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Landgraafse VVD’er legt verbindingen over grenzen. 
 
Op zaterdag 23 april werd in het Brabantse Goirle tijdens  algemene ledenvergadering de nieuwe 
VVD Regio Zuid opgericht. De nieuwe regio, onder leiding van de Maastrichtse oud-burgemeester 
Onno Hoes, strekt zich uit over de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland en telt ruim 5500 
leden en is de schakel tussen de landelijke en lokale partij.  De nieuwe regio kent met de nieuwe 
coördinator Europa en grensoverschrijdende samenwerking,  Jacques Michel Bloi uit Landgraaf, ook 
een ‘tintje’ Parkstad Limburg. 
 
Jacques Michel Bloi werd tijdens de vergadering unaniem verkozen. Tijdens zijn speech lichte hij zijn 
speerpunten voor de komende periode toe. ‘Ik wil mij niet focussen op Brussel daar hebben we de 
landelijke VVD voor, maar op de directe grensregio. Een netwerk waarin wegen tussen VVD 
vertegenwoordigers en die van onze zusterpartijen zo kort mogelijk zijn. Wie zit voor de Duitse 
liberalen in Mönchengladbach op dit dossier waar wij profijt van kunnen hebben door kennis te 
delen en wie voor de Vlaamse liberalen op dat dossier.  Korte en snelle wegen daar ga ik voor.’ 
 
In het dagelijks leven werkt Bloi, naast zijn werkzaamheden voor de gemeente Maastricht, sinds 2014 
voor de VVD fractie in Provinciale Staten van Limburg. Hij is geen onbekende op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking. In zijn werkzaamheden voor de fractie heeft hij al verschillende 
contacten weten te leggen op zowel deelstaatsniveau en nationaal niveau in Duitsland. Zo was hij op 
de achtergrond betrokken om verschillende Limburgse thema’s op de agenda te krijgen bij het 
deelstaatparlement in Düsseldorf, zoals de Randweg Abdissenbosch. Eerder deed hij voor Tweede 
Kamerlid Karin Straus onderzoek naar de arbeidsmarkt in de ouderenzorg in de grensregio’s.  
 
‘Het wordt een hele klus omdat er nog geen samenhangend geheel is’, aldus Jacques Michel Bloi, 
‘maar ik ben ervan overtuigd dat ik, samen met de leden van de VVD Regio Zuid, een bijdrage kan 
leveren aan de toekomstige activiteiten van de VVD’. 
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