-
meester Johan Sauwens. 
Liesbeth Maris volgt in de pro-
vincieraad burgemeester van
Peer Steven Matheï op, die don-
derdag de eed zal afleggen in de
Kamer. Daar volgt hij minister 
Wouter Beke op, die het federa-

le niveau heeft ingeruild voor 
het Vlaamse. Leuk detail: acht 
van de negen CD&V-kandida-
ten voor de provincieraad in het
kiesdistrict Maaseik hebben nu
een politiek mandaat op
Vlaams, federaal of provinciaal
niveau. 

Liesbeth, Liesbeth en 
Liesbet
Maris kreeg de politieke micro-
be te pakken in Brussel, waar ze
jarenlang medewerker was van 
gewezen Vlaams parlementslid 
Sonja Claes. “Samen met Sonja
heb ik in het Vlaams Parlement
de commissie sociale economie
intensief opgevolgd. Die sector
ligt me na aan het hart. Vanuit
mijn nieuw mandaat zal ik ook
in de provinciale commissie
voor sociale economie zetelen. 
Ik ben ervan overtuigd dat we 
via de provincie opnieuw een 
steen kunnen verleggen binnen 
deze sector.”
Maris legt vanavond de eed af in
handen van provincieraads-
voorzitter Huub Broers 
(N-VA). Die zal straks flink
moeten oefenen, want de
CD&V-fractie telt nu niet alleen
evenveel mannen als vrouwen,
maar met Gabriëls en Fransen 
ook drie Liesbet(h)en. 

Liesbeth Maris, voorzitter 
Vrouw & Maatschappij, 
wordt provincieraadslid
Liesbeth Maris legt vanavond 
de eed af als nieuw 
provincieraadslid voor CD&V. 
Ze volgt burgemeester van Peer 
Steven Matheï op, die Kamerlid 
wordt.
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Liesbeth Maris volgt Steven Matheï op als provincieraadslid. FOTO RR 


