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Inleiding 

Parkstad Limburg staat aan de vooravond van een 
grote transformatie. Het Regioprogramma “Naar een 
duurzaam vitale regio” geeft een overzicht van de 
uitdagingen die de regio aangaat om van Parkstad 
in 2040 een vitale stadsregio te maken met circa 
220.000 inwoners. 

Het Regioprogramma schetst de visie op de toekomst 
(Parkstad 2040) en de strategie tot 2020. Op die basis 
worden komende jaren alle uitvoeringsprojecten be-
oordeeld en geselecteerd. De aanpak van Parkstad 
Limburg kenmerkt zich door accepteren, anticiperen 
en investeren. Accepteren dat de bevolkingsaantallen 
teruglopen. Anticiperen door vooral te zoeken naar de 
kansen (bijvoorbeeld verbeteren van het woningaan-
bod, vergroten en verbeteren van het groenareaal, be-
ter afstemmen van het retailaanbod). En vervolgens 
investeren in de duurzame economische vitaliteit van 
de regio. Zo versterken wij de potentie van onze re-
gio. In het Regioprogramma schetsen wij de visie op 
de toekomst, programmalijnen, doelstellingen, doelen 
en maatschappelijke effecten. In deze verkorte versie 
staan we stil bij de drie niveaus Visie, Strategie en 
Programmering met dito horizonten. 

2040 Visie
Voor de lange termijn heeft de Stadsregio Parkstad 
Limburg haar ambities benoemd onder de noemer 
‘Parkstad Limburg 2040: een duurzaam vitale regio’. 
Dit hoofdstuk geeft een beeld van wat de transforma-
tie Parkstad in 2040 heeft opgeleverd.  

2020 Strategie
Het regioprogramma schetst de strategie op weg 
daarnaar toe met een tijdshorizon tot 2020. De inhou-
delijke aanpak van het transformatieproces steunt op 
de Strategische Agenda Parkstad Limburg die samen 
met provincie is vastgesteld. De vijf kernthema’s uit die 
Strategische Agenda worden in het Regioprogramma 
uitgewerkt in twee centrale pijlers: de Herstructurering 
en de Economische structuurversterking: 

2010-2014 Programmering
Het Regioprogramma en de verdeelsleutel voor de 
eerste eigen investeringen in een duurzaam vitale 
regio zijn op 12 juli 2010 door de Parkstadraad vast-
gesteld. Samen vormen zij de basis voor de eerste 
uitvoeringsprojecten. Welke dat concreet zijn, wordt 
in het najaar van 2010 bepaald. In deze samenvat-
ting worden bij de verschillende programmalijnen 
mogelijke uitvoeringsprojecten wel al kort genoemd. 
Uitgebreidere beschrijvingen staan uiteraard in het 
Regioprogramma zelf.   
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Visie: Waar staan we in 2040?

Parkstad Limburg 2040:
een duurzaam vitale regio

Parkstad Limburg is in 2040 duurzaam vitaal. Door 
tijdig anticiperen en investeren is de bevolkings-
daling op hanteerbaar niveau gebleven. Anno 2040 
is er een nieuwe balans ontstaan van zo’n 220.000 
inwoners. Er is een betere balans ontstaan tussen 
veel ruimte en groen enerzijds en voldoende ste-
delijke dynamiek aan de andere kant. 

De gunstige Euregionale ligging van Parkstad Limburg 
wordt in 2040 nog beter benut. Door het verder verva-
gen van de landsgrenzen vormt Parkstad met Aken 
een netwerkstad met 800.000 inwoners. 

De inwoners van de Parkstad Limburg zijn actief, ge-
zond en ondernemend. De (selectieve) krimp van de 
beroepsbevolking is aangepakt door een krachtig so-
ciaal beleid van overheden met bedrijfsleven en maat-
schappelijke instellingen, gericht op het bevorderen 
van maatschappelijke- en arbeidsparticipatie en een 
hoogwaardige onderwijsinfrastructuur. Jongeren vin-
den Parkstad Limburg een aantrekkelijke regio om te 
leren, wonen en te werken. Parkstad heeft de econo-
mische betekenis en innovatiekracht van cultuur goed 
benut.

De regio kent een aantrekkelijk vestigingsklimaat met 
een brede variëteit aan economische bedrijvigheid. 
De variëteit aan bedrijvigheid kent een aantal herken-
bare accenten. Nieuwe energie is er daar één van. De 
aanwezigheid van een groot technologisch cluster in 
onderwijs en bedrijfsleven in de netwerkstad Parkstad 
– Aken is daarbij van groot belang geweest. De al lan-
gere tijd goed vertegenwoordigde economische secto-
ren zorg en financieel administratieve dienstverlening 
hebben hun sterke positie weten uit te bouwen. Er is 
daarbij een goede wisselwerking tussen de economi-
sche activiteiten en de onderwijsinfrastructuur. Met de 
focus op mbo- en hbo-niveau sluit het onderwijsaan-
bod aan bij de dynamiek van de economische activi-
teiten. En vice versa: de economie kent een toegeno-
men dynamiek dankzij de beroepsbevolking die in de 
regio is geschoold en die voldoende mogelijkheden 
heeft voor permanente scholing. Er is sprake van vol-
doende kritische massa op de arbeidsmarkt om een 
dynamische economische activiteit te waarborgen. 

De Parkstadring heeft in de 25 jaar van zijn bestaan 
gezorgd voor een goede verbinding tussen verschil-
lende economische functies, verspreid over het ge-
bied. Behalve als goede ontsluiting van buiten, haalt 
de Parkstadring ook veel doorgaand verkeer uit de 
wijken. Daarnaast is de Parkstadring een belangrijke 
motor gebleken voor ontwikkeling en herstructurering 
van bedrijventerreinen en voor nieuwe economische 
initiatieven, waaronder der verdere ontwikkeling van 
het toerisme. 

Zeker op de woningmarkt is de krimp aangegrepen 
als kans. De herstructurering van de woningvoorraad 
is integraal aangepakt. Kwaliteitsingrepen in de wo-
ningvoorraad zijn afgestemd met de benodigde in-
grepen op het gebied van de basisvoorzieningen en 
-accommodaties voor zorg, welzijn, sport, onderwijs 
en mobiliteit. Er zijn creatieve oplossingen benut om 
de extra - maar deels tijdelijke – piek in de vraag naar 
zorgwoningen en voorzieningen voor ouderen - op te 
vangen“. 

Die ruimte is natuurlijk vooral ook terug te vinden in 
de natuur- en groengebieden. Deze zijn in de afgelo-
pen decennia flink gegroeid. Langs de westflank lig-
gen waardevolle groene buitengebieden. Van daaruit 
dringen, meer nog dan voorheen, groene vingers de 
bebouwde omgeving in. Krachtige groene accenten in 
de stedelijke omgeving versterken het beeld van een 
Parkstad. 

Ruimte en groen vormen een belangrijke basis voor 
toerisme en recreatie. In het eerste decennium van de 
21e eeuw was Parkstad Limburg verreweg de snelst 
groeiende toeristische regio van Nederland. Door ge-
richte investeringen in de groene ruimte, de verdere 
doorontwikkeling van de attracties en het inzetten van 
de Parkstadring voor de verbinding van al deze toe-
ristische voorzieningen is de Oostflank van Parkstad 
Limburg uitgegroeid tot een van de meest vooraan-
staande bestemmingen voor vrijetijdsbesteding in 
Nederland en omringend buitenland. 
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2020 Strategie: Van visie naar realisatie

De strategie heeft betrekking op het realiseren van 
bestuurlijke en uitvoerende daadkracht en op het uit-
stippelen van inhoudelijke hoofdlijnen.

Van visie naar realisatie door daadkracht
Van Parkstad een vitale en duurzame regio maken, 
vergt naast visie en inhoud vooral ook daadkracht. 
Afgelopen periode is op een aantal manieren een ste-
vige basis voor die daadkracht gelegd:

Strategie op 2 pijlers

De aanpak van het transformatieproces steunt op de 
Strategische Agenda Parkstad Limburg uit 2007. De 
vijf kernthema’s uit die Agenda (Herstructurering, 
Parkstad Centrum, Gebiedsontwikkeling Parkstad- 
ring, Grensoverschrijdend openbaar vervoer en 
Campus Avantis/ Nieuwe energie) zijn daartoe in 
dit regioprogramma uitgewerkt in twee pijlers: 
Herstructurering en Economische Structuurver-
sterking.

● Met het vaststellen van het Pact van Parkstad begin 
2010, hebben de 8 Parkstadgemeenten een belang-
rijke stap gezet. Zo zijn met het pact de bevoegdhe-
den uitgebreid om zaken op regionaal niveau op te 
pakken. Een flinke verhoging van de bijdragen van 
de gemeenten aan de regionale agenda, zorgt voor 
meer financiële ruimte om projecten daadwerkelijk 
te realiseren. Deze extra bevoegdheden en midde-
len maken de weg vrij om een sterke uitvoeringsor-
ganisatie op regioniveau neer te zetten.

● In een samenwerkingsovereenkomst (februari 2010) 
hebben Parkstad en de Provincie Limburg vastge-
legd dat beide partijen ieder 25 miljoen in een geza-
menlijk fonds. onderbrengen voor uitvoering van het 
zogenoemde regiodialoogprogramma.

● Nauwe en structurele samenwerking met het Rijk 
is gunstig voor beide partijen: de regio krijgt onder-
steuning bij de uitvoering, en het Rijk kan voor haar 
landelijk beleid gebruik maken van de ervaringen bij 
‘krimpvoorloper’ Parkstad.

● De ingezette intensivering van de samenwerking met 
Städteregion Aachen is een voorwaarde om de inter-
nationale positionering van de regio te verbeteren. 
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 Pijler Herstructurering
In de pijler Herstructurering komen de thema’s 
Wonen, Zorg en Welzijn, Groen en Openbare 
Ruimte en Retail samen, die elk vanuit een eigen 
beleidsinvalshoek en vakdiscipline worden vorm-
gegeven. Voor één logisch samenhangende ont-
wikkelingsrichting is de aanpak van de herstruc-
turering in het Regioprogramma ingekaderd in 
een ruimtelijk en een maatschappelijk kader. Een 
integrale aanpak op wijkniveau, waarbij bovenge-
noemde thema’s dus in onderling verband worden 
opgepakt, is daarbij een strategische keuze.

 Herstructurering Wonen

De uitdaging 
Parkstad Limburg heeft al een aantal jaren te maken 
met een dalend inwonertal en aantal huishoudens, 
waardoor de woningvoorraadbehoefte ook daalt. Het 
is daarom een uitdaging om het aantal woningen te-
rug te brengen en het woningbestand aan de behoef-
ten aan te passen. Hiervoor moeten we met betrokken 
partijen een gestructureerd en efficiënt werkproces 
afspreken bij de uitvoering van het woningbouwpro-
gramma 2010-2020. Met creatieve en innovatieve 
maatregelen moeten de stakeholders de woningmarkt 
weerbaar maken tegen de gevolgen van de krimp.

Wat is al opgepakt?
● De Regionale Woonvisie op Hoofdlijnen 2006- 2010 

en de Regionale Woningbouwprogrammering 2006 
t/m 2010. 

● Onderzoek naar de ‘ijzeren’ voorraad van de wo-
ningcorporaties. 

● De ‘Herstructureringsvisie voor de Woningvoorraad’ 
voor de periode tot en met 2020.

● Opstelling ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 
Herstructureringsaanpak Parkstad Limburg’ (MKBA). 

Hoofdlijnen van aanpak
De aanpak van het herstructureren van de woning-
markt is uitgewerkt in het Transformatieplan en een 
Transformatiefonds. Het plan geeft een nadere uit-
werking van de doelen. In het transformatiefonds is 
het model uitgewerkt voor de financiering. 

Concreet komt het erop neer dat we tussen 2010 en 
2020 netto zo’n 5.500 woningen aan de voorraad 
gaan onttrekken. Grotendeels gebeurt dat door sloop, 
waar mogelijk doen we dat ook door samenvoeging 
van woningen. Voor de eerste jaren, tot 2014, is de 
richtlijn om netto 1.500 woningen te onttrekken en 100 
woningen samen te voegen. 

De concrete vertaling naar de praktijk gebeurt via 
de Wijkenaanpak. Dat betekent dat we primair in 
vijf Parkstadwijken beginnen met herstructurering:
Kerkrade West, Brunssum centrum/noord, Nieuwen-
hagen (Landgraaf) en Hoensbroek en Vrieheide 
(Heerlen). Deze wijken dienen tevens als proeftuin 
voor overige initiatieven.

 Herstructurering Zorg en Welzijn

De uitdaging
De veranderende bevolkingssamenstelling (vergrij-
zing) zorgt voor meer vraag naar zorg en naar andere 
typen woningen. De uitdaging voor Parkstad ligt in het 
voorzien in de behoefte aan kleinschalige woonvor-
men, waarbij de zorgvoorzieningen in de nabijheid 
zijn. Door de extra-muralisering van de zorg kunnen 
ouderen namelijk veel langer zelfstandig blijven wo-
nen. 

Wat is er al gedaan?
● Opstellen uitvoeringsplan voor zorgwoningen en 

start inventarisatie welke woningen in de regio ge-
schikt zijn of geschikt te maken zijn tot een zorgge-
schikte woning.

● Daarnaast lopen ook buiten de woonsector een 
aantal projecten in zorg en welzijn, zoals het service 
centrum ketenzorg, specifieke voorzieningen voor 
dementerenden, sociale wijkteams en dergelijke.

Hoofdlijnen van aanpak
Mede op basis van analyse van de maatschappelijke 
opgave worden wijkgebonden basisvoorzieningen 
ontwikkeld in combinatie met het realiseren van vol-
doende zorggeschikte woningen. 

Deze combinatie komt samen in de uitvoering van het 
experiment herstructurering zorg, waarbij de nadruk 
niet alleen ligt op de voorzieningen zelf, maar ook 
op manieren van samenwerking om projecten daad-
werkelijk van de grond te krijgen. Sleutelwoorden: 
samenwerking, synergie, zelfmanagement en levens-
loopbestendige buurten.
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 Herstructurering Groen en
 Openbare Ruimte

De uitdaging
Krimp heeft pregnante ruimtelijke effecten, waarvan 
het vrijkomen van ruimte het meest zichtbare is. Het 
bepalen van, en uitvoering geven aan, een nieuwe 
invulling en functie van de vrijkomende ruimte in het 
stedelijk gebied is daarmee een van de dringendste 
opgaven. 

Wat is al gedaan?
● Schets ruimtelijk beleid in Parkstad tot 2030 in de 

Intergemeentelijke Structuurvisie.  
● Ontwikkeling ‘Groene Agenda’ aansluitend op het 

provinciale programma Vitaal Platteland. In het kader 
daarvan zijn diverse projecten al uitgevoerd, waar-
onder de herinrichting van landgoed Terworm, het 
Natuurpark Rodebach-Roode Beek Onderbanken-
Gangelt en het project Groenmetropool.

 
Hoofdlijnen van aanpak
● Herstructureren van de openbare ruimte in het ste-

delijk gebied. Voor de concrete uitvoering volgt deze 
de realisatie van de herstructurering wonen. Krimp 
biedt de kans om het totale ruimtegebruik en de ver-
deling efficiënter, integraler en duurzamer te plan-
nen. Vergroening van stedelijk gebied -de ontwikke-
ling van pocket parks is daar een voorbeeld van- en 
een betere interactie tussen landelijke en stedelijk 
gebied, hebben een positief effect op leefbaarheid 
van wijken. Nog in 2010 geven we het startsein voor 
een gezamenlijk ontwikkelingstraject hiervoor. 

● Regionale landschapsontwikkeling om de interactie 
tussen het landelijk en stedelijk gebied te verbeteren. 
Komende jaren zetten we primair in op een aantal 
(grootschalige) ontwikkelingen:
- Oostflank Brunssum en Heidenatuurpark, Rode 

Beek
-  uitvoering Corio-Glana
- Gravenrode/Anstelerbeekdal
- realisatie Groenspoor Heerlen

 Herstructurering Retail

De uitdaging
De opgave tot 2020 is dat de huidige winkelleeg-
stand tot een aanvaardbaar peil teruggebracht wordt. 
Vernieuwingen en toevoegingen aan de markt zullen 
hand in hand gaan met het uit de markt halen van 
voorzieningen waarvoor we alternatieve bestem-
mingen moeten bepalen. Een nieuwe balans tussen 
vraag en aanbod moet passen bij het bevolkingsaan-
tal en de koopkracht.

Wat is al gedaan?
● Een verkennend onderzoek naar de aard en om-

vang van de problematiek van leegstaande winkel-
ruimten.

● Een basis gelegd voor de ontwikkeling van een 
gerichte herstructureringsaanpak voor de retail in 
Parkstad Limburg. 

Hoofdlijnen van aanpak
De regionale retailstructuurvisie wordt zodanig her-
zien dat de retailvoorzieningen qua volume en inhoud 
ook komende jaren blijven passen bij de omvang en 
aard van de regionale vraag. Daarbij worden regio-
nale kaders voor retailontwikkeling opgesteld, om tot 
een aanpak te komen waarbij een nieuwe balans in 
de markt komt. Een balans waarbij nog steeds de 
mogelijkheid tot vernieuwing bestaat, maar waarbij 
ook het overaanbod aan vierkante meters effectief en 
doelmatig verminderd wordt. 
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  Pijler Economische 
structuurversterking

 Gebiedsontwikkeling Parkstadring

De uitdaging
De centrale uitdaging is het versterken en doorontwik-
kelen van de economische speerpunten waarop de 
Stadsregio inzet. In de eerste plaats moet de regio 
economische en professionele ontwikkelingskansen 
krijgen, ook voor hoger opgeleiden.
In de tweede plaats moet in relatie tot de bevolkings-
daling worden ingezet op het versterken van het in-
noverend vermogen: meer doen met minder mensen. 
Daarin schuilt zowel de oplossing voor de eigen uitda-
ging van bedrijven, als ook de kans voor het ontwik-
kelen van nieuwe producten en diensten. 

Om de economische ontwikkeling van de regio 
te sturen, is de afgelopen jaren al gekozen voor 
een beperkt aantal economische speerpunten: 
nieuwe energie, toerisme, zorg, financieel admini-
stratieve dienstverlening en de ontwikkeling van 
het centrum van de regio: Parkstad Centrum. Deze 
combinatie betekent een keuze voor een duurza-
me mix van stuwende en verzorgende sectoren. 
Achterliggend doel: nieuwe en vernieuwende 
werkgelegenheid creëren die de bestaande ar-
beidsmarkt bedient en die hoger opgeleiden aan-
trekt en vasthoudt.

 Infrastructuur als drager van econo-
mische ontwikkeling

De uitdaging
De ambitie van Parkstad Limburg is om de regio re-
gionaal en internationaal goed bereikbaar te maken, 
over de weg en via het spoor. De realisatie van een 
ringwegstructuur om de onvoldoende functionerende 
radiale structuur te ontlasten en de verbetering van 
de railinfrastructuur, zijn cruciale onderdelen voor een 
krachtige en leefbare regio. 
 
Wat is al gedaan?
1. Realisatie Binnenring, door de gemeenten Heerlen 

en Landgraaf. Gereed eind 2010.  
2.  Planvorming Buitenring. De feitelijke aanleg van de 

Buitenring staat gepland voor 2011-2015.
  
Hoofdlijnen van aanpak
Bij de realisatie van ringwegen en flankerende in-
frastructuur staan de Binnenring, de Buitenring en 
de randweg Abdissenbosch (nieuwe internationale 
verbinding van niveau) en de Leisure Boulevard 
Gravenrode centraal. 

Voor een betere bereikbaarheid van de netwerkstad 
Parkstad Limburg – Städteregion Aachen (Euregionaal 
Openbaar Vervoer) staan de hoofdverbindingen IC 
Eindhoven-Sittard-Aken en de nieuwe Avantislijn 
centraal. Voor eerstgenoemde vinden vanaf 2011 
aanpassingen aan het spoor plaats die de capaciteit 
op dat traject vergroten. Ook voor de Avantislijn is de 
financiering aan Nederlandse zijde gedekt. Start van 
de aanleg is voorzien in 2014.

Hoofdlijnen van aanpak

De Open Campus Avantis moet een erkende positie 
verwerven als de 4de campus van de regio naast de 
drie campussen van de RWTH Aachen (Technische 
Universiteit Aken). Bij Nieuwe Energie ligt de focus 
op twee energiebronnen, te weten zonne-energie en 
geothermie en de thema’s ‘toepassing in de bebouw-
de omgeving’ en ‘energieopslag’. Op het gebied van 
zonne-energie loopt op dit moment het aantrekken 
van onderzoeksinstituut Solaris, die in de toekomst 
de belangrijke schakel moet vormen tussen labora-
torium en industrie.
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Afgelopen jaren was Parkstad Limburg de snelst 
groeiende toeristische regio van Nederland. Deze lijn 
trekken we door. In 2010-2011 stellen gemeenten en 
betrokken ondernemers plannen van aanpak op voor 
in totaal 19 clusters waar hoogwaardig, intensief ver-
maak, dan wel meer extensieve recreatie aan de orde 
is. Een van de meest kansrijke gebieden daarbij is de 
Oostflank van Parkstad.

De zorgsector is op dit moment met 13.000 werk-
nemers een van de economische motoren. De sec-
tor vraagt door een dreigend personeelstekort, een 
toename in de vraag naar zorg en de noodzaak tot 
kostenbeheersing, om een innovatief klimaat. Een 
zorginnovatiecentrum dat deel uitmaakt van de 
Zorgacademie in de directe nabijheid van een drietal 
zorginstellingen, moet daarin voorzien. Deze instellin-
gen liggen straks geconcentreerd in de Zorgvallei.

Daarnaast ligt de focus op behoud en versterking van 
de financieel administratieve sector, als belangrijke sti-
mulator voor de economie in de regio. Dat gebeurt on-
dermeer door verbetering van de kennisinfrastructuur 
en optimalisering van de infrastructurele faciliteiten.

De broodnodige revitalisering van bedrijventerreinen 
die inmiddels in gang is gezet zetten we door. Begin 
2011 beginnen we met de herstructurering van vier 
terreinen, naast de vier andere terreinen die afgelo-
pen jaren al gerevitaliseerd zijn. 
De grote onderwijsinstellingen in Parkstad hebben 
vergaande plannen ontwikkeld voor de onderwijs-
campus Xperience Parkstad. Het leeuwendeel van de 
geraamde investeringen van € 147 miljoen hiervoor, 
hebben de onderwijsinstellingen zelf al grotendeels 
geregeld. Het belang voor de regio is groot: onder-
wijsinstellingen zijn grote werkgevers, met een posi-
tieve spin-off in de vorm van startende ondernemers. 
Daarnaast trekken ze andere kennisintensieve orga-
nisaties aan. 

 Parkstad Centrum

De uitdaging
Het centrum van Heerlen is het centrum van Parkstad. 
Podium voor de spreekwoordelijke Culturele Lente, 
motor voor onze regionale economie en kristallisa-
tiepunt voor hoogstedelijk wonen. Om de regionale 
woon- en werkomgeving aantrekkelijk en leefbaar te 
houden is een stadscentrum met een groot aanbod 
aan winkels, bedrijvigheid, wonen, vermaak, kunst 
en cultuur, in de directe nabijheid van groot belang. 
Parkstad Centrum moet voldoen aan die behoefte. 

Hoofdlijnen van aanpak 
Investeren in Parkstad Centrum is vooral investeren 
in de ontmoetingsplek, in de openbare ruimte. De 
nadruk ligt dan ook niet alleen op de ‘stenen’, maar 
op de mensen en hun beleving. We streven naar een 
duidelijke identiteit, kwaliteit en levendigheid van het 
stadscentrum.

Concreet in projecten en activiteiten:
● Bouw Maankwartier rondom het stationsgebied 
● De transformatie Royal/Peutz Driehoek 
● Culturele lente en dynamische partner bij de reali-

satie van Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 (VIA 
2018)

● Herstructurering openbare ruimte met nieuwe ont-
moetingsplekken in de binnenstad 

● Afronding ‘Morenhoek’, creatieve industrie en jong 
wonen

● Kwalitatieve toevoeging aan winkelaanbod van 
Schinkel-Zuid 

● Laten herleven winkel- en flaneerstraat Oranje 
Nassaustraat 

● Opwaardering Burgemeester van Grunsvenplein 
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 Arbeidsmarkt en Onderwijs

De Uitdaging
Een beroepsbevolking die in kwalitatief en kwantitatief 
opzicht beantwoordt aan de verwachtingen van het 
bedrijfsleven, is een belangrijke factor in het behou-
den en aantrekken van economische bedrijvigheid. 
Een vitale regionale economie steunt op een effectief 
arbeidsmarktbeleid en is tegelijkertijd voedingsbodem 
voor dat arbeidsmarktbeleid. Er moet een structurele 
kwaliteitsslag gemaakt worden op het vlak van ar-
beidsmarkt en onderwijs. 

Hoofdlijnen van aanpak
Een evenwichtige onderwijsspreiding, doorontwikke-
ling van de regionale kennisinfrastructuur en compe-
tentieontwikkeling van de beroepsbevolking zodat de 
inzet van de beroepsbevolking uit de regio geoptima-
liseerd kan worden: dat zijn hoofdlijnen van de aan-
pak.

Concrete projecten en activiteiten daarbij zijn 
onder meer:
● Vestiging van Kennisinstituut Solaris
● Onderwijsboulevard Campus Xperience Parkstad
● Zorgacademie – gelegen tussen drie zorginstellin-

gen (Atrium MC, Mondriaan, Sevragram)
● Leven Lang Leren in Limburg
● Greening the crisis

 Verbindend element: IBA

De strategie op weg naar het beeld ‘Parkstad Limburg 
2040: een duurzaam vitale regio’ is een integrale 
strategie. Om dit te realiseren moet er nauwe on-
derlinge samenhang en wisselwerking zijn tussen 
de programmalijnen. Om deze integraliteit in de uit-
voering te ondersteunen, is de IBA, de Internationale 
BauAusstellung een verbindend middel. 

De IBA is een van oorsprong Duits fenomeen. De di-
recte vertaling – Internationale Bouw Tentoonstelling 
– is misleidend. Een IBA is namelijk niet een tentoon-
stelling in de traditionele zin van het woord. Een IBA 
is een instrument, een ontwikkeltraject, dat econo-
mische zwakke steden of regio’s met nieuwe ideeën 
en projecten in de economische, sociale en culturele 
sector tracht om te vormen tot economisch sterke en 
vitale gebieden. 

De IBA kan de transformatieopgave op een creatieve 
en innovatieve manier thematiseren en in beeld bren-
gen. De IBA kan daarmee uitgroeien tot vliegwiel voor 
de transformatie. 

Het jaar 2010 staat in het teken van de uitvoering van 
een haalbaarheidsonderzoek waarbij het ontwerpen 
van een werkatelier voor de IBA in de opdracht ligt. 
Indien alles volgens de planning verloopt, zal in 2012 
de start zijn van de IBA.

impressie IBA See | Fürst-Pückler-Land
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Kaders voor de uitvoering

De overkoepelende lange termijn doelstelling van 
het regioprogramma luidt:

Het tot stand brengen van een duurzaam econo-
misch vitale en welvarende regio met een nieuw 
stabiel demografisch evenwicht.

Een stabiel demografisch evenwicht veronder-
stelt dat de bevolking zich naar omvang heeft 
gestabiliseerd (rond de 220.000 inwoners) en dat 
de samenstelling naar leeftijdsopbouw voldoende 
breed is in de leeftijdsgroep van reproductieve 
leeftijd (20 - 40 jaar).

Het is van groot belang om hierbij de voortgang te mo-
nitoren en de bijdrage hieraan vanuit de twee pijlers en 
de daarin ondergebrachte programmalijnen concreet 
en meetbaar te maken. Het Regioprogramma geeft 
een overzicht van indicatoren aan de hand waarvan 
de maatschappelijke effecten van de verschillenden 
programmalijnen bepaald kunnen worden. Op die 
manier kunnen we – ook tíjdens de transformatie 
– antwoord krijgen op de vragen: ‘doen we de juiste 
dingen?’ ‘doen we de dingen goed genoeg?’ en ‘wat 
moeten we meer of anders doen?’
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Colofon

Heerlen, juli 2010

Deze uitgave van Stadsregio Parkstad Limburg is een samen- 
vatting van het Regioprogramma “Naar een duurzaam vitale 
regio”. Het Regioprogramma is op 12 juli 2010 vastgesteld 
door de Parkstadraad. 

Stadsregio Parkstad Limburg

Postadres: 
Postbus 200
6400 AE HEERLEN

Bezoekadres: 
CBS-weg 2
6412 EZ Heerlen

T 045 - 570 01 23
F 045 - 574 09 08
E info@parkstad-limburg.nl
I www.parkstad-limburg.nl




