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Een regio waar het fijn leven, leren, werken en ondernemen is. 
Dat is Noord-Limburg, de Gezondste Regio van Nederland. 

Gezondheid betekent meer dan fysiek gezond zijn. Daarom
denken we, bij alles wat we doen, na over 'gezondheid' in de 
breedste zin van het woord en maken we gezonde keuzes.  

Gezond wonen en leven,
Gezond ondernemen,
Gezond leren,
Gezond werken. 

Want alleen zo kun je een Gezondste Regio zijn. Het is een 
stevige ambitie, die je niet als enkeling kan waarmaken. Daarom 
hebben ondernemers, organisaties, onderwijsinstellingen, 
overheden en inwoners zich samengepakt. Zij brengen samen 
de gezonde golf op gang. Want alleen samen staan we sterk, 
hebben we de kracht om onszelf te ontstijgen en onze ambitie 
waar te maken.

In deze folder leest u hoe de 8 Noord-Limburgse gemeenten de 
gezamenlijke ambitie mee waarmaken. Laat u inspireren om mee 
te doen. Want Noord-Limburg is er klaar voor, klaar voor een 
gezonde toekomst! 

Antoin Scholten
Burgemeester van Venlo

Noord-Limburg is klaar voor een 
gezonde toekomst



Gezondheid is essentieel om fijn 
te kunnen leven, leren, werken en 
ondernemen. Daarom maken we 
van Noord-Limburg de Gezondste 
Regio van Nederland.

De regio Noord-Limburg, kortweg ‘rn-l’
De acht Noord-Limburgse gemeenten werken als rn-l samen 
om hun gezamenlijke ambitie in de praktijk te brengen. Het 
belangrijkste doel? Van Noord-Limburg de Gezondste Regio 
maken. Samenwerken is relevanter dan ooit; geen enkele 
partij kan haar doelen halen zonder slimme partnerschappen 
in de huidige netwerksamenleving. De maatschappelijke 
opgaven zijn groter dan ooit. De acht Noord-Limburgse 
gemeenten bundelen al enkele jaren de krachten om een 
impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van de regio en 
het oplossen van maatschappelijke regionale vraagstukken.

Gezondheid op één in Noord-Limburg
In 2020 spraken de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, 
Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo 
en Venray samen af om gezondheid prominent op de kaart 
te zetten in Noord-Limburg. Dit hebben de gemeenteraden 
vastgelegd in de regionale visie. Gezondheid is wat hen 
betreft namelijk de belangrijkste voorwaarde om op een 
prettige manier te kunnen leven, wonen, werken, ontwikkelen 
en samenwerken.

Samen aan de slag voor de Gezondste Regio
In samenwerking met ondernemers, maatschappelijke 
organisaties, onderwijsinstellingen en 280.000 inwoners 
brengen we een gezonde golf op gang in Noord-Limburg. 
Samen met onze omgeving werken we aan projecten die 
zorgen voor meer bewustwording en inspanningen rond 
gezondheid in de breedste zin van het woord.

Gezondheid verankeren in het dagelijks denken en doen
Onze ambitie is vertaald in zes programma’s. In deze 
programma’s wordt vanuit verschillende invalshoeken naar 
gezondheid gekeken. Ook kijken we op welke manieren 
projecten en activiteiten binnen de programma’s elkaar 
kunnen versterken. Het doel van elk programma is om 
gezondheid te verankeren in het denken en doen van 
inwoners, ondernemers en organisaties in Noord-Limburg.



Noord-Limburg kiest voor gezondheid als basis voor beleid, 
projecten en initiatieven die bijdragen aan het ontwikkelen, 
verbeteren en laten groeien van onze regio.

Brede gezondheid als overkoepelende basis
Noord-Limburg zit vol kleine en grote kansen en opgaven op 
het gebied van samenleven, wonen, werken en klimaat. We 
zijn een ambitieuze regio en leggen de lat hoog. We kiezen 
voor brede gezondheid als overkoepelende basis bij het 
waarmaken van onze doelstellingen.

Brede gezondheid, wat is dat?
Als het gaat over gezondheid denken we al snel aan ons 
lichaam of aan voeding. Gezondheid is veel meer dan dat. 
Een gezond leerklimaat bijvoorbeeld, waarin studenten het 
beste uit zichzelf kunnen halen. Of gezond ondernemerschap, 
waarbij innovatie en duurzaamheid worden gestimuleerd. 
Met brede gezondheid bedoelen we dus gezondheid in de 
breedste zin van het woord.

Waarom de Gezondste Regio?
Wat rn-l betreft kunnen welzijn en welvaart niet zonder elkaar 
bestaan. Om vooruit te komen moet je gezond zijn als mens 
of als organisatie. Een gezonde omgeving helpt daarbij. Door 
het maken van gezonde keuzes aan te moedigen verankeren 
we gezond denken en doen in het DNA van onze regio.

Onze ambitie



rn-l werkt met zes programma’s. Elk programma richt zich op 
een ander aspect van gezondheid. De programma’s krijgen 
vorm door middel van projecten en initiatieven die onze 
doelstellingen in de praktijk brengen.

Van ambitie naar programma, van programma naar project
De Gezondste Regio worden is een ambitieus voornemen. 
Ambities zijn mooi maar nóg mooier zijn concrete, zichtbare 
stappen in de gezonde richting. De projecten en initiatieven 
geven onze ambitie letterlijk een gezicht.

Zes concrete programma’s
Door gezondheid voorop te stellen wil Noord-Limburg 
voorbereid zijn op de toekomst. Hoe we dit willen doen staat 
beschreven in onze zes programma’s met elk een aantal 
eigen doelstellingen. Waar mogelijk wordt er samengewerkt. 
Zo kunnen we mensen en organisaties op de juiste manier 
ondersteunen en met elkaar in verbinding brengen.

Projecten en activiteiten per programma
Voor elk van de zes programma’s zijn er kennis, netwerken 
en budgetten beschikbaar voor projecten en initiatieven die 
bijdragen aan de doelen van het programma. Projecten en 
initiatieven dragen direct bij aan de Gezondste Regio.

Op de volgende pagina's leest u meer over de zes 
programma’s.

Onze aanpak



Ondernemen en Innoveren: 
Gezond ondernemen is 
kennis maken en delen

Door kennis te delen, samen te werken en op zoek te 
gaan naar innovatieve en verantwoorde manieren 
van ondernemen, werken we aan een gezonder 
ondernemersklimaat. Dit gaat hand in hand met goede 
opleidingen, uitdagende banen en een prettige omgeving 
om in te wonen en in te werken.

Wat willen we bereiken?
•  Een aantrekkelijk eco-systeem voor startups, bestaande en 

nieuwe bedrijven.
•  Brightlands Campus Greenport Venlo als hart van dit 

ecosysteem.
• Optimale kennisinfrastructuur en opleidingsaanbod.
•  Vruchtbare samenwerkingen tussen onderwijs, bedrijfsleven 

en overheid.
• Toename van talent dat zich bindt aan de regio.

Wat is er al bereikt?
Kijk op de pagina Ondernemen en Innoveren op onze site.
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https://rn-l.nl/programma/ondernemen-en-innoveren/


Vitaal en Gezond: 
Gezond leven is meedoen 
en leren van elkaar
Gemeenschappen die goed voor zichzelf en voor elkaar 
zorgen dragen bij aan een vitaal en gezond Noord-Limburg. 
We werken daarom toe naar een samenleving waarin 
inwoners naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Zo 
creëren we een regio waarin iedereen, van jong tot oud, zich 
thuisvoelt.

Wat willen we bereiken?
•  Een ecosysteem van gezonde, zelfsturende 

gemeenschappen.
• Toegankelijke en mensgerichte zorg en ondersteuning.
•  Een samenleving waarin nieuwkomers volledig zijn 

opgenomen.
• Alle jongeren sportief of cultureel-maatschappelijk actief.

Wat is er al bereikt?
Kijk op de pagina Vitaal en Gezond op onze site.
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https://rn-l.nl/programma/vitaal-en-gezond/


Toerisme en Leisure: 
Gezond vertoeven is optimaal 
genieten
Geschiedenis, cultuur en natuur kenmerken onze regio. We 
hebben een groot en divers aanbod van verblijfslocaties en 
de werkgelegenheid in de horeca en de toeristische sector is 
hoog. Hoe zorgen we dat inwoners en bezoekers van Noord-
Limburg hier op een gezonde manier kunnen blijven genieten 
en beleven?

Wat willen we bereiken?
•  Nationale Parken en andere natuurgebieden zijn optimaal 

geschikt voor recreatie.
• Tijdelijk verblijf in Noord-Limburg is van hoge kwaliteit.
• Infrastructuur en landschap als netwerk voor dagrecreatie.
•  Noord-Limburg is één van de populairste bestemmingen in 

Nederland.

Wat is er al bereikt?
Kijk op de pagina Toerisme en Leisure op onze site.
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https://rn-l.nl/programma/toerisme-en-leisure/


Landelijk gebied: 
Een gezond buitengebied 
voor ondernemers,  
inwoners en recreanten
De balans tussen kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid 
wordt steeds belangrijker: ook in gebieden buiten onze steden 
en dorpen. Vooral in de agrarische sector verandert er de 
komende jaren veel. Hoe zorgen we voor een gezond en veilig 
landelijk gebied in Noord-Limburg?

Wat willen we bereiken?
•  Een divers buitengebied waarin kwaliteit en duurzaamheid 

voorop staan.
•  Een agrarische sector waarin kwaliteit belangrijker is dan 

kwantiteit.
•  Noord-Limburg een voorbeeld op het gebied van circulaire 

landbouw, tuinbouw en veeteelt.
• ‘Boeren’ in Noord-Limburg is economisch aantrekkelijk

Wat is er al bereikt?
Kijk op de pagina Landelijk gebied op onze site.
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https://rn-l.nl/programma/landelijk-gebied/


Mobiliteit en logistiek: 
Gezond verbinden en 
bewegen
Noord-Limburg is een logistieke hotspot waar mensen 
en goederen dag en nacht onderweg zijn. Om de 
Gezondste Regio te worden is het belangrijk dat al die 
vervoersbewegingen in de toekomst veilig, duurzaam en voor 
iedereen toegankelijk zijn.

Wat willen we bereiken?
•  Toegankelijk, veilig en duurzaam personenvervoer voor 

iedereen.
• Een sluitend fietsnetwerk.
• Maximale efficiëntie in de logistieke sector.
•  Minstens 50% van het complete wagenpark in de regio is 

emissievrij.

Wat is er al bereikt?
Kijk op de pagina Mobiliteit en Logistiek op onze site.
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https://rn-l.nl/programma/mobiliteit-en-logistiek/


Energie en Klimaat: 
Een gezond klimaat voor  
nu en voor later
De gevolgen van klimaatverandering worden elke dag 
zichtbaarder: ook in Noord-Limburg. Dit vraagt om 
duurzame energiesystemen en een klimaatadaptieve 
omgeving. Omgaan met water speelt in onze regio een extra 
grote rol. Hoe zorgen we ervoor dat we in 2050 volledig 
klimaatadaptief zijn?

Wat willen we bereiken?
•  Draagvlak van totale Noord-Limburgse samenleving voor de 

energietransitie.
• De Maas als bron van energie en als plek voor ontspanning.
•  Optimale balans tussen zon-, water- en windenergie als 

alternatief voor fossiele brandstoffen.

Wat is er al bereikt?
Kijk op de pagina Energie en Klimaat op onze site.
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https://rn-l.nl/programma/energie-en-klimaat/


rn-l is partner in de Gezondste Regio

Als we kennis, netwerken en middelen aan 
elkaar verbinden gaan we sneller vooruit. 
Daarom werken Omgeving, Ondernemers, 
Onderwijs en Overheid samen in de 
Gezondste Regio. 

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

Op zoek naar meer informatie over Regio 
Noord-Limburg en de Gezondste Regio? 
Of bent u benieuwd naar wat we voor uw 
organisatie kunnen betekenen? Laat het 
ons weten.

www.rn-l.nl 
www.gezondsteregio.nl

Brightlands Campus Greenport Venlo
Campusgebouw Villa Flora, box 162
Villafloraweg 1, 5928 SZ Venlo
e-mail : info@rn-l.nl




