Toekomst van Limburg
De visie van Limburgers op de toekomst
van de provincie (2030-2050)
Ontzettend veel inwoners van Limburg
hebben meegedacht over de thema’s uit de
Omgevingsvisie van Provincie Limburg.
De respondenten kwamen uit heel Limburg.
We vroegen de Limburgers naar hun visies
en meningen. Soms waren ze het roerend
met elkaar eens, soms helemaal niet.
Maar de input was altijd nuttig voor
Provincie Limburg! Dit zijn de resultaten.

Thema:

Wonen en werken
Is thuiswerken het kantoor van de toekomst?

Hoe doe je over 10 jaar
je boodschappen?

46% nee
54% ja

25% online
58% fysiek
14% combinatie online en fysiek
3% internet of things

Dit willen we in onze dorpen en steden behouden
∞

Groen en natuur dichtbij

∞

Basisvoorzieningen zoals supermarkt, slager, bakker en winkels

∞

Cultuur, zoals monumentale panden en erfgoed, maar ook evenementen en activiteiten

∞

Limburgse gemeenschapsgevoel

Dit willen we in de toekomst in onze dorpen en steden (meer) zien
∞

Meer basisvoorzieningen als goede infrastructuur, winkels en horeca

∞

Meer ruimte voor groen en natuur

∞

Betaalbare woongelegenheden, vooral voor starters en ouderen

∞

Betere recreatieve voorzieningen, zoals bioscopen en zwembaden

∞

Beter openbaar vervoer

Thema:

Vervoer
Heb je over 20 jaar nog een eigen auto?
59% ja
41% nee

Dit willen we in onze dorpen en steden behouden
∞

Beter / ander openbaar vervoer, zoals lightrails en hyperloops

∞

Deelvervoer, zoals afroepbare pods, deelauto’s of oproepbaar OV

∞

Zelfrijdend vervoer

Thema:

Energie
Hoe wordt energie over 20 jaar opgeslagen?
51%
25%
8%
16%

binnen Nederland, lokaal of regionaal
ieder zijn eigen (prive) accu
op een centrale plek in Europa
anders

Mag energieopwekking binnen Limburg
ten koste gaan van het landschap?
73% nee
27% ja

Voor welk type energieopwekking heb je voorkeur?
1. Zonne-energie
2. Windenergie
3. Kernenergie

Thema:

Vrije tijd
Spendeer je over tien jaar meer vrije tijd binnen of buiten?
52% meer buiten
42% hetzelfde als nu
6% meer binnen

Waar zou je graag meer vrije tijd aan willen besteden?
∞

Sporten (zoals mountainbiken en hardlopen)

∞

Buiten zijn (in de natuur, tuin of wandelen)

∞

Sociale activiteiten, met gezin, vrienden of in een vereniging

Thema:

Natuur en omgeving
Moeten we natuurgebieden in Limburg meer of
minder ruimte bieden?
69% meer
25% hetzelfde
6% minder

Moet de natuur in Limburg blijven zoals die nu is, ook als dat in de
toekomst bemoeilijkt wordt
17% nee
83% ja

Dit zijn de favoriete stukjes natuur van Limburg
1. Heuvelland
2. Bossen (in het algemeen)
3. Meinweg
4. Maasduinen
5. De Peel

Wat moet er binnen Limburg behouden worden?
∞

Natuur en het landschap

∞

Limburgse taal en cultuur
Zoals dialect, historische gebouwen, tradities als carnaval en schuttersfeesten

Thema:

Economie
Moet Limburg aantrekkelijker worden voor grote bedrijven om zich
te vestigen, ook als er dan minder ruimte is voor andere zaken?
37% ja
63% nee

Bedreigingen voor de Limburgse economie
∞

Risico voor welzijn en leefbaarheid

∞

Bedreiging voor milieu en natuur

∞

Beperkte fysieke ruimte

Kansen voor de Limburgse economie
∞

De switch naar een meer duurzame economie zoals de donut-economie, circulaire
economie, deeleconomie of kenniseconomie

∞

Investeren in huidige voorzieningen en technologische ontwikkelingen, in plaats van het
helemaal anders te doen.

∞

De kracht van de Euregionale ligging en winst die te behalen valt in internationale
samenwerkingen

Op de hoogte blijven van de Omgevingsvisie?
Kijk op limburg.nl of expeditieruimte.nl
De percentages zijn enkel afkomstig uit de flitspeiling. De daarbij behorende uitspraken zijn, waar mogelijk, aangevuld met uitkomsten van de andere participatiesporen.

