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HALLO VLAANDEREN

Panda bijt man

E
r wordt te veel
gepraat over Corona
in de media en het
maakt de mensen
overdreven angstig.”
Zo denkt de RTBF.

Vandaar de regel van 50 
procent in de tv-journaals van 
de Franstalige openbare 
omroep. Maximaal de helft 
van de zendtijd mag aan het 
virus worden gewijd. Op zijn 
website publiceert de zender 
berichten van kijkers die zijn 
beslissing verantwoorden: 
“Kunt u niet positievere 
beelden laten zien”, schrijft 
Jenny. “U maakt van mij een 
bange man”, klaagt Vincent. 5 
à 10 procent van de Belgen 
zou zelfs gestopt zijn met naar 
het nieuws te kijken om hun 
moreel overeind te houden. 
Voor alle duidelijkheid: mijn 
werkgever RTL heeft die 
50-50-regel niet ingevoerd. Het 
Covidgehalte van het 
RTLNieuws hangt af van de 
actualiteit. Wat niet betekent 
dat het mentale welzijn van de 
bevolking geen aandachtspunt 
is. Vorige week werden een 
paar psychiaters om 19 uur 
uitvoerig live geïnterviewd om 
de kijkers een hart onder de 
riem te steken. Een van hem 
was de Zwitserse Bertrand 
Piccard, naast arts ook de 
eerste die een non-stop 
ballonvaart rond de aarde 
uitvoerde, in 1999. Zijn 
boodschap: “Maak van deze 
lange crisis een avontuur. 
Onderga niet, maak er gebruik 
van om nieuwe dingen te 
doen: je omgeving bezoeken, 
of een nieuwe taal leren.”
Lange crisis, ja. Volgens 
Nicolas Franco, de bekendste 

Waalse biostatisticus (de 
Waalse Niel Hens zeg maar) 
duurt ze tot minstens juli. Met 
de heropening van de restau-
rants en een deel van de 
cultuur zullen de ziekenhuis-
opnames in juni tot 5.000 à 
8.000 stijgen, hetzelfde niveau 
als in de tweede golf. Pas als 
de vaccinatie in de zomer op 
volle toeren draait dalen de 
cijfers. Ik stel ook vast dat de 
covidberichtgeving soms 
contraproductief werkt. Zo 
modereerde ik in mijn pro-
gramma een debat rond de 
bezwaren van burgers bij het 
AstraZeneca-vaccin. Experts 
moesten hen geruststellen. 
Reactie van een kijker: “Na de 
kritiek die ik in uw uitzending 
hoorde wil ik niet meer 
ingeënt worden.” Dit was echt 
niet wat ik beoogde. Soms kan 
je blijkbaar beter zwijgen, dit 
gaat ten slotte om mensenle-
vens. Sorry, ik ben u nu 
misschien zelf aan het demo-
raliseren. 
De algemene hoofdredacteur 
van RTBF Jean-Pierre 
Jacqmin zegt: “Journalisten 
moeten ook het raam open-
doen. Uit de zwartkijkerij 
ontsnappen, daar moet het 
nieuws toe bijdragen. Daarom 
wil ik eindigen met iets totaal 
anders. Dit weekend heeft een 
Panda van het Henegouwse 
dierenpark Pairi Daiza een 
verzorger gebeten. Ze kwamen 
elkaar onverwacht tegen in 
een voor panda’s verboden 
gang. Wat de in het park 
geboren Tian Bao (4) daar 
deed wordt onderzocht. Het 
slachtoffer verkeert niet in 
levensgevaar. Bent u hierdoor 
gelukkiger geworden? 

Christophe Deborsu

Elke dinsdag vertelt Bekende Waal en journalist
Christophe Deborsu over de grote en kleine

politieke dingen bij onze zuiderburen

Vijftigtal organisaties in de 
bres voor ‘Red Limburg’

O
p voorstel van minis-
ter van Binnenlands
bestuur Bart Somers
(Open Vld) besliste de
Vlaamse regering tien
dagen geleden om

Vlaanderen in te delen in 17 refe-
rentieregio’s. Binnen die grenzen 
moet de samenwerking tussen ge-
meenten worden hertekend zodat
er flink kan worden gesnoeid in de
ruim 2.200 ondoorzichtige struc-
turen. In tegenstelling tot eerdere 
plannen zal Limburg (wellicht) 
drie regio’s tellen. De provincie
zelf blijft tot nader order bestaan.
Uitgerekend de provincie waar de
voorbije legislatuur de meeste ge-
meentefusies plaatsvonden en 
waar alle 42 gemeenten sterk aan 
één zeel trekken en gezamenlijk
veel uitdagingen aanpakken,
dreigt de dupe te worden. Dat
vindt ook het ruime middenveld
in deze provincie. Daarom ver-
bindt een 50-tal organisaties zich
in het initiatief ‘Red Limburg’.
Het gaat onder andere om de drie
werkgeversorganisaties (Voka,
VKW en Unizo), de drie vakbon-
den (ACV, ABVV en ACLVB), de
Boerenbond, de Confederatie 
Bouw, de Provinciale Ontwikke-
lingsmaatschappij POM, de CM,
klimaatbedrijf Nuhma, de PXL,
de politieke partijen Vooruit en 
Groen, Toerisme Limburg en een

lange rist welzijns- en culturele or-
ganisaties. Zij pleiten unaniem 
voor het behoud van Limburg als
één regio.

Brief en platform
De initiatiefnemers plannen twee 
grote acties. Zo vertrekt eerdaags 
een open brief naar de Vlaamse
regering en Limburgse parle-
mentsleden. “In een moderne de-
mocratie worden politieke beslis-
singen in overleg genomen. Zeker
bij het hervormen van de bovenlo-
kale structuren moet men de ei-
genheid van het werkterrein er-
kennen en laten doorwegen, om 
zo te vermijden dat er boven de
hoofden wordt beslist”, aldus de 
briefschrijvers. “Wij zijn ervan 
overtuigd dat het politieke, econo-
mische en sociaal-culturele weef-
sel van Limburg verscheurd zal 
worden als de provincie in meer-
dere regio’s wordt opgedeeld. Dat
mogen we nooit laten gebeuren.”
De organisaties wijzen erop dat 
alle 42 burgemeesters én de gou-
verneur hebben aangegeven dat 
Limburg één regio moet blijven.
“De Vlaamse regering slaat dit ad-
vies gewoon in de wind”, luidt hun
ongenoegen. “De samenwerking 
in onze provincie is al jarenlang
een voorbeeld voor de rest van 
Vlaanderen. Een kunstmatige op-
deling zal enkel leiden tot een 
overlegcarrousel met een hoog 

Minister van 
Binnenlands 
bestuur Bart 
Somers (Open 
Vld) in de zomer 
van vorig jaar. 
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prijskaartje. Om die reden moet de
Vlaamse Regering haar beslissing
terugdraaien.”
Daarnaast werd het online plat-
form www.redlimburg.be opge-
richt. Daarop kunnen organisa-
ties en individuen de boodschap 
onderschrijven om Limburg niet 
op te delen in drie regio’s.

“Limburg is één regio”
In een opiniestuk in onze zuster-
krant De Standaard hekelden ge-
deputeerde van Economie Tom
Vandeput (CD&V) en POM-di-
recteur Noël Slangen deze regio-
vorming gisteren al. “Toen de re-
gering Vlaanderen niet zo lang ge-
leden opdeelde in vervoersregio’s,
vond ze het de logica zelve dat
Limburg als enige provincie één 
regio was. In 2012 liet toenmalig 
minister-president Geert Bour-
geois (N-VA) een gedetailleerde 
studie uitvoeren naar mogelijke
regiovorming. Ook toen kwam uit
de bus dat het voor de hand zou 
liggen dat Limburg één regio zou 
worden. Wat is er sindsdien veran-
derd?”
Het duo meent dat Vlaanderen en
Limburg alles in huis hebben voor
een evenwichtig en vruchtbaar
huwelijk. “Maar de cohesie in één
provincie opblazen omdat je het 
over de rest niet eens raakt, is
daarvoor geen goede basis”,
klinkt het.

De Limburgse werkgevers, 
vakbonden, welzijns- en heel wat 
andere organisaties uit het brede 
middenveld pleiten openlijk voor 
het behoud van Limburg als één 
regio. Ze starten een petitie en 
sturen eerdaags een open brief 
naar de Vlaamse regering.

“De samenwerking in onze 
provincie is al jarenlang een 
voorbeeld voor de rest van 

Vlaanderen. Een kunstmatige 
opdeling zal enkel leiden tot een 
overlegcarrousel met een hoog 

prijskaartje”
briefschrijvers
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