
Geen rijkssteun vooÍ veelgepÍezen doïpenbeleid

Het is bestuuÍlijke vernieuwing in optima foÍma: dorpen en

buuïten teruggeven aan de mensen. De LimbuÍg5e aanpak

woÍdt alom gepÍezen, maaï steun van het Rijk blijft u'it.

'Teïwijl dít nou juist die Andeïe Oveïheid is die minister

Pechtold zo graag wil!'

rekst: Pati.k van t Ha.ft

Zelfsturing in de br^turt

Het LiÍiburgsc dorpen en buurtenbeleid
lrijgt lofvan gemeerten, van burqeÉ,

maar ook van dê Wctenschappelijre Raad

voór het Reqering5beleid (WRR) DiÊ

lwam in april vaiglaar metfÊt raptoÍt
veltró!w., i, d€ l Lrt, opqesteld óndcr

leiding van voormalig minlsier PietÊr

Win5€mi!s. Eewoners malen deleef
bàarh. d lf de buun op de eeÉte plaats

zelívindt de Raàd, dre darÍor pleit voor

veel meer samenw.rling op buurt ."n

dorpsniveau tuíen bewone6, !ême€n
ten en sociale speleÉ ale woning.orpora
tlês, s.holen en welzijnswerk. Daardoor

neemt niet alleen lret vertrouwe. van

bewo.ers in ell.artóe, maar op termijn

ool lel veriróuwen in de politiel en het

demo.ràtis.h functioneren vrn de óv€r

lreid,vo gens hei Êppoti Limburg voel

de zi.h gesierlit zljzeggen precies wat

wij al doen, zegt qedeputeerde Hcman

Vrehen 'ceefde buri lêtug aen de

men5en Wlj noeten niet van bovenlf
allet willen reqelen.We rlnnen welfél
per.'Meleen na het vcE.hijnen van het

r8

wat heb je o.an een d.roombeeld. dat niet te realiseten is?

WRR ratport vró€g de provir.le mlrlsL.r
Êeditóld om Limburg aàn te wijzen als

proefreqio voor benuurlijl<e vernieu

wing Die staLus zoueen extÍà impuls

geven aan eer beleid wàarin Limburq,

ook volqens Win se m lus ..5., voorop loopt

Het veÈoêl bleefiot ot heden ónbeant

lilrro rilir[xr i]l

Hêl dórpen en buurtenbêleld van Lin
burq beqon vanaf zool vorm telrijqen.
Dat !ebeurde na een uitgeb.eid ondèr

zoel onder debevolkiig, wearuil bleek

hoe belangrijlt mensen de leefbaàrheid

ir de eigen omgevinq virder. nmidclêls

zijn er met elfqemeeÍlen cón.rcte

af5praken qemaakt zolreeq Iret Noord

Llmburgse Helden in 2oo4 al een lande

lijle prijs voor zijn leefb aerheidsbeleid in

de lleine kemen n Helden i5 de eilen
verà.1wóórdeljjlf erd vai de dorpsbewo

neE zó ver doorgevoêrddai de qeneente

correquert spicett over zelfturing vai
dê lemen' nwoneÉ zijn póeitlef en zien

de re!! iaicn gemeen5chapJhuizen wor

den verbouwd, do.psce iÍa vefraaid en

er lomen noodzàlelijke zorqvood jenin

gen n Llmburg is de v.aag niet ófde
dórper een eiqen veranlwoordeliikheld

hebben, maar hoe ver je daarj. tuoei

gaan Neêm de gemeente HoÍst ean de

Maas. ook volop àan de nag met de leet

baarheid in de iien dorpen die 
'ie

geneentc telt. De dorpsraad jnventari

teet eanen met de inwoner lnelpun
ten op het gebied van bijvoorbeeld

wone., zóÍgvoódenrnqen of ópenbare

ruimt. Dat mondt urt in eèf zoqehete.

dorptontwikkelin 9 svi 5le. een eoon

droombeeld van hoe het dorp er ovcr

tlê..v jÍl].n jaar uit zou moêten zie.. De

respons ir de dorpen tfoog.opdedis
cuÍieavonden lonen veel mensen ef'.

vêrtelt Hans DrieÍen van de gcmeente

Horel aan de Maa5. PÍoble.m re echter

dat zo r droonbeeld, . eerq eleq d lÍ eei
moo da.unênt.vaal érq ambll eus É

'sóms moet de epoorlijn er bll wiFe van

spreten voo.worden ómgeleqd En dat is

toch ee. tróbleem:wat lrebje aan een

visie die niette realiteren lr? Dat i5

doodzonde vrn de Oeaiiviteit en de

energle dle erin genolen È en lieileved
alleen m àar teleuEtelli. g op Hetkan tot
teqennellirgen leiden lusen dorp er
gemeentebeíuuÍ Wt zijn errog niet

ielenaaluit,maar il derl dal w.hier in

HoÉt àan de Maa5 alr 9eíiec.te iets te

veel aan de zijkànt lijn gaan staan We

zullen to.h wat neer moeten meettu

liii,nlsrr'[;rr]rl
Terwitlde qemeente de grenzer vertent

van wat zljaan de buut lian overlaien,

gaat de provrnoe door mel haardorpen

en buurtenbeleid VÍefÊn: Wij werken

niet vanril ambtelijle tectoren, maar

met tamenhàngende thema s. Dat rs

redelitk uniek ln provin.ielan d.' we rke i
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met een the'na als Vitale Keme. ei
au!ltef liccft belarqijke vóordelen De

provin.ie lar bitvoorb..ld snelleÍ bli
lprinqen a t uil .tn dorp5vi5ie bliili dàt

er èxlra woninqen nodig z lf Allerlei

qeldpoties ziin 5rÍie.9cbrà.ht ir eeÍ

ste.i.a! leelbaarheidíond! 5V !.lder
.Lie daarvan let grootne dceluitmal(er

worden n! rlÈt alleef voorfy!eke licrln

ri.hl n9l.qezet maar ook vóór projecten

aL een brede Íhoo .Í uorlvoonienlf

ser.
'Maàr we $illen niel alleen aaf rubsidie5

den ken,' ben adr!ri de gedeputeerde.'re

kunt bijvoórbeeld oóli bebouwlrg àan de

Ê.d lan een dorp toe5inan D. wlnn die

dat oplevert kun je.t,omcf en benerl
men voor ecrlaarneidstroje.ten Ei laàt

óol wóflng.orporatie5, baiken of
5.hoolbenuren zich co'nnriiteren aan

deze aanp.k Lràar zitten milioenef

lionh r:rrrlr)l) ll
V.or een optiÈaa resultaat is belralve

de trovrr.lÊ oolt dc ieun van de rlllis

o!Êrhe d ónonibeerlijlt, zo r.hreefde
\4/RR in rji ratporL Én daàr wrinqt de

5.hoerr Aíq.l.pef februari kwà'n llet

l.b .et met zijn rea.L. op Vertrouw.f
n de Buurt De minitteE Pe.htóld er

Dekker Íhrllv.n weliswnaÍ dat let WRR

rdv et'ern vonl làat ovêEtrnr!e. in let
vcrandertro.es waàr de overh€ld mld

dennr zit'Maàr wat Limburq beÍeft is

die vo.k alweer gedoofd.wàri van

imtlementaiie vnn de a.iviezer lómt bar

fet en andere vórmen van la. iterinq

'Het wiR rapport wàs dé là.s om ie15

te dócn àar de vitaliteil I buurlen en

dorpen, meenl Hcnnan Vrelren Maar

Pecftold ieêfl alleÊ. maer geld aan de

vlêr glote neden qeqeven Hij zou dit
NÊderlàrd breed nróètef oppakken'

Han5 Drlet!èn vaf Horst aan de Maat

necft de rndruli dat voor hel Ritl de dor

penniet be5taan lk merl errn elI gcval

rrets vn. là, d. RÊ.orstru.tie, maar dat

ti Í:J c r.r ;l !:'íl'rl ír t) i'il
Ondaikt h.t uitblijven !ar pólilieke

rteLn uit Den Haàg 9rà1 Llmburq door

met faar dorpen e. buurtenbeleid Ster

kêr nóg,het zàl|et mei extra.nergie
uitdraqer in landelijle fÊtwerlten, e. dÊ

aa.vraag !ar de stetus van ProelÍtgio
vóór h.t projectArdere Overheid

opnieuw onderde nanda.ftvan d€

mrnrner brengèn Hernan vrefè.: lk

be. etuan óverturqddat dêze aàntal
werlt. Alsje mer5en d. ruimte 9eeÍt. af

en toe ee. t.lóuderl<lopje en wàt fà.ili
iêiLêf, dan lunren ze neelveel zelf;dàt

blrtk needs meef )

De dorpen bettq.dn

níet voot het Rijk

r een bozê briefàan deTw.tde Kemer

(hrljven cs van Limlurq dat lret kêb net

de rol van de provln.ie volttrekl ..geert,

ordanks d. wezenlijke takcf vàn de pro

vlr. È t.n ààn.en van platteland5kernen

en nedelrjlie buunen'Verder er[e.t l]ct
kabrnet welilwaar dàt fel il. gemèénten

zijn dle het buurtbeleld bcpaler,matr
dal wordt volgen5 Limburq fiet gevolgd

door noodzakclljke vervolgrtapten al5

decentralisetie ort5chóitinq bii mini5lê



langs de Íanden van
de regelgeving

Praktijkschool voor ontwikkelingsplanologie

Het gaat niet om de regels, maar om de doelen. ln de PÍak-

tijkschool vooÍ ontwikkelingsplanologie oefenden Limburg-

se ambteÍraÍen van provincie en gemeenten met een nieuw

ruimtelijk beleid.'We tunnen nu veel flexibeler inspelen op

gewenste maatschappelijke ontwikkelingen.'

rekn: Pot.rkvan t HaoÍ
Fot a : Ptóv i n. i e Li n b I rg

D. próviicie -lmburg excelleert in lret aar de hand vaf 45 voorbeeldpróje.ten

opnellen venbêlêidvoor hetltlnr!leren 5amen aa. detaq:comtlexeplanncn
van rurmtelrtke ontwikkÊlingen tdÍljft die voor de betrokken gemeenten

dc VRoM intpeclie rn een recent vert.lre belangrjjl zijn, È. dle zi.h iegen deïan
ren ràppót n de elf(j 2oo5 !e5ta.1e den van de r.g.lg.vln! bew.gei setro(
'Praltijk!.hool voor ón tw kleilng!plà.o ken ambtenaren s.huiven vanàfnet
logi€ !in9en provrncie en !erneenter l.gii blj elk.ar rin or op brt5 vàn

Landeliike Pïaktijkacadêmie komt elean
De ruimtelijke ordeniÍq in Nedenand naat needs meer in hetteken van integrale
gebredsontwilkeling 'let Po is dàarorn afgeloper zomer zogeheten ontwikk.l
groepen genart. Daarin wisselen projectle ders van qebiedsontwikkeliÍgtproje.ten
bil provjncles lrun vaardiqheden en lennis uit met cóllega s van 9róte gemeenten,

rijk5dienster als DLc en RWS, ei lrivate pailneÉ zoals adviesbureaus en project-

ortwitlelaaE. r groepen van twaalí toi vijftien leren ze van elkaar hoe ze gebi edt
ontwlkleling ve.derkunnen professionaliseref en gaàn ze'ot onldellinqnocht
buiten de eigsn cultu!r:
Êr zijr vertpreidoverfetland vierregionale ortwikkelqroepen opgezet:in Utrecht.

lllb!Íq, Den Boscl en Zwolle.ledere groep komi naandelijlt ordeÍ .lesliundiqe
begelejdi,rq blj elkaar, deze maandis de laatste k.eÍ Er wordt zowêl óvei concÍete
problemen in de eigen praktijk gesproker, alt overde persoonlijle vaerdlg|êdef
dre een projectlejder nodj! heef! oh een proces opkoeE te houden. De deelnemeE

?ijn erthousian overhetnut van fet gelcerde i. de pralitijl.
opbasis van de opqedane ervaringen íart wààEchijrlijr volgende maand à)de

Praliijka.aderie voor Gebiedsontwikkelirq, mede opgezet doorhet Nirov en Habi

íorum. De Pràktijla.ademie moei de proíeseiónalÈeÍjng in de kónendelabinets
perlode veÍder uitbouwen.

qelijkvr'àardigh.id samcf h.t plan opte
nellen zorqt de besiàande reqelqevrnq

v.óÍ compli.atie5, daf zoeker ze óó[
ramen naar opló!s igêi Een aafpàl di.
pan bit de n ieuwe verh oudin I tusen

!temeente en provincie: Eerst stuuÍden

wijons plan óp.Èn ró-4iÊn w.maa'
àfwaclten wàt deferen in Maàsiii.ft
ervJn vondenlvertelt lohar Es5eÉ,

medewerker nedelijk beleid lr Heerlen

'rn de voórbeeldproje.lê. irÉklen wê

larafhet beqrn tamen ot wàardoor het

ptre5 5neller kan verlopen.'

Moeiliíkeï, maaï leuker
Het is helemàalin de qeest van de Nota

Rulhte en de nieuwe Wro: de prolnr.ie
àls needenkei en lofd!1e.o.1, . phrts
vaf coniroleur D. pro!in.i. Limlurq
hÊeft de !emeerien een heelt.ala àan

inrtruíie.1ef ter betchihking geneld
zodal ze vaker'jà'1u..êf zÉgg€n Legen

plánnenmakeE, waar het vroeqÊr al tnel
'nee, dal a9 niet'!va5 Urtganq5punt

daarbijis ccf strllt voor wrt hooÍ wal:
bouwen ir het luiiengcbicd bijvoor

Leeld ma9 alléén àls er een teqenpr."na
tie t.!Jenov€r naal koal5 natuur.omper
5atie)die de tólalê Íui lê ijke kwalteit
verbetert.Voor merrg ambteraàr It h.t
een hê e omrhakelrnq. Tot nutoe wàs

het beoordelcf va. plà..È. voor ó.5
relaiief maltelijl', zeqt beleidtmedewer

l.r Hà.le Doopervan de gemeenteVal

kerburg Blj nieuwlóuw bu tên de róde

.ontouren rondeen dorp was lret vaat
qewoon 

'ree". 
Maar ruis fet onder

nrikte loorwaaftien tóms wól nrógelllk

Dat màakt het vóor ons moeilijler,maàr
oók le!kerwerler Wartje hoeft nunret
altijd nee te vcrltópei'Lu. BiÍ.fofÍvan
de qemeente Beel ueqtfet zoi We zeq
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gen nu rret nreer,lan het welof niet,
maar:wi len we het? zója, dan gaan we
kijken Iroe w.let kunnen reàlitercn'

Flexibeler
Dàt È oók d. werkwitze bij de 45 prójec

tèf var de Praktijks.hool. Projectleider
Wrlma sneeG van de genee.te Onder
b.nken qeeft cêi.oníeet voorbe.ld:
Wijwiden bedrijv.n leÍp.at3er uit het
.eríum var s.hinveld Eerst kor dat
niel lvant ze zóuder lerê.ntl.m.f in

hêl zoekqebied vaf de Íieuwe rnqwÊg
Nu zeggen we alt gemeefien en provin

.ie 5amen: ln een bepàald de.lvàn d.t
zoe(9ebiedkonl de weg to.h ueler nl.t.
dls dàar lunfen ze best farr toe.' Plàno

loog HaÍo Hàutmans vàn de pióviÍcie
lierkent dat Hljlóopt aleen leletijd

'nee, 
maarvindt ziji werl rufàs.iferen

derdan ooil: We kunnef iu veelflexibe
ler intp.lef op geweníÊ maat5.happe

lrjke ontwil'iel inqen.'

Om zo veelmog.lijk van elkaarte lerÊ.
r l. à le voorbeeldtrojê.tÊn met enrqe

reqelmaat bÊsprolen op eubreg óia;
fiveau Dat qebeurdê srmen met de pro

i LêÍen van Lille
Limburg ziet Lille àls lichterd voorbeeld var su..etvolle qebied5ontwilkelin!. Met
de ielóorgarg van de oude tex.tielirdustrie raakte de stad in d.jaren zeventig en

ta.htig einstig ir vervà]. Maar Lille vond zi.hzelfopnieuw uit door êen krachiige
benuunijle aanpàl heteen flinke portielef. ze is dàarmee ee. inspiràtiebron voor
êen pÍovincie die nog steeds kampt n'et de naweeèn van de mijntuitingen
Het verhaalvan devernieuwing begint zo'n vijfentwintig jaar !leteden, ah ruim
tachtig gemeenten in de agglome.atie zich verenigen in de communauié Urbaine
Daarmee beginnen ook grote investeringen ir orderwijr, ontwitlelin 9, jon geren en
.ultLur De tomst van dÊ TcV in r99j en de openinq van de Kanaaltunreleen jaar
laterveBnellen dàt proces.

Rond hetTcV station is inniddels het gewaagde árchitectonis.he megaproje.t
Euralille veÍezen: ultranoderne hoógbouw met banken,kantorer en een groot
overdekt winkelcentrum. Eu.alilleÈ eer vàr de zogelr eten 'póle5 d'exceLle.ceí.
Daarir bundelen de publieke ef private se.torhun lrachten om een uó breed
mogelljle economis.he ontwlkleling te nimuleren Een andervoorbeetdÈ tUnion,
een vervàllen indunrie en woon gebjed bij Roubaix var 7r. ha groot. on der teiding
van de commurauté zallrieÍ de komendejarei een mix onistaar var moderne
teilielresearch en produ.tie, (gÍaíisclre) dienstverleninq en talvan íedeliile

Het ooit zo desolàte lille heeft inmiddeh ru dejonqstebevolljfg van Fra.kitk,
onderwiebijnaroo.óoo siudenten. oudefabrieken en a.de.e geboLwen wóíden
omg ebóuwd tot trendy .ulturele onihoetin 9 splaàtten vóór aÍtienen, buurrbewo
ner Ên a.dere bezoekeÉ. rn 2oo4 sclopte lille het Gamen mel Oen!a)tot Culture
le HooJdetadvan EuÍopa.
'Lllle tooni qedurfde oplosringer vóoropgaven die elders ioq problemen heten, en

h€eft dàarnree een trendbreuk geforceerd: zeqt Limburgs gedeputeerde Cer Dries
sen. HetÈ juist hetlef van Lilledàton5kaninsplreÍenom ooleer Íendbreuk ie

) reállseren We zette. niet lanqer de reqele certràal,naarde doeler. Nret meer den

i**

Gare Ë/andre.i
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Medische topzorg in een gespecialiseeÍde kliniek, en daarna

revalideren in een luxe health resolÍ in een oud kasteeltje.

Of gewoon een verwenarrangement met bezoek aan Ther-

mae 2ooo in Valkenburg. De pÍovincie wil van het Zuid-Lim-

burg se h euvell an d e en heuse Health vall ey maken voot

gezondheidstoeristen uit de hele wereld.

lekn: Patri.k n. t t-loól
FaÍo: lPan Pictt. aPr\Pn\

nffihlil

Door 5amenwerking en lrui5benuivirg
tus5en ziekerh!i?en, ondeÍzóelelníel
lingen, toeriílscl bedrijfsleve. en regio

nàle overheden làn zuid Limburq die

topkwaliteit leveren, denkt E!rlingt lk

vóorzi€ h er over eef jaar ollijíeen hêel

aàntel niÊuwe mediíhe innellrngen en

relots waar men5en worden opqêvar

gef e. verwend. k word algebeld met

de vraàg: waarkunnen we uitten? Niet

zo larq qeleden zaten we noq in onze

maag met leegnaarde ltlooners €n kat

teelijes N!.lenk ll:hàd.Len wc er naar

Bang om het verqrijzende Limburg op te
zadelen nel een bejiiàrd iíiaqó is Eur

lrngs niet. Het gaat niet alleen om zie

lenzorg,maar ook om wel/r€r in veel

brederezin, be.adrulthrt. Dit ls ook

Limbur! È be.q om !euondheid en well

,Éí le oftdeklien als een van de qroei

brltarten vóór dè rÊq onr e economie

De wereld lerarde.i. en dan moeije
z.lÍóókveranderer,'ze!t gedepuieerde

Maitrn Eurliiqs Er rhlervee maakrr
d!nrie weqqeÍokken W. h.bben daar

óp sa en met lennisir5tellingen,
bedfjftelen cf gemeènten geanaly

leerd waar orze kra.ft zit.Vanuit ver

íflllendê vertrelpurlen lwamen we op

hetzelfde uit dlt is êcn dea e regio om

gezond te worden. qerondte blijv.. cn

van je gezondherdte qerieten. Dit wordt
de nieuwc ke..lsgedrever ecoÍomie.'

zuld Llmburq en de omrnqende Eurelro

hebben veelln h!ls on een gezond

heidÍeqio te wórden: nlet allee. laid
(happelijl s.hóon rLn.n.ultuur,
Íraàr binÍer een nraàllan lo kilometer

oót de dr e a..demi!clre u ielienlruizer
van Màastrl.|i,luik cn Alen En Èt

PliLip5 Medical systems in Aker en D5M

in lleen.n ligg€n eÍ ook toonaangever

de bedritven op het gebledvan blómêdl

s.he te.hrologiÈ êi mater alen De eer

ne rnrtiatleven óm geavàn.eerd. m.dl
5clre zor! te loppelef aan toersme ziil
et al{zle kader) Doelisoh !itei.deljjk
rneÊ te spelei op d. wer.ldnaÍkt

ll ixrn ]u rli ljiie'j j !| r i:i

En dat i! gêèi lu.hllieisÈ/ j,lr de over

tuiging vàn Eurli.gs le ziet dat ttecds

nreer nensen weEldwljd kijker: waar

làn lli d. zórq kr jqên d . l wilT EÍ i5 een

toeqenomen vraaq naarluxe en toplwà
lltelt'Eerder dittaàr opende het 5ingà

tore5e cycenl* eer [ailoor in Vallen

burg. Fei ln Aurtraliè beursgenotèerde

bedÍ jí (onder meer op het sebred van

brotechnologie) gaat vànLit Valkêibur9
nedÈ.le zorqverleninq .oórdineren

voorpatiênten uit de hele wereld,met
aànnuit..d verorg n9 .f !.Ív ce op

n.r: .:i_.r i rr: i.,,., i:..rr!l:l.rrtrf:
d:.r.!.:lri: :l :iÈ,::..1.r,:rft rll..rr :

I hit:! rrLr'r: 9l lr-:: r ,rrl.-.uqr:l
;: ii: .l :,r t{ rlr.ir : t

een gebied waar je lelkêi
luntÍetsen, wandeien en

qenieten van eltuur

ffi ^&
Eerst zien, dan geloven
ln de Limburgse póliijek staat men welwi
tegenover he1 nimuleren van hei gezond

hê idíoeÈm e. Al hebben veel Statenleder

hoLding van eerst zie. dan qelovenl zegt

tenljd Pierre seêverenr van Linburgs Be a

De 5P, bitvoorbeeld, js bezorq d overhet dr
gende pêrsoneelstetort in de zo.g met dÊ

komn var luxó privóvóórzienjngen '\r!ll z

de meestverqriisde provincie van hetlàn
hebbcn dus sowieso alveelfrensen in de

nodiq De ni€uwlomers zullen strakrb.l.
beialen dan de reguliere zorg,€Í trellen
de mensei weg. Dat wordt onvoldoende

onderken d', m eent statenljd Leny Eijssen

tteekt haarool dat metfet geuondheid5l

risme de twêedeling ln de maàischappij,
erg zi.htbaarwordt. Hoe verhouden zi.h
arrànqementen met mereen di€ niet eer
meer naarde tandarts lunÍen?
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Waarjóiqe nanaqeE een nedltà.le.k
kunnen làten doen, saner met het qezin

nàar de tlrermaalbaden in ValkeÍbu19

gaàn, oí de run wrllen nemen óm ie'hef
bronnen' ll ben ervan overtuiqddatje
met qoede voorzienlfgei ook aaftrekke
lijl beit voor jonqe menten.

lvng.,$
Volg.ns Eunlrgs qaat qezondheidstóerlt

meniet ten lótte vàn de zorg aar de

lólnle bevolling: ntegend.el, een oÍ.o
lóo9 zei me laatn noq: strals lunn.n
we met dezelfde mlddelen tweemaal
zovêe ner5en helpen." De rÉ.overyen
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monltoring gebeurt dan met moderne

lcT middelen allemàal op àlsla.d, waar

door de medÈ.fe voonieningen niei ver

íopt ralien. En de ortwillelinq van die

tel.mediciie 9eeft ooli delokale zorg een

De ardtgrenzen zorqen welnog voor

vettraging in de 5afrenwerkin9, bijvoor

beelddoor de veÉ.lillen tusten dc Belgi.
(he. D!lGe en Nederlàndse zorqnelselt
Maàr Eurlifgs wi niet denken iÍ be|er
kinqen, naar in nógelljkheden'Wees
niet verbaasd als het A.ademie.h Zielen

hult Maanrl.ht en tiet Klinikum rn Aken

over enlelejàren zljn geÍuseerd 'veel la5

{t#ilt

tiger c de ioodzakelijke wereldwijde
Drdrding vàn Zuid Linbur! Dat wordt
een enome ne9, een gigantis.hc inves

teijng k zie dat ool brj camille oonwe
qel (elgenaar vai dlveÉe .hateauhotel5

in zuid Lrmburg, redl D e zii met.la
teau 5t. Cerlach dlloverrlrÉ word met

Elrnenlort gaet Eurllngs samen mÉt

pàrtner5 url Luil e. Aken nàar BrLssel

om zi.h daarte tresenteren Want brj dÊ

EU is geldte tialen vó,:rr nielwe toeriltl
sclre manden le noet als reg ó weiei
waarje voor gaat rhe ben \|ay to litedd
the íutute L Ío.teate it )
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Twee initiatieven
OrbÈ medisch en zorgcon.ern ir sittàrd

ontwjlkelt samen met een aantal neÍenhotel5 heÉtelprogràm
ma's voormense. di e bijvóorbeeld een krie oí heupop€ràtie moe

ten onde.gaar. Het anangenent van Helende Hellingen bestaar
uit een vltalitêitprog ramm a voorafg aa. d aàr de operatie, wàarbij
de cliënt ir een hotel verbllj ft. Vervolg en s vindt de opeÍatie plaats
in het zletenhuis. Daarnàkeert de patiënt naarhet iotelterug vóor
fet revalidatiepióglamma van mininaaliwee daqen. orbÈ wjl
hiemee nieuwe llànterqroepen aantreklen van buiten de reqio
timburg. Komendjaar woiden er zo'n honderd patiènten verwacht.
Dê verwà.htinq is dat steeds meer verzel<eraaE luxe pakliêtten aan-
bFd- drdF-órooà" ".'- goPd

n diveBe Limburgse hotels en valantieceriÍa zijn
dit jaar 5o zoqeheiên Healtlr Buddies geplàatst. De ttealtlr Buddy É
een peÉoonlijle .oach in een lastje, aangenoten op de telefoorlij.,
dje het mensen rÍet een .hronit.he aandoening makkelijker maakt
om op valantiÊ te gaan. Het íimne kasije leeft een beelde.herm
en vierknoppen. Elke dag slelt de Health Buddyvragen aaÍ de

tatiërt over zij. ofhaar gezórdheld. De antwoorden van de patiênl
worden onli.e dooÍgeíuurd naarzijn m€dische begeleideE,wàar
door de patiênt voottdurend onder controle naai Het proeÍp.oject
fraakt deel uit van de samenwerling van de zuid{inbuigse zie

lenhuDen in helTelemedicjne Centrum Limburg. HetTCLkreeg van

de provin.ie een aaniaàqsubsidie van ruim € Ío.ooo.


