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Steeds meer files,
ook in Limburg
HASSELT - De files op de

Vlaamse snelwegen worden
steeds langer, zo blijkt uit cijfers
van het Vlaams Verkeerscentrum. Vorig jaar stond er elke
ochtend van de week gemiddeld
149 kilometer file op de
Vlaamse snelwegen, 6 kilometer
meer dan in 2014. Opvallend:
voor het eerst wordt ook
Limburg door structurele files
geplaagd. “Aan de verkeerswisselaar in Lummen is het haast
elke ochtend aanschuiven”, zegt
Peter Bruyninckx van het Vlaams
Verkeerscentrum. Dagelijks
passeren 42.500 wagen op de
E313 tussen Beringen en
Lummen, ruim 3.000 meer dan
drie jaar geleden. Verkeersdeskundige Willy Miermans van de
UHasselt pleitte eerder al voor
een snelheidsbeperking van 30
km/uur aan de verkeerswisselaar. “Aan die snelheid heb je de
vlotste doorstroming.”

Limburgse zorg telt
6.000 extra banen
tegen 2020
Zorgeconomie nu goed voor
ruim 50.000 jobs
HASSELT - De Limburgse zorgsector zal tegen 2020 goed zijn

voor minstens 6.000 extra jobs. Dat blijkt uit cijfers van
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, op basis van
ramingen van het Federaal Planbureau en cijfers van de RSZ
en de Limburgse economische organisatie POM-ERSV.

(rust)
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Gisteren stelden heel wat zorginstellingen de deuren open tijdens de Dag van de Zorg. FOTO RAYMOND LEMMENS
De zorgsector is een groeisector,
zelfs in economisch moeilijkere tijden. Die boodschap heeft Vlaams
minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) gisteren uitgestuurd
naar aanleiding van de Dag van de
Zorg. Volgens de meest recente cijfers telde Vlaanderen in 2013 zo’n
372.000 loontrekkende jobs in de
social profit, verspreid over 13.790
instellingen en ondernemingen.
Dat is zonder de dienstencheques
en zelfstandigen in de zorg gerekend.
Volgens het Federaal Planbureau
zal de zorgsector in ons land tussen
2015 en 2020 met 2,3% per jaar
groeien in omvang en in jobs. Dat
zal leiden tot 83.600 extra jobs in
ons land, zo rekent het Planbureau
voor.

Limburg

Ook voor Limburg zijn er weinig
recente cijfers beschikbaar. De
jongste cijfers dateren van 2012.
Volgens de Limburgse socio-economische instelling POM-ERSV
waren er toen 48.326 mensen als

loontrekkende actief in de Limburgse zorgeconomie. De ziekenhuizen zijn de grootste werkgevers
met bijna 12.000 jobs.
Samen met de zelfstandigen waren
er eind 2012 in totaal 52.160 mensen actief in de Limburgse zorgeconomie, goed voor 15,7% van de
Limburgse werkgelegenheid.

De groei in de Limburgse
zorgeconomie zal zeker
niet onder de nationale
groei liggen
Zorgambassadeur Lon Holtzer

Als de Belgische groeivoet van
2,3% per jaar ook voor Limburg
geldt, dan mag deze provincie minstens 6.280 extra jobs verwachten
tegen 2020. “In Limburg is er de
jongste jaren weliswaar flink geïn-

vesteerd in de ouderenzorg, maar
dat was vooral om de achterstand
op dat vlak weg te werken”, zegt
Lon Holtzer, de Vlaamse Zorgambassadeur. “De groei in de Limburgse zorgeconomie zal zeker
niet onder de nationale groei liggen”, maakt zij zich sterk.

Opleidingen

Die verwachte groei vertaalt zich
alvast in een flinke toename van
jongeren die een opleiding in de
zorgsector kiezen (verpleegkunde,
orthopedagogie, sociaal werk, ergotherapie,...). Tussen 2008 en
2015 kenden deze richtingen een
gemiddelde groei van 7,2% per
jaar. De toename was het hoogst in
de verpleegkunde, waar een groei
van meer dan 10% werd genoteerd.
“En die groei is nodig”, zegt minister Vandeurzen, verwijzend naar
de vergrijzing en verzilvering in
onze samenleving. “We hebben
nog meer goede werkkrachten nodig om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken.”

Zorginstellingen
openen de deuren
Minister Jo Vandeurzen ging
gisteren, tijdens de Dag van de
Zorg, een kijkje nemen in het
nieuwe woonzorgcentrum van
het Leopoldspark in Leopoldsburg. Heel wat zorginstellingen
stelden gisteren hun deuren
open. Het nieuwe woon-zorgcentrum kan 128 bewoners
huisvesten en daarnaast zijn er
nog 25 assistentiewoningen.
“Ondertussen tellen we 15
gasten in het woon-zorgcentrum en 3 bewoners van de
assistentiewoningen”, verduidelijkt directrice Stien Wouters. Vic
Van Roosbroeck (89) was één
van de eerste nieuwe bewoners. “Ik heb het hier best naar
mijn zin, ik hoop dat ik hier
rustig 100 jaar kan worden”,
lacht de gepensioneerde militair.
“Vanuit mijn raam zie ik de hele
dag beweging en tussendoor
grijp ik naar naald en draad om
een knuffeldiertje te naaien.”
(sb)

in Limburg heeft een heel goed
jaar achter de rug. Het aantal
overnachtingen in onze provincie
is met 8,6 procent gestegen, het
aantal aankomsten met 10,1
procent. Daarmee legt Limburg
het beste rapport van Vlaanderen
voor, zo blijkt uit voorlopige
cijfers van Vlaams minister van
Toerisme Ben Weyts (N-VA).

Limburg legt het beste toeristisch
rapport van Vlaanderen voor.FOTO SM

Ondanks de terreurdreiging telde
Vlaanderen (inclusief Brussel) vorig jaar 0,7 procent meer toeristische overnachtingen en 2,2 procent meer aankomsten. Limburg
telde bijna 3,9 miljoen overnachtingen (plus 8,6 procent) en
1.205.381 aankomsten (plus 10,1
procent). Vooral het aantal Belgische bezoekers in Limburg steeg

sterk: 5,6 procent meer landgenoten kozen voor een overnachting
in onze provincie. De grootste stijgingen waren voor de kampeeren vakantielogies, gevolgd door
de gastenkamers (plus 13,1 procent) en de hotels (plus 8,8 procent). De vakantiewoningen zijn
niet opgenomen in de cijfers. In
totaal zorgden de 304.000 extra
overnachtingen voor een omzetstijging van bijna 24 miljoen euro,
tot meer dan 301 miljoen euro in
2015. Dat berekende Toerisme
Limburg.

Trend

“Het is een trend die we doortrekken”, reageert een tevreden gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens. “Na enkele jaren van lichte
daling kenden we in 2014 opnieuw

BRUSSEL - Het kernkabinet

heeft zich gisternamiddag weer
over de begroting gebogen.
De topministers proberen het
nog steeds eens te worden over
hoe groot de inspanning zal zijn
om de begroting 2016 op het
goede spoor te houden. Uit
verschillende hoeken klinkt het
dat de kans klein is dat er snel
vooruitgang wordt geboekt.
Zoals bekende berekende het
monitoringcomité de inspanning
op 2,2 miljard euro. Het bedrag
zakte volgens sommigen door
een aantal correcties en door
het effectief uitvoeren van een
aantal maatregelen die vooralsnog niets opbrengen, tot 1,4
miljard euro, een cijfer dat
Didier Reynders (MR) zaterdagvoormiddag nog in de mond
nam. Kris Peeters (CD&V) schoof
echter het cijfer van 2,3 miljard
naar voren.(b)

Farid le fou zit
opnieuw in de cel
FLEMALLE - Farid Bamouham-

Superjaar voor toerisme in Limburg
HASSELT - De toeristische sector

Begroting: ministers
zoeken nog naar de
grootte van het gat

een stijging van onze overnachtingscijfers. We noteren zelfs de
sterkste stijging sinds 1999. Dat
we in Vlaanderen de grootste stijger zijn, is een beloning voor de
inspanningen van de publieke en
private sector in onze provincie.”
“De stijging is ook geen toeval. In
2014 implementeerde Toerisme
Limburg een nieuw samenwerkingsmodel. Waar vroeger de
middelen versplinterd werden ingezet, kunnen we ze nu bundelen.
Het resultaat was een communicatieoffensief zowel in België als in
de Euregio dat geen enkele regio
ons kon nadoen. Dit nieuwe instapmodel werpt nu dus al zijn
vruchten af. Onze slagkracht is
verdubbeld en ons toeristisch aanbod bereikt een veel groter doelpubliek”, aldus Philtjens.(frvr)

mad (foto), beter bekend als
Farid le fou, is
gisteren door
de onderzoeksrechter
in Charleroi
onder aanhoudingsbevel
geplaatst voor
vrijheidsbero- FOTO PHN
ving. De
onderzoeksrechter hield
rekening met de verklaringen
van de vriendin van Bamouhammad, die zei dat ze vrijdagavond
opgesloten en bedreigd werd in
Fleurus. Van geweld lijkt er
geen sprake te zijn geweest.
Farid verliet die plaats en zocht
zijn toevlucht bij een vriendin in
Flémalle (provincie Luik). Hij
verschanste er zich eerst, maar
gaf zich later zonder verzet over
toen zwaarbewapende agenten
voor het huis verschenen. Farid
le fou werd in november 2014
vrijgelaten om medische
redenen.(b)

