
De Europese feestdag is de ideale gelegenheid om even stil te staan 
bij het belang van Europa voor ons Limburg. Sinds 1987 werken de 
Europese subsidies als een echte economische hefboom voor onze 
provincie. Van reconversie tot voorsprong nemen. Mede dankzij de 
steun van Europa versnelt Limburg, dag na dag. 

Met een boodschap van enkele prominente Limburgers zetten we 
Europa vandaag even in de spotlights. Limburg, Europeser dan je denkt! 
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Lydia Peeters
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Limburger, wereldburger? Dat klopt! Dankzij het vrije verkeer van goederen, personen en ondernemen in 
de Europese Unie, ondervinden (Lim)burgers en bedrijven hier elke dag de vele voordelen van. 
Voor mij betekent 9 mei dan ook vooral een dag van vrijheid, een dag van kansen waarbij 
respect voor diversiteit en solidariteit centraal staan. De wereldwijde coronacrisis heeft 
nogmaals het belang van een sterke Europese samenwerking benadrukt. En de toekomst 
zal sterk bepaald worden door hoe we die samenwerking uitrollen: we moeten meer dan 
ooit de krachten bundelen als we bijvoorbeeld de klimaatuitdagingen doelgericht willen 
aanpakken. Als Vlaams minister grijp ik hier alvast de Europese hefboom door onder 
meer via de EU Green Deal te investeren in elektrische wagens, publieke laadpalen en 
fietsinfrastructuur. Als fiere Limburger heb ik Europa altijd omarmd. En Europa kijkt naar 

ons als een voorbeeldregio. De toekomst is blauw.

Meryame Kitir
Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid

Vroeger, onder onze Limburgse grond, zag iedereen er hetzelfde uit. Iedereen was zwart, zwart van 
het harde werken. Wij, Limburgers, weten als geen ander dat kleur, afkomst of religie niets uitmaakt  om 

vooruit te gaan in ‘t leven als je je best doet. Vandaag zijn wij op basis van dat fundament - die solidariteit 
- erin geslaagd om verleden én toekomst samen te brengen. En precies dat is ook wat Europa moet doen. De 
toekomst op een duurzame en innovatieve manier omarmen op basis van datzelfde fundament waar ze nu al meer 
dan een halve eeuw op gebouwd is: het onverwoestbare idee dat we samen sterker staan dan alleen. De EU heeft voor 
ontzettend veel vooruitgang gezorgd de afgelopen 50 jaar, maar dat werk is nooit af. Deze crisis bewijst als geen ander dat 

een solidair, slagkrachtig en eensgezind Europa nodig is om iedereen te beschermen en iedereen hierdoor te loodsen. Om 
de simpele reden dat je er zelf maar op vooruit gaat, als iedereen erop vooruit gaat. 

Wouter Beke
Vlaams minister van Welzijn, Gezin,  

Volksgezondheid en Armoedebestrijding 
Europa betekende voor Limburg en ons land een nieuwe wereld die open ging. Zo 
kunnen onze jongeren de grens in Maastricht of Aken al niet meer herinneren, 
maar gaan ze op Erasmus in het buitenland om nieuwe horizonten te 
ontdekken. Vandaag de dag investeert Europa heel wat in onze provincie: 
ondertussen zijn er meer Limburgers aan de slag dan voor de sluiting van 
Ford Genk, met dank aan Europa. Een sterk Limburg kan ook niet bestaan 
zonder een sterk Europa. Onder andere via Europese subsidies werken 
we, samen met onze ondernemers, werknemers, universiteiten en andere 

stakeholders, hard aan een meer sociaal, digitaal en duurzaam Europa.

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie en Handhaving,  

Omgeving, Energie en Toerisme 
Europa mag je niet beoordelen op wat er gezegd wordt, maar wel op wat ze doet. Onze 

Vlaamse inspanningen om ook Limburg met een heuse Blue Deal weerbaarder te maken 
tegen droogte en waterschaarste wordt weldra wellicht nog versterkt door Europese 
steun. De voorbije droge zomers bewezen de noodzaak al en in de relanceplannen staan 
deze cruciale investeringen dan ook centraal. Om te garanderen dat er water uit de kraan 
blijft komen bij de Limburgers en dat er extra natte natuur, zoals in de Groene Delle, 

bijkomt. Samen investeren we zo bijna een half miljard euro in een toekomstbestendig 
Limburg, ook voor u en de generaties na u.

Gert Bervoets
CEO H.Essers

Een sterk Europa is een absolute meerwaarde om de concurrentie aan te gaan met andere grote 
wereldmarkten. Het Europese vaccinatiebeleid was op dat vlak een goed en slecht voorbeeld. 
Gelijkwaardigheid tussen de lidstaten in aankoop en verdeling, maar tegelijkertijd vertraging 
en gebrek aan efficiëntie in de uitvoering. Ook in de transportsector hebben we nood aan 
een uniforme regelgeving op Europese schaal. Maar wel ééntje die voor versnelling en actie 
zorgt. Want op logistiek vlak heeft Limburg alles in huis om te excelleren in een duurzaam 
synchromodaal vervoersmodel dat gebruik maakt van water, spoor en weg. Onze unieke 
ligging, beschikbare ruimte en natuurlijk onze Limburgers zijn de ideale troeven om uit te 

groeien tot dé logistieke draaischijf van Europa. 

Hilde Vautmans
Europees Parlementslid

Als Limburgers moeten we Europa koesteren. Dankzij de EU kunnen we onszelf op de 
kaart zetten als sterke regio. Van steun voor de economische transitie na de sluiting van 

de steenkoolmijnen en het versterken van onze grensregio, tot investeringen in toerisme, 
fruitteelt en nieuwe technologieën: Europa heeft voor ons gezorgd. Binnen Europa kunnen we 

voor onszelf zorgen. Ook in de toekomst. Willen we de uitdagingen van morgen aangaan, dan hebben 
we een efficiënter en hervormd Europa nodig. Vandaag draait het om vaccins, morgen om digitalisering of 
defensie. De wereld wacht niet op ons, maar als Europeanen kunnen we samen, sterk en solidair de toekomst 
vorm geven. Via de Conferentie over de Toekomst van Europa willen we de EU vernieuwen. Vertrekken vanuit 
kritische en mondige burgers. Met als doel een sterker Europa. Wees daarom naast Limburger en Wereldburger, 

ook overtuigd Europeaan!

Jos Lantmeeters
Gouverneur Provincie Limburg  
Sinds de sluiting van de steenkoolmijnen is Europa één van onze belangrijkste partners in de verdere ontwikkeling en groei van Limburg. Maar niet alleen 
economisch, maar ook in andere levensdomeinen geeft Europa extra zuurstof en helpt het ons om grote stappen voorwaarts te zetten.  De coronacrisis 
heeft ons allen doen inzien dat we het menselijke aspect echter nooit uit het oog mogen verliezen. Limburg kan, samen met Europa, een synergie creëren 

om ook een sterk sociaal beleid te voeren. Het recente actieplan van de Europese Commissie is alvast een stevige basis om mee aan de slag te gaan. Nu 
is het aan Limburg om ook deze hefboom goed in te zetten. Zodat we samen kunnen zorgen voor een eerlijke transitie die niemand achterlaat.

Noël Wathion
Deputy Executive Director European Medicines Agency

Sinds haar oprichting heeft de Europese Unie grote stappen vooruitgezet, met een im-
pact op ons allen, dagdagelijks, maar niet iedereen beseft dit. Onbekend maakt 

onbemind. Limburg heeft kunnen rekenen op Europese steun voor de transfor-
matie van de mijnsites, voor innovatiecentra die de Limburgse economie sti-
muleren, voor natuurbehoud. In de toekomst wordt bijvoorbeeld steun voor 
research activiteiten nog belangrijker. Europese instellingen zoals het EMA 
zijn in de huidige pandemie van cruciaal belang voor ieders gezondheid. De 
pandemie heeft aangetoond dat een sterke Unie nodig is om wereldwijde 

crisissituaties te trotseren, met aandacht voor iedereen. Samenwerking is nog 
altijd een betere garantie op succes.

Tom Vandeput
Gedeputeerde van Europese Zaken en Economie

Dankzij Europa heeft onze provincie een grote sprong voorwaarts gemaakt. Zo investeerde de Europese Unie voorbije 30 jaar bijna 1 miljard 
euro in Limburg. Een groot gedeelte van onze Limburgse welvaart en welzijn hebben we dus mede aan Europa te danken. Projectvoorbeelden 
zijn het Nationaal Park Hoge Kempen, het Gallo-Romeins Museum, de herbestemming van de mijnterreinen, nieuwe bedrijventerreinen, het 
fietsroutenetwerk, de Ethias Arena, Energyville, Herkenrode abdijsite, diverse onderzoeksprojecten van de Universiteit Hasselt, PXL, UCLL, etc …  

Wij gaan voor een inclusief, duurzaam, digitaal en slim Limburg. Zo werkt Limburg mee aan een sterk Europa. Vandaag en in de toekomst.

EFRO
EUROPEES FONDS
VOOR REGIONALE
ONTWIKKELING

Peter Croonen
Voorzitter KRC Genk 

Ik ben Genkenaar, Limburger, Vlaming, Belg, Europeaan en hou ervan om in de wereld rond te 
reizen. De Europese Unie heeft vrede, overleg en vrije handel gebracht, die de basis is voor 
een gestage groei van onze open economie. Limburg heeft veel steun gekregen van Europa 
in de voorbije decennia: bij de sluiting van de mijnen, de sluiting van Ford … Onze Euregio 
biedt nog veel te ontwikkelen potentieel. Met KRC Genk bestormen we volgend jaar opnieuw 

de Champions, Uefa of Conference League. Onze huidige generatie Limburgse ondernemers 
bestormt dagelijks de Europese en wereldmarkten, met succes en ambitie.


