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1. Uitgangspunten

Bestuurlijke lijn

Lokaal-Limburg is een politieke partij in de vorm van een vereniging die actief is sinds 2015. De Algemene 
Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Het bestuur heeft een aantal taken 
en verantwoordelijkheden en legt jaarlijks verantwoording af tijdens de ALV.

Het doel van de vereniging is het bedrijven van politiek 
in de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg.

Politieke lijn

Lokaal-Limburg gelooft in de onafhankelijke politiek en in de kracht van samenwerking binnen een platform. 
Daarom is Lokaal-Limburg aangesloten bij het landelijke platform van de OSF.  
Zelf wil Lokaal-Limburg een platform zijn voor de onafhankelijke lokale (gemeentelijke) partijen in Limburg.

Sinds het begin zit Lokaal-Limburg in Provinciale Staten. Sinds 2015 is Raimond Franssen het Statenlid. In 
2018, vlak voor de verkiezingen heeft Statenlid Henk van der Linden besloten de overstap te maken naar de 
fractie van Lokaal-Limburg. 
De verkiezingen van 2019 zorgden ervoor dat wederom twee Statenleden plaats konden nemen in Provinciale 
Staten. De heren Franssen en Van der Linden behielden hun zetel.

Diezelfde verkiezingen in 2019 bezorgde Lokaal-Limburg ook een bestuurderspositie binnen het Waterschap 
Limburg. Ad Berger heeft plaats mogen nemen op deze zetel in het bestuur van het waterschap.
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2. Strategie

Lokaal-Limburg heeft de volgende beleidsuitgangspunten vastgelegd.

Doelstellingen (wat)

A Verdere groei aantal zetels PS en Water.
B Minimaal een lokale partij per gemeente als lid van Lokaal-Limburg.

Strategie (hoe)

1.  Meer contact met achterban, leden koesteren / betrekken, vooral ook politiek. 
2.  Lokale partijen en individuele leden lid maken o.a. via Lokaal-Limburg on tour.
3. Bestuur mee laten groeien met partij, uiteindelijk AB leden uit de 5 regio’s.
4. Korte banden tussen bestuur en fracties.
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Uitwerking strategie

 Lokaal-Limburg organiseert jaarlijks een ALV en een ledenbijeenkomst. 
      Hier zijn ook niet-leden van harte welkom, al hebben zij geen stemrecht.

 Tweemaal per jaar organiseert de partij een bijeenkomst in het kader van “Lokaal-Limburg On Tour”.  
      Op inspirerende plekken in Limburg spreken ondernemers, initiatiefnemers of wetenschappers over 
      opvallende ontwikkelingen binnen onze de provincie.  
      Deze bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagmorgen, zijn toegankelijk voor alle onafhankelijke politici  
      of bestuursleden van deze partijen. De toegang is altijd gratis.
      
     Doel is naast nadere kennismaking vooral het opdoen van kennis over innovaties  
     in de provincie en netwerken.

 De voorzitter van de partij zal samen met de fractievoorzitter van PS bezoeken brengen aan lokale  
      onafhankelijke partijen die mogelijk kunnen en willen aansluiten bij het platform van Lokaal-Limburg.

 Bestuur en fracties hebben regelmatig overleg en overleggen in ieder geval tweemaal per jaar  
      met elkaar.

 Communicatie heeft prioriteit binnen de partij, zowel bestuurlijk alsook politiek.
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3. Communicatie

 De interne communicatie krijgt vorm door het aanmaken van emailgroepen voor bestuur, fracties,  
      individuele leden en partijen die lid zijn. Dit vereenvoudigd het bereiken van de juiste mensen.

 Het bestuur wordt bijgestaan door een betaalde adviseur, de fracties worden ondersteund door  
      fractiemedewerkers / burgercommissieleden.

 Daarnaast is er een groep in het leven geroepen die voor beide fracties op voorgenomen bijdragen  
      reageert vanuit de maatschappij. Deze flexibele schil heeft ook een eigen emailgroep en bestaat  
      uit politici en bestuurders van lokale partijen binnen Lokaal-Limburg.

 De website van Lokaal-Limburg bestaat uit drie blokken; een partijdeel, een deel voor de fractie  
      Provinciale Staten en een deel voor de fractie Waterschap.

 Bestuur en fracties vullen de site met actuele informatie.  
      Het bestuur is verantwoordelijk voor de opzet en onderhoud van de site.

Lokaal-Limburg is zich zeer wel bewust van het belang 
van goede communicatie binnen alle geledingen 
van de partij en naar buiten toe.
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4. Onafhankelijk

Kracht van de Regio 

 Vanuit kleinschaligheid 
         en de menselijke maat.

 Dichtbij de Burgers.
 Daadkrachtig op basis van  

        gezond verstand.
 Kennis delen op basis van  

        gelijkwaardigheid.
 Eenheid in verscheidenheid.

Platform Lokaal-Limburg 
   Een jonge politieke partij die gericht  
    is op de provinciale politiek.
   Direct succesvol met twee Statenleden   
    in het Limburgs Parlement en een  
    algemeen bestuurslid bij het Waterschap.

Onafhankelijke politiek 
 De grootste politieke 

        stroming (33%),  
        ook in Limburg.

 Lokaal-Limburg is een platform  
        voor de  onafhankelijke       
        politiek in Limburg.

 Iedereen behoudt de eigen  
        identiteit maar samen staan  
        we nog sterker.

 Er zijn natuurlijk verschillen  
       tussen  partijen, maar er zijn ook  
       veel overeenkomsten.

Samen geven wij de lokale politiek in Limburg 
een krachtige stem in Provinciale Staten 

en in het Waterschap.

Noord-
Limburg

Midden-
Limburg

Maastricht Maastricht 
HeuvellandHeuvelland

Westelijke Westelijke 
MijnstreekMijnstreek

ParkstadParkstad
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5. Boodschap

 Wat willen wij?

 Wij willen de lokale politiek verbinden en een platform voor alle lokale partijen in Limburg zijn.

 Wij willen dat de mensen die bij gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij stemmen 
 ook een stem in de Provincie en het Waterschap krijgen.

 Wij willen bij de bepaling van ons standpunt in Provinciale Staten en het Waterschap de mening 
 van de betrokken lokale partijen zwaar laten meewegen.

 Wij gaan voor het in stand houden van de Limburgse identiteit en cultuur.

 Wij willen door het organiseren van bijeenkomsten van lokale partijen in regionaal verband samen  
 betere oplossingen vinden voor bovenlokale problemen.

 Wij willen dat het bestuur dichter bij de burgers komt en dus willen wij geen grotere Provincies.

 Wij willen jongeren met verschillende talenten ontplooiingsperspectief binnen Limburg bieden.

 Wij bevorderen het wonen en de leefbaarheid van kleinere kernen.

 Wij streven naar een duurzame economie in samenhang met goed beheer van milieu en natuur.

 Wij willen dat de Provinciale reserves (Essent-gelden) niet door Den Haag worden gestolen, 
 maar gebruikt worden voor de ontwikkeling van Limburg.
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Welke voordelen heeft het om lid te worden van het Lokaal-Limburg platvorm?

 Directe toegang tot twee statenleden en een algemeen bestuurslid van het Waterschap Limburg.

 Delen van kennis en ervaring met de leden van het Lokaal-Limburg platform.

 Landelijke contacten opdoen via het OSF platform (waar Lokaal-Limburg deel van uitmaakt).

 Toegang tot budgetten voor verkiezingen en wetenschappelijk onderzoek van de OSF, 
 via Lokaal-Limburg.

 Een vergoeding van € 5,00 per lid per jaar voor alle leden die lid zijn van de lokale partij, 
 maar ook van Lokaal-Limburg en de OSF.

 Participeren in de groslijst kandidaat burgemeesters, wethouders en griffiers in Limburg 
 vanuit de onafhankelijke politiek.

 Deelnemen aan Lokaal-Limburg On Tour, een roadshow met steeds een ander thema, 
 afwisselend in een van de 5 Limburgse regio’s.
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6. Campagne
Lokaal-Limburg gelooft in het voortdurend voeren van campagne. Een campagne begint op de dag 
na de verkiezingen. De structuur van de partij is hier ook op afgestemd, met een stevige nadruk op 
open en tijdige communicatie.

Voorbeelden zijn het betrekken van leden via de flexibele schil, digitale nieuwsbrieven en partijbijeen-
komsten. Maar ook de activiteit  “Lokaal-Limburg On Tour” onder anderen gericht op ledenwerving is  
belangrijk.

Doel van de activiteiten is om de leden betrokken te houden, ook inhoudelijk, bij de provinciale partij.  
Naast directe invloed op de koers van de partij via de Algemene Ledenvergadering kan dat ook door zitting 
te nemen in de flexibele schil om zodoende mee te praten over de actuele politieke thema’s. 
De fracties van Provinciale Staten en het Waterschap bestaan uiteraard ook uit vertegenwoordigers vanuit 
de diverse leden, net als het Dagelijks Bestuur.

Lokale partijen die zijn aangesloten bij het platform kunnen ondersteuning aanvragen rondom hun eigen 
verkiezingen (inhoudelijk, procedureel, gezamenlijke inkoop).

PARTIJ VOOR
ONAFHANKELIJKE
LIMBURGSE

POLITIEK
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Local Heroes

De kern van de campagne van Lokaal-Limburg is de “Local Hero”.  
Hiermee wordt een lokale politicus bedoeld die een echte stemmentrekker is in zijn eigen stad.  
Hij of zij krijgt de kans op een prominente plek op de verkiezingslijst van Lokaal-Limburg, met de  
bijbehorende ondersteuning (campagnemateriaal). 

De Local Hero die door het bestuur van zijn lokale partij naar voren is geschoven, heeft het  
alleenrecht om in zijn eigen stad campagne te voeren.  
De lijsttrekker zal zich concentreren op de plekken waar (nog) geen local heroes beschikbaar zijn.

De aansturing van alle campagne uitingen gebeurt vanuit het campagneteam zodat alle uitingen passen 
binnen de gewenste uitstraling van Lokaal-Limburg.

Naast de local heroes (eigen kandidaten die meedoen aan de verkiezingen provinciale- en waterschaps-
verkiezingen) hebben de aangesloten leden ook Invloed op het partijprogramma en de lijstvolgorde 
door hun stemrecht in de Algemene Ledenvegadering.
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www.lokaal-limburg.nl


