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GRENSGEVALLEN Minister en steden in euregio sluiten deal over Eurolab dat grensbelemmeringen wil wegnemen

‘Zuid-Limburg ligt in het midden’
Het Rijk gaat Zuid-Limburg
helpen om grensoverschrijdend werken, leren en ondernemen gemakkelijker te
maken. In Maastricht komt
een Eurolab dat de grensbelemmeringen wil helpen
wegnemen.

door Peter Bruijns

I

n Alphen aan den Rijn heeft
minister Ronald Plasterk van
Binnenlandse Zaken gisteren
een zogenaamde City-Deal gesloten met Zuid-Limburg. Daarmee onderstreept hij het belang
van grensoverschrijdende kansen
van de regio. Er komt een ‘Eurolab’
dat gaat proberen praktische obstakels voor grensoverschrijdende samenwerking aan te pakken.
Pogingen daartoe lopen tot nu toe

stuk op landelijke wetten en regels.
De Zuid-Limburgse gemeenten hopen dat daar verandering in komt
door de deal met het Rijk.
Voorzitter Jos Schneiders van Limburg Economic Development
(LED) overhandigde de minister
een speciale landkaart waarop
Zuid-Limburg centraal ligt. Daarmee wil Schneiders duidelijk maken dat de regio niet als de blinde
darm van Nederland moet worden
beschouwd, maar als het hart van
Europa.

Annemarie Penn-te Strake wees in juli op de kamer van minster Plasterk Maastricht aan.

De kaart toont ook aan dat ZuidLimburg - onder meer op economisch gebied - verbonden is met
de Belgische en Duitse grensstreek.
Daar wordt door het Rijk nauwelijks rekening mee gehouden.
Dat blijkt niet alleen uit de accijnsverhogingen die de grensstreek treffen, maar ook uit de grote kaart
van Nederland die op de werkkamer van Plasterk hangt. Daarop
is Aken een grijze vlek en is België
afgeplakt alsof het niet bestaat. Het
lijkt erop dat alles ophoudt aan de

grens. Pasbenoemde burgemeesters
worden door Plasterk altijd op de
foto gezet terwijl ze hun standplaats aanwijzen op die kaart. Wat
de Zuid-Limburgers betreft maakt
de minister van Binnenlandse Zaken voortaan gebruik van een kaart
waarop Zuid-Limburg centraal in
de Euregio Maas-Rijn ligt. Door de
City-Deal hopen de betrokken steden sneller samenhang te krijgen
in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, het onderwijs en het openbaar vervoer.

Ronald Plasterk kreeg een kaart waarop ook de buurlanden staan.
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