#DiscoverEU
Meerssen, 27 mei 2019

Aan de informateurs Koopmans en Gabriels,

Complimenten voor de insteek en organisatie van de bijeenkomst afgelopen donderdagavond.
Ter ondersteuning hierbij nog een elektronische weergave van onze inbreng tijdens de drie rondes
aan de verschillende tafels.

Blijf investeren in participatieve wijze van samenwerken binnen Buitengoed Geul & Maas!
Martin Paul noemt onze Nederlandse manier van werken : creatief, onconventioneel, flexibel en
oplossingsgericht. En in potentie ons belangrijkste exportproduct voor Europa.
Op allerlei terreinen wordt al binnen Zuid Limburg gebouwd aan dat exportproduct en meer
community, minder kerktoren. Ook jullie willen meer participatie. Het project Via Douzelage, Via
Belgica en Buitengoed Geul & Maas zijn daar mooie voorbeelden van. Conferentielocatie Ontmoet
Anna en andere ondernemers binnen het Buitengoed Geul & Maas leren elkaar steeds beter kennen
en vertrouwen. De gemeenten Meerssen, Valkenburg en Maastricht en de Provincie ervaren we
steeds meer als partner. Samen bouwen we via figuurlijke aan letterlijke verbindingsassen en het
ontsluiten van eilanden in de Geul. Samen ontdekken we pareltjes en laten deze na een
opknapbeurt weer “schitteren”.
Deze participatieve aanpak willen we in de community Buitengoed Geul & Maas ook de komende
vier jaren verder uitbouwen en laten renderen. Zonder steun van onze provincie zullen de
investeringen van de afgelopen jaren gaan onder presteren. Samen kunnen we de infrastructuur
voltooien en onze inwoners en toeristen stimuleren de vruchten er van te plukken . De participatieve
aanpak, die jullie willen bevorderen, past helemaal in het transitieproces waar we binnen het
Buitengoed Geul & Maas mee bezig waren, zijn en nog voor staan. Nu afhaken is kapitaalvernietiging
en het verkeerde signaal aan de voorstanders van het kerktoren denken.
Zuid Limburg is geen heuvelland, maar een plateau met dalen. De dalen bieden geborgenheid en
scheppen identiteit. De dalen verbinden Parkstad, Sittard/Geleen en Maastricht. De dalen brengen
ons ontwikkeling en welvaart: al eeuwen. Maar de hellingen begrenzen ook.

Zonder grenzen zou Zuid Limburg behoren tot de aantrekkelijkste gebieden van Nederland. Het
zelfde geldt voor Aken in Duitsland en voor Luik in België. Samen zijn we een van de aantrekkelijkste
gebieden van Europa. Alleen dat moet je tijdens je jeugd wel leren zien, snappen en benutten.
Als grenzen vooral in ons hoofd blijken te zitten, kunnen we er gelukkig als regio zelf veel aan doen.
Grenzen voorkomen vraagt om “bildung” en “contact”. Grenzen overwinnen vraagt om “umdenken”,
“durchfuhren neuer combinationen” en een “wir schaffen das” instelling.
Een goed voorbeeld is de “wederopstanding” van de spoorlijn tussen Maastricht en Kerkrade.
Als we zomer 2006 een referendum hadden gehouden, was deze oude aftandse halfuur dienst
ongetwijfeld opgeheven. Het Franse Veolia dacht echter Cruijffiaans en “snapte het toen ze het
zagen” en de Heuvellandlijn werd de ruggengraat van het elektrische vervoeren van onze jongeren
naar Stella Maris, Vista, Zuyd en de UNI. Met het Duitse ARRIVA bouwen we deze lijn nu verder uit
naar Aken, Luik en Hasselt. Het vergt investeren, maar het smeedt onze regio wel aaneen. En het
schept nieuwe dynamiek. Ook het Buitengoed Geul & Maas heeft Veolia zo geweldig ontsloten. En
ARRIVA zal in de komende jaren de hele Euregio minimaal elke uur toegang gaan bieden tot het
Geuldal.
Naar Aken, Luik, Maastricht en Hasselt komen nu jaarlijks 25.000 18 jarigen om te studeren. Deze
groep vasthouden en een toekomst bieden in onze regio is “goud” waard. Hiervoor is het echter wel
nodig dat zij “onze regio gaan zien, snappen en benutten”. Als docent van Zuyd heb ik moeten
constateren dat onze “kerktoren jongeren” elkaar en de kwaliteiten van Zuid Limburg na vier jaren in
één klas nog niet kenden. “Ik wil later in de industrie gaan werken. Dan zal ik wel naar de Randstad
moeten gaan”. Het verhaal van onze streek over brengen aan onze jongeren zal ze meer
zelfvertrouwen geven.
Vanuit dat besef pleit ik ervoor om de jongeren, die naar onze regio komen studeren, te helpen
inburgeren (Limburgeren!!) en te laten snappen, dat onze regio een Bron van Europa is. Door ze op
te nemen en in te zetten in onze community kunnen ze vruchten gaan dragen.
Alle 18 jarigen in Europa krijgen de kans deel te nemen aan DiscoverEU. Eén maand gratis reizen
door vier landen op kosten van de EU. Hoe goed zou het zijn als we onze regio onder de aandacht
weten te brengen van alle Europese jongeren. Conferentielocatie Ontmoet Anna heeft samen met
de Douzelage de Via Douzelage ontwikkeld. Een reis langs alle 28 plaatsen van de Douzelage,
waaronder Meerssen. De Via Douzelage laat je Europa in al zijn facetten ontdekken. Ik wil graag
samen met de Provincie en de Universiteiten in Brussel gaan pleiten de DiscoverEU jongeren niet
doelloos op pad te sturen, maar met een doel en een route : de Via Douzelage. De rest van hun
leven zullen ze dan zeker één keer “de bron van Europa” willen gaan bezoeken.

Veel succes bij jullie streven onze Provincie nog meer te laten profiteren van zijn ligging en rijkdom.

Hartelijke groet,

Jos Kester, landschapsgids en kwartiermaker Community
Conferentielocatie Ontmoet Anna in Station Meerssen

