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De deputatie van 
Limburg heeft 
woensdagavond 
haar beleidsverkla-
ring voor 2022 aan 
de provincieraad 
voorgelegd. Eerste 
gedeputeerde Inge 
Moors kon uiteraard 
niet buiten de corona-
crisis. “De pandemie 
heeft een langere staart 
dan verwacht. Het heeft 
ons als provincie-
bestuur niet belet om 
onverminderd verder te 
werken aan de realisa-
tie van onze projecten. 
We moeten vooral werk 
maken van meer werk.” 
De provinciale begroting 
voorziet in 2022 voor 
195 miljoen aan 
uitgaven en 45 mil-
joen investeringen. 

Innovatief Agrarisch Onderne-
men. “Bedoeling is de Limburgse
landbouwproducten nog beter in 
de markt te zetten. CIAGO zal in
2022 werk maken van een food-
community, dat is een forum waar
landbouwers en ondernemers in
de voedingssector mekaar onder-
steunen.”
2022 wordt ook het jaar van de
waarheid voor het Ruimtepact
2040, oftewel het Beleidsplan 
Ruimte Limburg. “Het doorvoe-
ren van een ruimteshift moet nieu-
we ontwikkelingen in stedelijke en
goed omsloten gebieden mogelijk
maken, terwijl slecht gelegen
gronden een open-ruimtefunctie
krijgen.” Het voorontwerp van
het Ruimtepact komt volgend 
jaar op de provincieraad en daar-
na volgt een openbaar onderzoek.

IGOR PHILTJENS 

“Toerisme versterken”
De versterking van het toerisme 
en vernieuwing van domein Nieu-
wenhoven zijn  enkel beleidsac-
centen van Igor Philtjens (Open
Vld), gedeputeerde voor Toeris-
me.

De Limburgse toeristische onder-
nemers kunnen op de provincie
blijven rekenen want de program-
ma’s worden voortgezet om lo-
giesverstrekkers en fietscafés te
professionaliseren. “In 2022 star-
ten bovendien twee nieuwe
EFRO-projecten: Bike4NewBu-
siness en Care&Holiday. De tota-
le investeringen bedragen 3,3 mil-
joen euro. Met het project 
Bike4NewBusiness bieden we on-
dernemers een veilig en tastbaar
platform om te experimenteren
met innovatieve businessmodel-
len en fietsgerelateerde ideeën”, 
aldus Philtjens. Met het project
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INGE MOORS 

“Onderzoek voor 
landbouwers”

Onderzoek voor de landbouw en
het Ruimtepact 2040 zijn de speer-
punten van het beleid van Inge
Moors (CD&V), gedeputeerde 
voor Landbouw, Omgeving en Fi-
nanciën.
“We blijven investeren in pcfruit 
en PIBO en willen voor het onder-
zoek in de landbouw het eerste
aanspreekpunt zijn”, begint Inge 
Moors. “Zo stimuleren we het on-
derzoek naar nieuwe rassen in de
fruitteelt en naar de relatie tussen
klimaat en landbouw. We gaan
volgend jaar inzetten op water-
scans voor landbouwbedrijven. 
Een dertigtal landbouwbedrijven 
zullen we via energiescans ook in-
tensief begeleiden in het vermin-
deren van hun energieverbruik.”
De provincie is vorig jaar gestart 
met CIAGO, het Centrum voor 

Care&Holiday trekt de provincie 
de kaart van een inclusief toeris-
me en een verdere ontwikkeling 
van het zorgtoerisme in Limburg.
Het domein Nieuwenhoven in 
Sint-Truiden omvat het kasteel
van Nieuwenhoven, een bos van
161 ha en 36 ha aan graslanden.
“We hebben de ambitie om Nieu-
wenhoven uit te bouwen tot een 
toonaangevende site die deel uit-
maakt van het toeristische merk
Limburg. Daarom zullen we het
domein herwaarderen en voor-
zien we onder meer een nieuw
educatief bezoekerscentrum.”
Het nieuwe educatief bezoekers-
centrum vormt de centrale spil 
voor de natuurbeleving. Momen-
teel loopt er een aanbestedings-
procedure. De opdracht wordt in 
het voorjaar van 2022 gegund. Er
is een investeringsbudget voor-
zien van 5,6 miljoen euro.

TOM VANDEPUT 

“Innovatie in de zorg”

De ontwikkeling van een gezond-
heidscampus in Diepenbeek en
een logistieke campus in Genk
zijn twee blikvangers van econo-
miegedeputeerde Tom Vandeput 
(CD&V).

Domein Nieu-
wenhoven krijgt 
een nieuw 
bezoekerscen-
trum. 
FOTO 
KAREL HEMERIJCKX

Provincie maakt werk 
van meer werk

GENK
Dit weekend opent 
Buitenbar aan Slagmolen

Dit weekend opent Natuurpunt 
Genk de Buitenbar achter de 
Slagmolen, sinds kort een 
toeristische poort. Die wordt 
gebruikt als uitvalsbasis naar 
onder meer De Maten, de 
Stiemerbeekvallei of doorheen de 
Wijers. Eerder werd er ook al het 
zomerterras ingericht. Als het 
niet te koud is en het regent niet 
kan die ook nog gebruikt worden 
voor buitengesprekken. Daar-
naast is er een overdekt terras 
waar wandelaars of fietsers 
terechtkunnen voor een warm 
drankje. De Buitenbar zal 
geopend zijn van 13 tot 17 uur. 
Mensen die dat willen, kunnen 
onder begeleiding om 13.30 uur 
de Gallowaykoeien helpen 
verplaatsen. (cn)

Toch geen coronapas nodig voor schaatsbaan in Genk

Het bericht wordt bevestigd 
door schepen van Evenemen-
ten, Karel Kriekemans. “We 
hebben die beslissing genomen
omdat we anders te veel zou-

den afwijken van het reglement 
dat geldt voor de aanpalende ho-
recazaken”, zegt Kriekemans.
“Nu worden dezelfde regels ge-
hanteerd. Concreet betekent dit
dat je een mondmasker moet dra-
gen als je recht staat. Van zodra je
zit aan een van de tafeltjes mag het
weer uit. Op de schaatsbaan zelf is
een mondmasker niet nodig. Er is
een open verbinding voorzien tus-
sen de horeca op de Grote Markt
en de schaatsbaan. Op die manier
kunnen ouders op een terras zit-
ten terwijl ze hun kinderen op de 
schaatsbaan in de gaten houden.
Er mogen honderd mensen tege-
lijkertijd op de schaatsbaan en
honderd mensen op de terrasjes
ernaast.” 
Stewards van Racing Genk zullen

Wie gebruik wil maken van de 
schaatsbaan tijdens de 
eindejaarsdagen in het cen-
trum van Genk, moet geen 
coronapas hebben om binnen 
te geraken. Daarmee komt het 
stadsbestuur terug op een 
eerdere beslissing om wel het 
CST te vragen aan de inkom.

CORONAMAATREGELEN
GENK

alles in goede banen leiden. “We 
verwachten geen stormloop voor
de ijsbaan. Onder meer ook om-
dat we enkel wat muziek op de 

achtergrond draaien, beperkt 
open zijn en er geen feestje van 
maken.” De schaatsbaan in Genk
gaat vrijdag officieel open. (cn)

Op de schaats-
baan in Genk-
Centrum zelf 
moet je geen 
mondmasker 
dragen. Wel om 
binnen te 
mogen. FOTO CHRIS 
NELIS
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“De Health Campus in Diepen-
beek wordt de vuurtorenlocatie 
voor digitale innovatie in de
zorg”, zegt gedeputeerde Tom
Vandeput.
In de eerste fase van de Health 
Campus wordt het poortgebouw 
van 38 meter hoog gerealiseerd. 
“Voor het ontwerpen van dit
poortgebouw loopt een selectie-
procedure. Aan vijf geselecteerde 
consortia is gevraagd een uitge-
werkt ontwerp te maken. De gun-
ning vindt plaats in het voorjaar
en daarna worden de definitieve 
ontwerpen opgemaakt.” Voor de 
inhoudelijke activiteiten wordt 
begin volgend jaar een Health ma-
nager aangetrokken.
SmartPortLimburg op Genk-
Zuid wordt de logistieke campus,
de herkenbare en centrale ont-
moetingsplaats voor Logistiek 

Limburg. “De logistieke campus
wordt gerealiseerd op zone A van
de voormalige Ford-terreinen. De
campus zal diverse functies huis-
vesten: demo- en expocentrum di-
gitaliseringscel, incubator, start-
up werking, welkomstmanage-
ment, conference center en aula, 
kantoren voor partners en onder-
steunende administratieve activi-
teiten voor de hele site.”

BERT LAMBRECHTS 

“Nieuw klimaatactieplan”
Klimaatbeleid en milieu zijn de in
het oog springende beleidsaccen-
ten van Bert Lambrechts (N-VA),
gedeputeerde voor Milieu en Mo-
biliteit.
“Halverwege deze bestuursperio-
de zitten onze grote werven op
schema richting uitvoering. Som-

mige, zoals de fietsbrug in Gods-
heide, naderen de voltooiing”, al-
dus gedeputeerde Bert Lam-
brechts. 
“Met het nieuwe klimaatactieplan
neemt de provincie ten volle haar
verantwoordelijkheden op in kli-
maatmitigatie en -adaptatie. In de

eerste plaats door gerichte kli-
maatmaatregelen binnen de eigen
organisatie en gebouwen en door
acties binnen de provinciale be-
voegdheden. Tegelijk ondersteu-
nen we de gemeenten bij hun kli-
maatbeleid en bij de realisatie van
het burgemeestersconvenant door
groendaken en -gevels, verwar-
men op basis van hernieuwbare
energie of aanleg van warmtenet-
ten.”
In 2022 start de uitrol van het Lim-
burgs Actieplan Droogte, dat
voorziet in de aanleg van bijko-
mende buffer- en infiltratiebek-
kens en meer maatwerk bij het on-
derhoud en openleggen van inge-
buisde waterlopen. “Hierdoor 
krijgt water meer ruimte. We trek-
ken 1,4 miljoen euro voor investe-
ringswerken en 500.000 euro voor
grondaankopen uit.”

De fietsbrug over het Albertkanaal in Godsheide wordt nog dit jaar in gebruik genomen. FOTO SVEN DILLEN

REACTIE IN DE RAAD

“Iedereen ziet dat de vier gede-
puteerden elk hun eigen koers
varen en dat ze van elkaar nau-
welijks weten waar ze mee bezig
zijn. Iedereen ziet dat Inge 
Moors als aanvoerder van deze
deputatie er niet in slaagt om de
nodige dynamiek in deze be-
stuursploeg te krijgen”, sneer-
de Peuskens die zich afvroeg
waar de Limburgse eenheid
naartoe is. “We vrezen dat het
provinciebestuur zal afgeschaft
worden en de vier gedeputeer-
den hebben daarin een verplet-
terende verantwoordelijk-
heid.”
Eerste gedeputeerde Inge 
Moors noemde de tussenkomst
van Peuskens op sommige pun-
ten ‘ongepast’. “Het is normaal
dat er af en toe discussies zijn in
een bestuur”, begon Moors.
“Maar we slagen er wel in heel
wat belangrijke projecten te re-
aliseren. Projecten als Fietsen 
door de bomen of de campus-
sen zie ik geen enkel niveau rea-
liseren. Ik betreur het als het 
provinciebestuur zou wegval-
len en ik betreur ook uw percep-
tie van de deputatie.”

Belastingen
Op het einde van de zitting wer-
den de nieuwe belastingen voor
2022 goedgekeurd. U betaalt
nog altijd 35 euro voor de ge-
zinsbelasting en 214,52 opcen-
tiemen op de onroerende voor-
heffing. Die brengt 70,2 miljoen
euro op, de gezinsbelasting 
11,7. 

Einde van het 
provinciebestuur 
in zicht?

Fractieleider Jean-Paul Peus-
kens van Vooruit vreest dat het 
einde van het provinciebestuur 
in zicht is en geeft de deputatie 
daarvan de schuld. Gedepu-
teerde Moors beet van zich af.

La Posta Casa Paglia opent na Genk ook zaak in Hasselt

De Hasseltse Kapelstraat heeft 
er een trekpleister bij want La 
Posta Casa Paglia, bekend van 
de gelijknamige horecazaak en 
-winkel in de Vennestraat in 
Genk, opent in Hasselt. 
“Minstens tot eind februari, 
maar met het doel er te 
blijven”, zeggen Rosalba en 
Calogero Burgio en Davide 
Montagnino.

HORECA
HASSELT/GENK
Dirk Jacobs en Chris Nelis

“We zitten al een tijdje met 
Hasselt in ons hoofd”, vertel-
len de drie ‘gezichten’ van de
zaak. “De Vennestraat is onze 

Rosalba Burgio en Davide Montagnino van La Posta Casa Paglia openen 
een nieuwe zaak in Hasselt. FOTO SERGE MINTEN

we ook pizza’s, Italiaanse brood-
jes en heel wat charcuterie en ka-
zen.”
“Onze bedoeling is hier ook na fe-
bruari gewoon in Hasselt te blij-
ven”, zeggen Rosalba, Calogero 
en Davide. “Tegen dan zullen we 
uitzoeken of we binnen ook enkele
tafels kunnen plaatsen zodat men-
sen ter plaatse kunnen eten.”

Genk
Dat betekent geenszins dat ze 
Genk zouden verlaten. “Integen-
deel”, zegt Fabio Burgio die La 
Posta Casa Paglia in Genk be-
stiert. “Intussen denken we na
over hoe we het restaurant hier een
andere invulling kunnen geven. 
Maar zullen dus zeker ook aanwe-
zig blijven in Genk.”

thuisbasis, maar er is eigenlijk te 
weinig constante passage. Die is er
in de Kapelstraat zeker wel. Daar-
om zijn we graag ingegaan op de 
mogelijkheid om als pop-up tot
eind februari ons aanbod hier
voor te stellen, gaande van ge-
schenkkorven over verse traiteur-
artikelen tot allerlei Italiaanse de-
licatessen. Na enkele dagen moe-
ten we onszelf bijna voor het 
hoofd slaan dat we dit niet eerder
gedaan hebben.” 

Tafels
La Posta staat bekend om haar
eerlijke Italiaanse keuken. “In 
Hasselt gaan we authentieke pas-
ta-afhaalgerechten voorstellen 
die de klanten thuis zelf kunnen
opwarmen. Daarnaast voorzien


