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Samen (opr)echt werk maken van (Zuid-)Limburg
Op vrijdag 17 november 2017 kwamen in Wittem ruim 100 betrokken mensen bij elkaar vanuit
verschillende sociale bewegingen en organisaties in de Limburgse samenleving. Gezamenlijk doel:
praten over de kloof in de samenleving en samen op zoek gaan naar het licht dat er doorheen schijnt.
Er werd gesproken over het Rijnlands model, over het neo-liberalisme, over de verzorgingsstaat in
Nederland, in Duitsland en in België. In vijf sessies werd gediscussieerd over de tweedeling in de
maatschappij, over solidariteit tussen generaties, over de positie van Limburg ten opzicht van de Randstad
en het omliggende grensland, over kansarm versus kansrijk en over de kloof tussen arm en rijk.
Samen kwamen we tot aanbevelingen om (opr)echt werk te maken van (Zuid-)Limburg.
Kansen voor Zuid-Limburg liggen dichtbij in het grensgebied met Duitsland en België. Samen vormen we
een gebied dat veel meer te bieden heeft dan de Randstad. Naast economische perspectieven en tal van
onderwijsmogelijkheden ook een uitstekende leefbaarheid en een prettige manier van met elkaar omgaan.

Aanbevelingen Wittemer beraad om (opr)echt werk te maken van (Zuid-)Limburg
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•
•
•
•
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•

Solidariteit in sociale zekerheid zichtbaar maken (op salarisspecificatie) om solidariteit
tussen generaties te bevorderen.
Automatische indexering van lonen en uitkeringen om armoedeval te voorkomen.
Instellen grensoverschrijdend sociaal economisch overleg om samen oplossingen te
vinden voor duurzaam wonen, werken en leven.
Pensioenopbouw transparanter maken en draagvlak bij jongeren versterken.
Pensioenstelsel verbeteren maar uitgangspunten van solidariteit en wederkerigheid
handhaven .
Zuid-Limburg slagvaardiger en bestuurlijk krachtiger maken door toe te werken naar één
bestuurlijke entiteit.
Bestuursakkoord met Zuid-Limburgse gemeenten om onderwijskansen te vergroten voor
kinderen uit kansarme groepen.
Campagne gericht op ouders om duidelijk te maken dat onderwijs het verschil maakt
voor hun kinderen.
Minimumloon verhogen en een eerlijker verdeling van werk en kapitaal.
Flexibilisering arbeid aan banden leggen om armoede onder kinderen (van werkenden)
te bestrijden.
Invoering basisinkomen voor iedereen om armoede probleem op te lossen.

Nieuw Maaslands denken
Door elkaar over de grenzen heen te versterken, willen we werken aan een samenleving van vrijheid,
gelijkheid en broederschap. Een samenleving waarin iedereen meedoet, waar sociaal ondernemerschap
centraal staat, waar solidariteit vanzelfsprekend is en waar geen grenzen zijn aan de kansen en
mogelijkheden voor iedereen die er deel van uit wil maken.
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