Geacht college en geachte gemeenteraad van Leudal,
In 2018 is als resultaat van een interactief proces met het bedrijfsleven, het onderwijs en de
gemeente het rapport Leudal onderneemt (Economisch profiel Leudal; naar een economische
agenda voor Leudal) opgesteld en door uw raad vastgesteld op 25 september 2018. Graag
informeren wij u over de vervolgstappen.
Leudal is economisch vitaal en wil dat ook graag blijven!
Het gemaakte rapport toont aan dat als er niets verandert binnen de gemeente, Leudal er niet
goed voor blijft staan. Maar, belangrijker is dat het rapport aangeeft dat als wél actie wordt
ondernomen, Leudal een prachtige gemeente is en blijft om te wonen en te werken. Graag willen
wij, het Economic Board van Leudal, u meenemen in het proces om Leudal economisch vitaal te
houden en waar mogelijk te versterken.
Leudal heeft in de regio Midden-Limburg een aantal sterke sectoren (agribusiness, slimme
maakindustrie, groothandel, vervoer en opslag, zorginnovatie en leisure) in huis waar het geld voor
de regio mee wordt verdiend. Als deze sectoren goed presteren is de verwachting dat het ook goed
gaat met verzorgende en afhankelijke sectoren. Daarbij gaat het vooral om verschillende vormen
van dienstverlening. Inzet op deze stuwende sectoren maakt een maximale groei mogelijk tot en
met 2025 van het bruto gemeentelijk product van €195 mln., oftewel een groei van 19%. Maar er
ligt wel een serieuze uitdaging om Leudal economisch vitaal te houden en te laten groeien. Door
onder andere de vergrijzing ontstaat er in 2025 een tekort van 4200 werknemers in de gemeente,
als we niets doen. Natuurlijk gaan we hier gaan wel iets aan doen! Dit kan de gemeente niet
alleen. Hiervoor is samenwerking nodig.
Even voorstellen, het Economic Board van Leudal
De opgave waar Leudal voor staat om deze ambitie te realiseren, vraagt om inzet van veel
partijen. Niet alleen van de overheid, maar ook van de ondernemers en van het onderwijs. Daarom
is er bij de gemeente voor gekozen om een samenwerking op te richten in de vorm van een
Economic Board, waarbij de Overheid, Ondernemers en Onderwijs (de 3 O’s) in triple helix
vertegenwoordigd zijn. Graag stellen wij ons aan u voor:

Kick-off
Tijdens de kick-off van onze samenwerking op 24 januari jl. hebben wij symbolisch onze
handtekening gezet en ons commitment uitgesproken naar elkaar.
Wij willen met onze kennis en kunde, ervaring op verschillende vlakken en de drive om aan te
pakken als overkoepelend orgaan meewerken aan een economisch vitaal Leudal. Niet alleen voor
nu, maar ook voor in de toekomst.

Het samenstellen van een Board, en toasten op een goede samenwerking is pas het
begin. Er liggen grote uitdagingen, die veel tijd, energie en passie vragen om te
worden aangepakt. Er zijn al verschillende grote stappen gezet. In korte tijd is er een richting en
focus ontstaan vanwaar we kunnen vertrekken. In het kort de stappen:

Stap 1: Vier pijlers
Aan de hand van het rapport ‘Leudal Onderneemt’ is het board na de kick-off aan de slag gegaan
met het formuleren van een aanpak. Hoe gaan wij werken aan een economische agenda voor
Leudal? Het resultaat wordt een economische agenda die in beeld brengt wat er moet gebeuren om
Leudal economisch vitaal te houden. Door middel van een drietal interactieve sessies in februarimaart-april zijn 4 pijlers geformuleerd die de opgaven voor een vitaal Leudal beschrijven:
Pijler Buitenzorgen
Het buitengebied van Leudal verandert, en dat is voelbaar. Ontwikkelingen zoals krimp,
schaalvergroting in de landbouw, bedrijfsopvolging binnen de agrarische sector en vrijkomend
agrarisch vastgoed, huisvesting migranten en de zorg voor jongeren en ouderen zijn opgaven die
aangeven waar het buitengebied van Leudal zoal mee te kampen heeft. De eerste uitdaging in het
buitengebied ligt bij de agrarische bedrijven. Wat gebeurt er met de bedrijven die geen opvolger
kunnen vinden? Hoe komen de bedrijven die wel blijven bestaan aan het juiste personeel? En hoe
gaan we op respectvolle wijze om met migranten?
Een tweede uitdaging die vooral is gesitueerd in het buitengebied is de zorg.
De problematiek rond jeugdzorg in Leudal groeit, en de vraag naar ouderenzorg (75+) zal in de
komende jaren met 40% stijgen. Ook hiervoor zijn gespecialiseerde begeleiders nodig, en veel
huisvesting.
Pijler Werken kun je leren
Tekorten aan personeel vermindert de productie, vermindert de omzet, vermindert de economie.
Een bedrijf gaat failliet, of verhuist naar een plek buiten Leudal waardoor de economie van Leudal
krimpt. En dat willen we niet! Door opnieuw met een frisse blik naar onderwijs en de arbeidsmarkt
te kijken, kunnen we kennis en vaardigheden benutten, delen en geven. Kennis is macht, kennis is
de toekomst. Door te kijken naar wat er nodig is, in plaats van vasthouden aan wat er nu wordt
geboden, kun je inspelen op de toekomstige vraag.
Specifiek onderwijs voor jongeren, onderwijs voor migranten, leer/werktrajecten en omscholing
zijn een paar oplossingen die ervoor kunnen zorgen dat Leudal vitaal blijft, en groeit.
Pijler Ondernemen doe je …!
De techniek, en de ontwikkeling van technologie gaat snel. Er wordt veel geautomatiseerd
waardoor de manier van werken verandert en de capaciteit van werknemers verschuift. In Leudal
zijn diverse bedrijventerreinen en mooie bedrijven gevestigd. Parels van bedrijven die Leudal een
economisch gezicht (kunnen) geven. Deze bedrijven willen allemaal met de tijd mee. Mee groeien
met vooral duurzaam ondernemen. Dit kan alleen als de omgeving ook mee gaat met de tijd.
Bedrijven willen én moeten groeien, investeren en innoveren om de economie draaiend te houden.
Om deze bedrijven te laten groeien, zijn investeringen nodig. Investeringen in geld en tijd, maar
ook in het ontwikkelen van ideeën. Om te kunnen ontwikkelen is vrijheid nodig. De vrijheid om
buiten de huidige kaders te denken. De vrijheid om nieuwe kansen te ontdekken en te ontwikkelen.
Pijler Trek eens wat Leudal aan!
Prettig wonen, goede bereikbaarheid en passende voorzieningen zijn randvoorwaarden voor een
vitale economie.
Natuurlijk is het noodzaak om de jonge generatie betaalbare woningen te bieden als we willen dat
ze hier blijven of komen wonen. Natuurlijk is de bereikbaarheid belangrijk voor bedrijven, het
toerisme en daarmee voor de economie. Maar Leudal aantrekkelijk maken en houden, behelst
meer dan asfalt en stenen. Een kreet die vaker voorbij komt in overleggen waarbij er ‘iets’ gedaan
moet worden is: Omdenken.

“Als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg”.
Hoe kunnen we van Leudal een aantrekkelijk Leudal maken, door iets anders te gaan doen dan wat
we altijd hebben gedaan? Hiervoor is vrijheid nodig. De vrijheid in omdenken, om te gaan denken
in kansen en mogelijkheden.
Kijk om je heen naar hoe de wereld ontwikkelt, als voorbeeld, en maak van Leudal een plek waar
iedereen wil wonen en werken.

Stap 2: Focus!
Leudal wil economisch vitaal blijven en groeien in te toekomst. Om de gemeente vitaal te houden
en te laten groeien moet gekeken worden naar de omgeving. Wat is er wel, of juist niet nodig om
Leudal economisch vitaal te houden?
Het lijkt een eenvoudige vraag, het
antwoord lijkt zelfs nog eenvoudiger. Wat
Leudal voornamelijk nodig heeft is
mensen. Mensen die hier willen wonen,
mensen die hier willen werken. Zoals al
gezegd zoeken we 4200 arbeidskrachten.
Mensen die willen investeren en mensen
die willen initiëren. Mensen die willen
denken, mensen die willen doen. We
hebben mensen nodig. Door onder
andere de vergrijzing, het verhuizen van
jongeren naar de grote steden, de
bereikbaarheid van Leudal en de komst
van migranten verandert het aantal
inwoners, en de inwonerssamenstelling
van Leudal. Er is meer zorg nodig voor de
ouderen die hier wonen, er zijn nieuwe
initiatieven nodig om jongeren hier te
houden, er is onderwijs nodig voor
migranten en voor de werknemers van
de toekomst. Dit kan worden
gerealiseerd voor en door mensen.
En, als Leudal vooral mensen nodig heeft, wat hebben deze mensen dan nodig? Wat hebben
mensen nodig om zich ergens te vestigen? Mensen willen graag wonen, werken, leren en groeien.
Ieder op hun eigen niveau. Een keer groter of kleiner gaan wonen, of ergens vestigen waar je oud
kunt worden. Doorgroeien of veranderen van baan. Omscholen, bijscholen of misschien wel iemand
anders iets leren. Mensen willen ondernemen, of misschien wel uitbreiden. Mensen willen leren, of
juist les geven. De kern van het verhaal zit in het leren, het ontwikkelen, doorgroeien, innoveren
en opnieuw leren. Of je nu werkgever bent, of werknemer. Of je nu jong bent, of oud. Of je
Nederlander of Medelander bent.

Stap 3: Naar een economische agenda
Nu de focus is bepaald, kunnen we in het komende jaar gaan bepalen hoe de economische agenda
vorm gaat krijgen. De rode draad door het hele proces is het zoeken, vinden en binden van 4200
arbeidskrachten, en wat we hen kunnen bieden om te blijven wonen in Leudal, of om zich te
vestigen in Leudal. Als we mensen willen vinden en binden aan Leudal , dan moeten we iets unieks
kunnen bieden. Wij als Leudal moeten ze het hele pakket bieden, en hier eigenaarschap in nemen.
Een huis, een baan, een opleiding, en faciliteiten om hier te wortelen. Dat is uniek. Dat is wat we
gaan bieden.
Alle ingrediënten om dit unieke concept te bieden zijn aanwezig. We hebben parels van bedrijven
die banen kunnen bieden, we hebben onderwijs in de gemeente wat flexibel kan en wil worden
ingezet, we hebben een prachtige gemeente om te wonen. Er zijn voldoende mensen die de weg
naar de arbeidsmarkt niet kunnen vinden, maar graag geholpen willen worden om te laten zien wat
ze wel kunnen, of om te leren wat ze nodig hebben. Nu moeten we deze ingrediënten nog
samenvoegen tot ‘de dynamische beweging van Leudal’.

Dat is fijn wonen, werken en leven in Leudal!

De oplossingen en acties gaan we niet allemaal zelf bedenken. De opgave die
Leudal heeft, is ook een opgave voor de regio. Vanuit verschillende partijen wordt al
hard gewerkt aan de arbeidsmarkt het vestigingsklimaat en het buitengebied. Denk aan
programma’s zoals Buitengebied in Beweging en het programma huisvesting binnen de gemeente
Leudal die allemaal onderdeel van de oplossing zijn. De samenwerking met Keyport, OML en het
gebiedsbureau is hierbij van grote waarde. Het is zaak dat wij op lokaal niveau hierbij de juiste
aansluiting vinden en daar waar nodig een versnelling kunnen realiseren.
Het Economic Board van Leudal is de schakel tussen al deze elementen. Diverse partijen binnen de
regionale samenwerking zijn vertegenwoordigd in het board, en samen dienen we een gedeeld
belang. Namelijk Leudal economisch vitaal houden en versterken.
Doorkijk naar de komende periode
De komende periode staat in het teken van verkenning en verbinden. Er komen verdiepingssessies
om dieper in te zoomen op de 4 pijlers die zijn geformuleerd om te ontdekken waar de uitdagingen
en de kansen liggen. Bij deze sessies zullen deskundigen per thema worden uitgenodigd om die
diepte in te kunnen gaan. Er wordt een uitgebreide inventarisatie gedaan van alle interne en
externe programma’s, initiatieven en projecten die lokaal en regionaal lopen om te onderzoeken
waar verbindingen gelegd kunnen worden en geen dingen dubbel worden gedaan.
Met al deze informatie wordt vervolgens de economische agenda van Leudal opgezet.
Naast deze ontdekkingstocht is het ook belangrijk om te communiceren dat Leudal een Economic
Board heeft. Het board moet voor iedereen te vinden zijn zodat die integrale samenwerking kan
groeien en ontwikkelen. De samenwerking ontstaat niet alleen vanuit het Economic Board naar
buiten toe, maar juist ook vanuit buiten naar het Economic board toe.
Dit houdt onder andere in dat we een website gaan maken. Daarnaast zullen er bijeenkomsten
worden georganiseerd voor en door de deelnemers om kennis, ervaringen en ideeën te delen. Ook
zijn er ideeën voor proeftuinen en projecten. Genoeg te doen in de komende periode.
Wij zijn trots op Leudal!
Het economic board is overtuigd van alle mogelijkheden en kansen binnen Leudal om deze
gemeente vitaal te houden én te versterken. Leudal is een prachtige gemeente waar wij als
Economic Board trots zijn. Op de ruimte, de omgeving en de kansen en mogelijkheden die Leudal
te bieden heeft. Laten we met zijn allen deze trots delen en uitdragen, zodat Leudal in de hele
regio bekend staat als:

Leudal, dé plek om te wonen, te werken, en te ontwikkelen!
Mocht u na aanleiding van deze informatiebrief nieuwsgierig zijn geworden, dan vertellen wij u
graag meer over het proces waar we nu midden in zitten.
U kunt hiervoor contact opnemen met Bas Schinck, beleidsmedewerker economische zaken. Hij is
bereikbaar via b.schinck@leudal.nl of 0475 85 97 10.
Met ondernemende groet,
Economic Board Leudal.

