
Samen zetten we 
de gezonde golf 
in beweging



De Gezondste Regio is 
een netwerk van partners 
en ambassadeurs die  
gezondheid een warm  
hart toedragen. Samen 
zetten we de gezonde 
golf in beweging en 
Noord-Limburg op  
de kaart.

Noord-Limburg kiest 
voor gezondheid!
Gezondheid is de essentie van ons bestaan. 
Welzijn en welvaart gaan hand in hand. Dat 
kan alleen in een gezonde regio waar je 
prettig woont, werkt, leert en onderneemt. 
Daarom komen we in Noord-Limburg samen in 
beweging en kijken we met een brede blik naar 
gezondheid. 

We geloven dat investeren in gezond heid loont. 
Dat het kansen met zich meebrengt. Onze regio 
barst van de mogelijkheden. Er is zoveel talent, 
zoveel creativiteit, zoveel mensen die de mouwen 
opstropen. Door samen te werken en bewust te 
kiezen, brengen we de gezonde golf in beweging. 
Een gezonde golf die we over de hele regio, en 
hopelijk ver daarbuiten, uitrollen.

Pionieren als oerkracht
Noord-Limburg bouwt haar toekomst op 
ijzersterke tradities. Sinds jaar en dag 
produceren we gezonde voeding. We bouwden 
een slim systeem uit ‘van het veld naar de vork’. 
We bedachten slimme oplossingen en leerden 
samenwerken. Van onderzoek naar produceren 
en van vervoeren naar vermarkten! 

Deze oerkracht is de belangrijkste motivator 
om onze regio, op heel veel vlakken, verder in 
beweging te brengen. Er is werk aan de winkel 
om het fijn wonen, leven en werken ‘in het Noord-



Een gezonde regio is de 
beste garantie voor een 
welvarende regio.

Limburgse’ in balans te houden. Ondernemers, 
werknemers, werkgevers, onderzoekers, 
bestuurders, inwoners, studenten, opleiders en 
vele anderen zetten samen de schouders onder 
een goede toekomst van de regio.

Kleine en grote kansen
Of het nu gaat over kleine of grote opgaven 
en initiatieven. Er liggen genoeg bouwstenen 
om onze gezamenlijke ambitie waar te 
maken, daarom komen we in Noord-Limburg 
in beweging. Iedereen bouwt mee vanuit zijn 
eigen rol, verantwoordelijkheid en mogelijkheid. 
Gezondheid is dé verbindende schakel en 
vanuit heel veel perspectieven te bekijken. De 
toekomst van onze regio is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.

Onze inwoners kiezen
Gezondheid is een belofte aan onszelf om samen 
met onze omgeving het meeste uit het leven te 
halen. Om écht een verschil te maken, moeten 
we met de hele regio onze schouders eronder 
zetten. Het werkt het beste als inwoners zelf met 
ideeën en oplossingen komen voor zaken die 
in hun omgeving spelen. Of zelf bewust kiezen 
en zich afvragen wat ze zelf kunnen doen aan 
hun persoonlijke gezondheid en de gezondheid 
van de ander. Maatsschappelijke organisaties 
hebben een belangrijke rol in het stimuleren en 
motiveren van onze inwoners. Iedereen doet 
mee, telt mee en draagt bij. Gezonde keuzes, 
gezonde toekomst. Wat kies jij?



Je vindt elkaar het beste 
op de raakvlakken van 
het gezamenlijke belang: 
gezonde keuzes voor een 
gezonde toekomst!

Onze ondernemers kiezen
Elke ondernemer wil een gezond bedrijf 
en is altijd bezig met vooruitkijken en plannen
maken! Dit is een constante zoektocht 
naar continuïteit en vernieuwing. Een 
gezond ondernemersklimaat zorgt voor een 
economisch sterke regio. Onze ondernemers 
weten dat en durven te kiezen!

Het onderwijs kiest
Noord-Limburg heeft veel talent én heel 
veel mogelijkheden om dit talent nog meer 
tot bloei te laten komen. Onderwijspartners 
werken steeds meer samen en denken na 
over de opleidingsbehoefte van bedrijven en 
professionals en hun aanbod. Welke talenten 
heeft onze regio nodig en hoe spelen we hierop 
in? Kortom: keuzes maken die bijdragen aan de 
onderwijskwaliteit, de toekomst van studenten 
én het behouden van talenten in Noord-Limburg. 

Onze overheid kiest
De kracht van de regio zit in de mensen die er 
wonen, leven en werken. Gemeenten, provincie 
en rijk kunnen deze kracht versterken door 
samen te werken en gezonde keuzes te maken 
voor de regio. De maatschappelijk opgave 
in onze regio is groot en houdt niet op bij de 
gemeentegrens. Samenwerking is belangrijker 
dan ooit en haalt het beste in elkaar naar boven.



Durf te kiezen! 
De Gezondste Regio 
worden we niet vanzelf. 
Dit vergt doorzettings-
kracht en gaat met vallen 
en opstaan. Door in 
gesprek te blijven 
over onze toekomst, te 
pionieren en te durven 
kiezen zijn we samen in 
staat om de verandering 
waar te maken.

www.gezondsteregio.nl


