Parkstad plukt vruchten
van intensieve samenwerking

Woningmarkt
Tweede wapenfeit: de transitie op de woningmarkt. ‘De gemeenten
en de woningcorporaties hebben, ook met hulp van de provincie,
de leegstand aangepakt door op grote schaal slechte woningen te
slopen. Tegelijk zijn oude woningen opgeknapt en verduurzaamd,
nieuwe scholen en multifunctionele accommodaties gebouwd,
winkelcentra verbeterd, parken ingericht en dat in samenhang met
een uitgebreid sociaal programma. Hele wijken zijn op deze manier
weer opgebloeid en vergroend. Prachtig voorbeeld is KerkradeWest met z’n energieneutrale woningen. Natuurlijk is er nog
leegstand en moeten we leven met een vergrijzende en krimpende
bevolking, maar de scenario’s zijn lang niet meer zo zwart als tien
jaar geleden. Uit het hele land komen bestuurders hier kijken hoe
we de problemen aanpakken. Dat geldt ook voor de zorgsector. De
vergrijzing sloeg het eerst toe in Zuid-Limburg en al heel snel is het
besef gekomen dat de zorg op de schop moet. In de Zorgacademie
werken onderwijs en zorginstellingen samen en worden mensen
opgeleid voor de zorg van de toekomst. In het project Zorgtafels
werken deze partijen, gemeenten en bedrijfsleven samen aan
innovaties en slimme oplossingen voor de zorg, waarbij de vraag van
de burger centraal staat.’

studenten in Kerkrade wonen, Nacht der Unternehmen, waarmee we
studenten uit Aken in contact brengen met Nederlandse bedrijven,
en Grensinfo Punt, waar mensen geholpen worden met wonen en
werken over de grens. Grensoverschrijdend ondernemen, wonen en
werken biedt veel kansen.’
Smart Services
Verder wijst Peter Bertholet nog op de Smart Services Campus,
die in Heerlen op het terrein van APG vorm krijgt en waarvoor de
provincie, de Universiteit Maastricht en APG hebben afgesproken
zo’n honderd miljoen euro in te investeren. In de smart service
samenwerking werken grote ondernemingen als APG, AZL en CBS
samen met overheden en bedrijfsleven aan het opzetten van nieuwe
slimme diensten, onder andere op het gebied van big data. ‘Ook
een banenmotor die verbonden is met de campussen in Maastricht
en Sittard-Geleen. Daarnaast verwachten we veel rendement van
de Internationale Bauausstellung (IBA). Een Duits concept, dat in
Parkstad voor de eerste keer buiten Duitsland wordt toegepast en
garant staat voor innovatie op het gebied van onder meer wonen,
bouwen en zorg. Als ik alles bij elkaar tel, dan durf ik gerust te stellen
dat de regio Parkstad een van de Nederlandse kraamkamers is van
een nieuwe economie. Alle reden om trots op te zijn en vooruit te
kijken.’

Tijd om trots te zijn
en vooruit te kijken
Peter Bertholet

De innovatieve kraamkamer van Nederland
De Stadsregio Parkstad Limburg is in 2000 opgericht om de
samenwerking tussen de gemeenten in de Oostelijke Mijnstreek
te verbeteren om de geweldige opgave, waar de regio voor
stond, krachtiger aan te kunnen pakken. Na de vernieuwing
van de samenwerking in 2014 zetten de wethouders van de acht
deelnemende gemeenten meer dan ooit de koers uit in Parkstad.
Samen werken ze aan beleid en projecten op het gebied van
economie, toerisme, wonen, ruimte en mobiliteit. Projecten waarin
de gemeentegrenzen worden geslecht en nu ook nadrukkelijk de
samenwerking met het Duitse achterland wordt gezocht. De eerste
klinkende resultaten zijn geboekt en het optimisme overheerst.
‘We zijn de kraamkamer van Nederland als het om innovatie in
samenwerking gaat.’
De verhuizing naar de overkant van de straat, naar het vroegere
CBS-gebouw in Heerlen, is net achter de rug. Voor de medewerkers is het
nog even zoeken en wennen, maar de keuze is bewust gemaakt, zegt
directeur-secretaris Peter Bertholet van het samenwerkingsverband.
‘Vijf jaar heeft dit gebouw leeggestaan. Nu werkt hier een nieuwe generatie
ondernemers samen met verschillende instellingen aan de toekomst.
Hier zijn tentoonstellingen, evenementen, symposia. Het gebouw bruist,
leeft weer. Een mooi voorbeeld hoe je een schijnbaar verloren pand
een nieuw leven geeft. Symbolisch eigenlijk voor deze hele regio.’
Peter Bertholet is een enthousiast man. Stilzitten zit niet in zijn
aard, zeker niet als hij de toekomst schetst van Parkstad Limburg.
IJsberend door zijn kantoor, driftig tekenend op het whiteboard
maakt hij voor de zoveelste keer duidelijk dat het gedaan is met
het doemdenken. ‘Veel mensen hebben nog altijd het negatieve

beeld van een krimpregio met een hoge werkloosheid en een
ongezonde bevolking. Een regio die het mijnverleden als een loden
last meesleept. Het wordt tijd om de ogen te openen. We hebben
de laatste jaren grote stappen vooruit gezet. Onlangs hebben we
van de minister zelfs een mooi compliment gekregen. Van de 23
krimpregio’s in Nederland heeft Parkstad het meest voortvarend de
ontgroening en vergrijzing aangepakt. We hebben geïnvesteerd in
een nieuwe economie en daarvan beginnen we nu de vruchten te
plukken. Ik weet het, het zit niet in onze aard om hosanna te roepen.
Maar de feiten spreken voor zich.’
Leisure
De directeur wil die feiten graag op een rij zetten. Hij begint met de
sector Leisure die zich de laatste tien jaar heeft ontwikkeld tot een
serieuze banenmotor. ‘GaiaZOO en SnowWorld zijn de bekendste
trekkers. Daar zijn de afgelopen jaren nog de nodige attracties
bijgekomen: de Leisure Dome en C-City in Kerkrade, Slot Schaesberg
in Landgraaf dat met traditionele technieken herbouwd wordt en ook
Parkstad Limburg Theaters heeft zich steeds meer als bovenregionale
trekker ontwikkeld. Op afzienbare termijn misschien wel Nature
Wonderland als internationale trekpleister. Luchtfietserij? Dat denk
ik niet. Jean Gelissen is een ondernemer die weet waar hij het over
heeft. Dat heeft hij wel bewezen met Toverland. Nature Wonderland
is geen vaag bedenksel, maar heel concreet. Zuid-Limburg zou een
dergelijke trekker goed kunnen gebruiken. Deze regio is weliswaar
populair bij vooral Nederlanders voor een korte vakantie of dagtrip,
we zouden graag zien dat mensen langer blijven. Ook buitenlanders.
Samen met Maastricht en het Heuvelland kunnen we ons breder
profileren. We versterken elkaar.’

Duurzaamheid
Duurzaamheid is de derde poot onder de nieuwe economie in Parkstad.
‘We hebben uitgerekend dat we in de acht Parkstadgemeenten
elk jaar voor een half miljard euro aan energie gebruiken. Het zou
toch mooi zijn als je een deel van dat geld zou investeren in het
verduurzamen van woningen en gebouwen en het opwekken van
duurzame energie. Zo gezegd zo gedaan. Diverse partijen hebben
hun nek uitgestoken met het Mijnwaterproject: warmte en koude
uit de mijnschachten. In Landgraaf draait een heel succesvol project
met zonnepanelen. Meer dan zevenhonderd huishoudens hebben
gebruikgemaakt van het aanbod van de gemeente voor de montage
van zonnepanelen op hun dak. Gefinancierd met een lening die ze
betalen door een lagere energierekening. Dat systeem willen we de
komende jaren verder uitrollen over heel Parkstad. En ook hiervoor
geldt: we dienen als voorbeeld voor andere Nederlandse gemeenten.’
Buitenring
Is er naast de meer algemene positieve tendens nog meer positiefs te
melden? Peter Bertholet gaat er nog een keer goed voor zitten. ‘Wat
dacht u van de Buitenring? Na vijftien jaar plannen en procedures wordt
de weg eindelijk aangelegd. Goede infrastructuur en verbindingen
zijn van levensbelang voor een economie. Als je het toerisme echt
verder wilt ontwikkelen, dan is de Buitenring onmisbaar. Verder is
het besluit genomen om een intercityverbinding te realiseren tussen
Amsterdam en Keulen via Heerlen en Aken. Waar nodig wordt de
spoorlijn nog geëlektrificeerd. Eindelijk, want de verbindingen met
Duitsland moeten beter. We willen ook meer samenwerken met Aken,
waar onder meer de grootste technische universiteit van Duitsland
te vinden is en waar wordt gebouwd aan een nieuwe campus. In
ons project Charlemagne geven we de samenwerking handen en
voeten met projecten als studentenhuisvesting, waardoor Duitse

De wethouders Economische Zaken en Toerisme overleggen
regelmatig over plannen en ontwikkelingen.

Stadsregio Parkstad Limburg wordt gevormd door de
gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth,
Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. De regio is 211
vierkante meter groot, telt bijna 250 duizend inwoners
en ruim vijftienduizend bedrijven en instellingen. In het
samenwerkingsverband zijn het de burgemeesters en
wethouders die op de terreinen ruimte, mobiliteit, wonen,
economie en toerisme gezamenlijk beleid en plannen maken
in zogenaamde bestuurscommissies. De gemeenteraden
hebben uiteindelijk het laatste woord over beleidskaders en
investeringen.

Meer informatie op www.parkstad-limburg.nl

