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De politieke partijen in deze gemeente

Datum

23-11-2017
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Ikl@ikl-limburg.nl

Ons kenmerk

00-2017-SU-100

Uw kenmerk
Contactpersoon
Telefoon
Bijlage(n)

Onderwerp:

-

landschap in uw verkiezingsprogramma

Geachte dame / heer,

Op dit moment ben u waarschijnlijk volop bezig met de voorbereiding van de gemeentelijke verkiezingen van
maart 2018. Ter voorbereiding hierop willen wij u op het hart drukken om het aspect Landschap hierbij mee te
nemen. Het landschap vormt namelijk de basis van de samenleving. Wij willen u vragen om in uw
verkiezingsprogramma aandacht te vragen voor het landschap en zich positief uit te spreken over het te
vormen landschapsfonds en deel te nemen aan het landschapsfonds.

Limburgers zijn met recht trots op hun Provincie en gemeenten. Dagelijks recreëren talloze Limburgers én
honderdduizenden toeristen in het Limburgse landschap. De Nationale Parken vormen de parels binnen
Limburg, de gebieden ertussen verbinden het geheel tot Landgoed Limburg, een landgoed waarin het goed
leven, wonen, werken en recreëren is.

Maar dit Landgoed Limburg is niet vanzelfsprekend. Om ervoor te zorgen dat ook onze kinderen goed in
Limburg kunnen leven moeten we blijvend investeren in het landschap. Daarom wordt momenteel hard
gewerkt aan een landschapsfonds voor Limburg waarbij iedereen mee kan doen: particulieren, toeristen, het
bedrijfsleven en uiteraard ook de overheid. Uit het landschapsfonds kunnen laagdrempelige
landschapsprojecten worden gefinancierd maar ook langjarige beheerafspraken met agrariërs en particulieren
worden vastgelegd. Daarnaast willen we de Limburger oproepen zelf initiatief te nemen en hen daarbij
faciliteren.

Het stimuleren van landschappelijke kwaliteit is een rol voor de gemeente. U kunt een bijdrage leveren door
het landschap in uw verkiezingsprogramma op te nemen. Denk aan punten als:
 Landschap is van en voor iedereen mensen: betrek inwoners en ondernemers;
 Landschap is de basis voor een gezonde samenleving: zet landschap centraal in de omgevingsvisie;
 Landschap is de ideale sociale werkplaats: beheer op maatschappelijk verantwoorde wijze;
 Gezamenlijke verantwoordelijkheid: omarm het gedachtengoed van het landschapsfonds;
 Landschap inspireert en verbindt: Investeer in kennis en liefde voor landschap;
 Samen staan we sterk voor Landschap: Gemeentelijke deelname aan Landschapsfonds per 2020!!
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Heeft u vragen over de rol van het landschap in relatie tot uw verkiezingsprogramma dan kunt u contact
opnemen met Bèr Houben van IKL: b.houben@ikl-limburg.nl, 06-50903824.

Met vriendelijke groet,

De koplopers van Landgoed Limburg

Bram Derikx
Directeur Natuurrijk Limburg

Piet Duizer
Regiodirecteur IVN Zuid

Toine Gresel
Voorzitter Nationaal landschap
Zuid-Limburg

Herman Vrehen
directeur Stichting IKL

