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De nieuwe provincieraad telt
voortaan 31 raadsleden, waaron-
der vier gedeputeerden. CD&V,
Open Vld en N-VA vormen de
meerderheid. Sp.a werd naar de 
oppositie verwezen, samen met 
Groen en Vlaams Belang. Provin-
cieraadsvoorzitter wordt burge-
meester van Voeren Huub Broers

 HASSELT

(N-VA). “Ik had nooit kunnen
dromen dat iemand uit een kleine
gemeente van Limburg, voorzit-
ter kon worden. Dit is gewoon 
fantastisch”, opent Broers zijn
eerste zitting. 

Minder middelen
De topprioriteiten voor de nieuwe
deputatie zijn duidelijk: het be-
leidsplan ‘Ruimte Limburg’ moet
erover waken dat onze provincie 
geen parkgebied wordt in Vlaan-
deren. Binnen de vervoersregio
Limburg wil de provincie actief 
werk maken van een beter open-
baar vervoer. Toerisme Limburg
transformeert naar ‘Visit Lim-
burg’ en mikt op internationale
toeristen. En om economisch te 
versnellen, houdt de provincie 
vast aan de SALK strategie. “We 
moeten de ambitie hebben om als
provincie uitmuntend te worden”,
zegt eerste gedeputeerde Inge
Moors (CD&V). “Stilstaan is ver-
dwijnen. Ook al zullen onze in-
komsten met 10 miljoen euro per
jaar achteruitgaan, we gaan blij-
ven investeren. De middelen van

Limburg Sterk Merk spelen hierin
een cruciale rol.”
“Het lijkt wel of ik samen met u de
pen heb vastgehouden van deze 
beleidsprioriteiten”, reageert 
sp.a-fractieleider Jean-Paul Peus-
kens fijntjes vanop de oppositie-
banken. “Ik mis de verandering 
en vernieuwing van uw coalitie-
partner. U zegt dat de provincie
minder middelen zal hebben, dan
ben ik benieuwd hoe N-VA haar
verkiezingsbeloften zal waarma-
ken: verlagen van de provinciebe-
lasting, een verminderde dotatie 
aan politieke partijen en het af-
schaffen van het provinciebe-
stuur. Er wacht u dus een moeilij-
ke opdracht.” “Het afschaffen
van de provincies is geen bevoegd-
heid van deze raad”, repliceert
provincieraadsvoorzitter Huub
Broers (N-VA). “We hebben
vooral een Limburgs front nodig,
over alle partijgrenzen heen, moe-
ten we onze stem in Brussel laten 
horen”, stelt CD&V-fractieleider 
Steven Matheï. “De provincie 
moet een deeltjesversneller wor-
den voor onze 42 gemeenten.”

Provincie begint aan 
historische legislatuur: 
“Stilstaan is verdwijnen”
31 raadsleden 
leggen eed af
10 vrouwen en 21 mannen 
hebben gisteren de eed afgelegd 
als provincieraadslid. De 
publiekstribune stond afgeladen 
vol voor deze historische zitting. 
Het was de eerste provincieraad 
in afgeslankte vorm, maar 
mogelijk ook de start van de 
laatste legislatuur. Want als het 
van N-VA afhangt, moet de 
afschaffing van de provincies 
volgend jaar in het regeerakkoord 
van de nieuwe Vlaamse regering 
worden opgenomen.

 Miranda GIJSEN

X  17 nieuwe gezichten
➜ De provincieraad telt nog 31 

raadsleden in plaats van 63.
➜ 15 verkozenen of hun opvolgers 

hebben zich laten vervangen. Het
gaat meestal om parlementsleden,
omdat parlement en provincieraad
onverenigbaar zijn.

➜ 17 van de 31 raadsleden zijn 
nieuw.

➜ Oudste is de 70-jarige Leo 
Joosten (Vlaams Belang), jongste
is de 24-jarige Philippe Nys (Open
Vld).

➜ CD&V heeft met 10 verkozenen de
grootste fractie, gevolgd door 

N-VA (7), sp.a (5), Open Vld (4),
Vlaams Belang (4) en Groen (1).

➜ Fractieleiders zijn Steven Matheï
(CD&V), Katja Verheyen (N-VA), 
Frederick Vandeput (Open Vld), 
Jean-Paul Peuskens (sp.a), 
Johnny Ceyssens (Groen) en 
Koen Ooms (Vlaams Belang).

➜ Ondervoorzitters van de provin-
cieraad zijn Jo Brouns (CD&V) en
Marijke Bruninx (Open Vld). 

➜ Een provincieraadslid ontvangt 
213,32 euro bruto voor het 
bijwonen van een provincieraads-
zitting.

Philippe Nys is het jongste 
provincieraadslid. FOTO LD

PROVINCIERAAD LIMBURG
Verkiezingen 2018

Leo Pieters (56)
Maaseik
Bediende 

Rita
Caubergs-Keunen 
(62)
Beringen
 

Leo Joosten (70)
Lanaken
Gepensioneerd  

Koen Ooms (65)
Hasselt
Gepensioneerd 

Danny Deneuker (57)
Borgloon
Schepen 

Maurice Webers (56)
Beringen
Voormalig 
burgemeester

Tine Jans (27)
Hasselt
Kabinetsmedewerker  

Jean-Paul 
Peuskens (54)
Bocholt
Voormalig 
gedeputeerde  

Inge Moors 
(CD&V) legt in 
handen van 
provincieraads-
voorzitter Huub 
Broers (N-VA) de 
eed af als eerste 
gedeputeerde. 

FOTO LUC DAELEMANS

Huub
Broers (66)
Voeren
Voorzitter provincieraad, 
burgemeester

X VOORZITTER

Herman
Reynders (60)
Hasselt
Gouverneur

X GOUVERNEUR
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Steven Matheï (41)
Peer
Burgemeester, 
advocaat, adviseur 

PROVINCIERAAD

2019-2024

Jo Brouns (43)
Kinrooi
Burgemeester, 
kabinetsmedewerker

Erhan
Yilmaz (42)
Genk
Ondernemer

Sofie Mertens (34)
Lommel
Regioverantwoordelijke 
CM Limburg - 
regio Noord

Liesbeth Fransen (36)
Neerpelt
Regioconsulent 
Boerenbond, schepen

Koen Albregts (40)
Maasmechelen
Coördinator JAC Limburg 
en Overkop Genk

Luc Wouters (49)
Lummen
Burgemeester 

Liesbet Gabriels (37)
Genk
Diensthoofd lokale 
dienstencentra 
OCMW Genk 

Peter
Deltour (47)
Sint-Truiden
Manager voedingssector 

Anne-Lies
Bynens (54)
Diepenbeek
Leerkracht 

Ismail Ayed (26)
Houthalen-Helchteren
Politiek medewerker 
N-VA-fractie Vlaams 
Parlement 

Katja
Verheyen (38)
Bree
Medewerker 
crisisjeugdhulp

Johnny
Ceyssens 
(51)
Lummen
Onderne-
mer  

Ludwig Vandenhove (58)
Sint-Truiden
Voormalig gedeputeerde 

Philippe Nys (24)
Maaseik
Beleidsmedewerker 
Vlaamse overheid 

Frederick 
Vandeput (40)
Zonhoven
Ondernemer

Marijke
Bruninx (54)
Bilzen
Bediende 

Jessie
De Weyer (29)
Beringen
Juriste  

Inge
Moors (50)
Bilzen
Gedeputeerde  

Tom
Vandeput (35)
Hasselt
Gedeputeerde 

Igor
Philtjens (43)
Alken
Gedeputeerde 

Bert
Lambrechts (56)
Hasselt
Gedeputeerde 

X GEDEPUTEERDEN

Jo
Brouns (43)
Kinrooi
Burgemeester, kabinetsme-
dewerker 

X ONDERVOORZITTERS

Marijke
Bruninx (54)
Bilzen
Bediende

N-VA

Open Vld

sp.a

Groen

Vlaams 
Belang

Meerderheid:

CD&V

Oppositie:
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