
  AKTIVITEITEN VAN STICHTING GEEN GRENS 

Geen Grens 
 

Project: Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 
 
 Nota met ideeën, wensen en suggesties ten behoeve van de gemeentelijke verkiezings-

programma’s toegestuurd aan alle gemeenten (raadsleden, griffiers) en aan de politieke 
partijen in Limburg (najaar 2017) 

 
 Bijeenkomst Gemeenteraadsverkiezingen 2018: ideeën voor grensoverschrijdende 

samenwerking, d.d. 12 oktober 2017 in het Centre Céramique Maastricht. Tijdens de 
bijeenkomst is het Nederlands-Duitse Project Grenzhoppers als ‘best practice’ voorgesteld. 
Er zijn statements afgegeven door burgemeester Jo Brouns van de Belgische Gemeente 
Kinrooi en burgemeester Alfred Lecerf van de Gemeente Lontzen (Ostbelgien). Slotreferaat 
door burgemeester D.A.M. Akkermans van de gemeente Eijsden-Margraten. Aantal 
geïnteresseerde deelnemers was 110. 

 

 Rapport: Grenseffectrapportage coalitieakkoorden Limburgse gemeenten 2018. Inven-
tarisatie en ‘beoordeling’ van gemeentelijke coalitieakkoorden (juli 2018, 11 pag.) 

 

Project: verkiezingen provinciale Staten 2019 
 
 Position paper verkiezingsprogramma’s PS-verkiezingen 2019 opgesteld. In deze nota 

(september 2018, 11 pagina’s) stonden aantal ideeën, suggesties en wensen ten behoeve 
van de programma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019. Dit paper is 
toegestuurd naar alle statenleden resp. politieke partijen in Limburg. Er hebben ook 
individuele gesprekken met (kandidaat)politici/bestuurders plaats gevonden. 

 

 Debat rond de aanstaande provinciale verkiezingen: lijsttrekkers en burgers ontmoeten  
elkaar. ’Limburg(ers) over de grens: kansen benutten’, d.d. 19 januari 2019 in het Centre 
Céramique Maastricht. Naast de lijsttrekkers van welhaast alle Limburgse partijen namen 
aan het debat ook deel: de Vlaming Jan Peumans (NVA), voorzitter van het Vlaamse 
parlement en Dietmar Brockes (FDP Landtag) vanuit Nordrhein Westfalen (NRW). ER 
waren ca 120 personen aanwezig. 

 

 Er is voorafgaande aan de verkiezingen t.b.v. het coalitieakkoord een lijst met voorstellen, 
ideeën en wensen geformuleerd met als titel ‘’De Euregio: tijd voor het nemen van grote 
stappen (maart 2019, 4 pag.). Er hebben ook individuele gesprekken plaats gevonden. 

 

 Er zal (vermoedelijk in juni 2019) een beoordeling worden gemaakt van het 
coalitieakkoord CDA, VVD, FvD en PVV. 

 

Project: verkiezingen Europees parlement 2019 



 
 Ter beïnvloeding van de programma’s van de Nederlandse politieke partijen heeft de 

Stichting in oktober 2018 een position paper van 12 pag. opgesteld met als titel:  
‘Grensprovincies maken Nederland groter en sterker in Europa’. Dit paper is naar de 
programmacommissie(s) resp. naar statenleden in de grensprovincies gestuurd. 
Grensprovincies maken Nederland immers groter en sterker in Europa  

 

 In januari 2019 zijn conceptverkiezingsprogramma’s voor het Europees parlement 
’beoordeeld’ (12 pag.). Het betrof de programma’s van het CDA, VVD, PvdA, GroenLinks en 
D’66.  

 

 Zaterdag 11 mei 2019 vond in de Oranjerie Roermond een debat plaats met (kandidaten) 
europarlementariërs over ’Europa kiest over grenzen’. Het werd georganiseerd in 
samenwerking met de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen en de euregio 
Maas Rijn Noord & Euregio Rijn Maas. Er werd o.a. gedebatteerd, en door zo’n 150 
geïnteresseerde burgers een inbreng geleverd over de volgende stellingen: 

 

1. EU-burgers moeten actief kiesrecht voor alle vertegenwoordigende organen krijgen in 
het land waar zij wonen. 

2. Een IJzeren Rijn variant is voor de euregio pure noodzaak. 
3. Buurtaalonderwijs moet in de grensregio verplicht worden op basisscholen. 

 

Van de uitgenodigden namen de volgende politici  deel aan het debat: 
- Jeroen Lenaers (NL): Europese Volkspartij (Christendemocraten CDA)  
- Arndt Kohn (DE): Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (SPD) 
- Sophie in ’t Veld (NL): Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (D66) 
- Daniel Freund (DE): De Groenen /Vrije Europese Alliantie (DIE GRÜNEN) 
- Uwe Boester (DE): Europese Volkspartij (CDU) 
- Jacques Michel Bloi (NL): Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (VVD) 
- Vera Tax (NL): Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (PvdA) 
- Michael Terwiesche(DE): Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (FDP) 
- Fotis Matentzoglou (DE): Confederale Fractie Europees Unitair Links (DIE LINKE) 
- Claudia Hofemann (NL): De Groenen /Vrije Europese Alliantie (GroenLinks) 
- Geert Ritsema (NL): Europees Unitair Links/Noords Groen Links (SP). 

 


