Nieuwjaarstoespraak gouverneur Emile Roemer, 3 januari 2022,
uitgesproken in een leeg Gouvernement aan de Maas,
aan het eind van nieuwjaarsuitzending L1 ‘Wij zijn Limburg’
Lieve Limburgers,
Wat had ik hier graag samen met u
als nieuwe gouverneur
in dit nieuwe jaar,
een nieuw begin gemaakt.
Want wát heeft Limburg het
in 2021
voor haar kiezen gehad.



met corona, dat juist hier in het zuiden zo hard blijft inhakken,
zóveel mensen raakt,
en het bijna onmogelijke blijft vragen,
voor wie in de zorg werkt,
of een eigen zaak heeft…



Met dat water, dat deze zomer duizenden uit hun huizen verdreef,
en bij velen helaas ook écht naar binnen stroomde,
om ‘huis en haard’ en of zaak zo vreselijk te vernielen.



En hier in het gouvernement,
met het opstappen van het voltallig bestuur,
waarna slechts één enkel iemand
het schip tijdelijk drijvende moest zien te houden…

Toch weet ik zeker dat Limburg
de veerkracht kent
om niet alleen alle wonden te likken
maar ook sterker uit deze – zoveel langer geworden - tunnel te komen.
Ja, het Limburg waarop ik
in de maand dat ik nu uw gouverneur mag zijn

nóg meer verliefd raakte.
Niet alleen vanwege haar schoonheid,
die zoveel verder reikt dan het prachtige heuvelland,
zoals boswachter Jan van der Ligt
mij ‘met heel zijn hart en ziel’
ook liet zien in het Bergerbos
in de kop van Noord-Limburg…
Net zo goed viel ik voor haar saamhorigheid,
dat échte omzien naar elkaar,
waar nu heel het land zo naar snakt.
U hoorde het – met mij - bouwvakker Arjen Teuwisse zo mooi
verwoorden op de Groene Loper in Maastricht.
Hoe het hier níet ‘ieder voor zich’ is,
maar hier juist draait om ‘het elkaar helpen’.
Hij noemde het ‘de Limburgse jus’ die het allemaal zoveel prettiger
maakt…
Maar ik viel óók als een blok voor haar geweldige inventiviteit.
Een inventiviteit die duidelijk verder reikt
dan de vier Brightlands-campussen,
die verspreid over de provincie,
barsten van de slimme plannen voor een duurzame toekomst.
Het is een inventiviteit die duidelijk óók in het Limburgse MKB zit.
Ik was echt onder de indruk
met hoeveel passie
paprikatelers Marc en Nicole Litjes in Meterik,
mij - óók nog buiten beeld vertelden over hoe zij
op álle terreinen
een gezond, maatschappelijk verantwoord bedrijf willen runnen.
Voor mij staat dus al na een maand gouverneurschap
als een paal boven water,
dat Limburg méér dan genoeg in huis heeft
om straks sterker uit die tunnel te stappen.
Zeker als we als overheid ook een voorbeeld nemen
aan dat allerbeste zorgcentrum Op den Toren in Nuth,
waar zorgmanager Angelique Walthouder met mij deelde hóe zij zijn
gaan ‘omdenken’.

Hoe ze nú de behoefte van de bewoners als uitgangspunt nemen,
en als zorgverleners tegenwoordig boven hun eigen disciplines uitstijgen
om samen zo véél beter aan die behoefte te kunnen voldoen…
Zij bood daarmee een inspirerende insteek,
die prima past bij hoe ik mijn gouverneurschap wil invullen.
Want ook ík ben allereerst bijzonder benieuwd
naar de behoeftes, ervaringen en ideeën van u als bewoners;
de bewoners van de mooiste provincie van het land.
Dus, beste Limburgers, beste kijkers,
deel met mij:
 wat u blij, verdrietig of boos maakt;
 hoe jij denkt hoe het beter kan;
 en waar oplossingen en kansen liggen…
Zodra het weer kan,
trek ik er weer op uit
om persoonlijk te komen luisteren
naar die ‘wensen, verhalen en oplossingen’
En al maak ik als gouverneur niet zelf het beleid,
ik daag degenen die dat wél maken,
graag uit om boven eigen disciplines en portefeuilles uit te stijgen,
om samen écht tegemoet te komen aan wat Limburgers nu nodig
hebben.
Ik zie ons hierin graag – net als zorgcentrum Op den Toren –
de beste worden,
voorop lopen,
en vooruit ook zo’n mooi rapportcijfer van 9,2 halen...
Zo’n cijfer past in ieder geval ook prima bij mijn andere ambitie,
en wel dat de rest van Nederland naar Limburg gaat opkijken.
Niet alleen omdat we zoveel meters ‘hoger’ liggen,
maar omdat wij met ‘Limburgse kennis, ervaring en innovatie’
een ‘schoner, slimmer, gezonder én eerlijker’ Nederland
écht dichterbij kunnen brengen.
En dan denk ik niet alleen aan
een baanbrekende Einstein-telescoop,

een groene industriepolitiek,
onze wijkenaanpak
en een wijdverbreide positieve gezondheid,
of vele andere zaken waarmee wij in Limburg voorop kunnen lopen,
maar droom ik stilletjes óók over de introductie
van een ‘Limburgs kwartiertje’.
Een ‘Limburgs kwartiertje’
in ons sociaal mediaverkeer.
Een kléin kwartiertje waarin mensen
nog éven kunnen nadenken
of hun bericht écht de wereld in moet,
en niet onnodig kwetsend of bedreigend is voor een ander…
Laten we kortom in 2022 eens
wat meer inleven in elkaar,
vragen hoe het écht met die ander gaat,
en wat vaker schouderklopjes uitdelen.
Veel Limburgers kunnen dat al heel goed,
zo heb ik zelf al mogen ervaren.
Ik ben nog steeds onder de indruk
over hoe ongelooflijk warm
ik hier in Limburg ben ontvangen.
Al ben – en blijf - ik Brabander
ik voel me nu al écht een Limburger onder de Limburgers,
al kan ik u niet beloven,
dat ik het dialect net zo goed ga oppakken
als die andere nieuwkomer, Salih Suleman uit Eritrea.
Maar wie weet: een mooie baan -en een fijne buurt blijken een sleutel
tot succes
Beste Limburgers,
Hoe graag had ik in deze dagen
hier binnen, maar ook vooral buiten dit gouvernement
iedereen persoonlijk een heel gelukkig én gezond nieuwjaar willen
wensen.
Nu kan ik niet anders,
dan via de camera van L1,
mijn grote wens voor 2022 met jullie te delen:

Geloof in Limburg, jezelf en elkaar;
en blíjf goed naar elkaar omzien.
Limburg kan dat; u kan dat; jij kan dan.
Dan rest mij enkel nog
hier in mijn eentje
het glas te heffen:
op een gelukkig, gezond en vooral véél beter 2022,
voor álle Limburgers.
Hopelijk tot gauw!

