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Actie en reactie
Of het land op 10 oktober - de dag dat premier Michel het parle-
mentaire jaar officieel opent - helemaal plat gaat, betwijfelen we.
Want alleen de socialistische overheidsvakbond ACOD staakt. 
De herfst wordt misschien toch niet zo heet als aangekondigd. Het
gaat trouwens niet om een ‘staking’ verduidelijkt ACOD, wel om
een ‘reactiedag’. Een nieuw begrip. Zouden ze dat ingevoerd heb-
ben, omdat ze zelf goed weten dat het woord ‘staken’ in combinatie
met ‘trein’ als een rode lap op een stier werkt bij pendelaars? Dat
er op die ‘reactie’ actie zal volgen, is logisch. Mensen zullen ziedend
zijn. De tijd dat ze hun schouders ophaalden en braaf een zuurver-
diende vakantiedag opofferden, is voorbij. 
Waarom ze staken, is niet eens zo duidelijk. Ook in rode politieke

kringen weten ze het niet
meer goed. Sp.a vond het niet
eens de moeite om de premier
hierover te interpelleren.
Zelfs Meryame Kitir, noch-
tans een vrouw met een vak-
bondsverleden, zweeg. Heel
vreemd, zeker na het pensi-
oendebat waarin socialisten
wel van zich lieten horen.
Met succes trouwens. Want
die brand heeft de regering
intussen wel moeten blussen.
ACV was in juli snoeihard
over het Zomerakkoord,
maar hun mensen gaan ge-
woon werken. “Een staking is
niet de goede manier om de

regering op het rechte spoor te brengen”, vindt ACV. Maar ook in
eigen socialistische vakbondskringen is er verdeeldheid. ABVV 
doet bijvoorbeeld al niet mee. En ACOD-onderwijs heeft al weken
geleden aangekondigd dat ze niet staken. Ze gaan wel ‘sensibilise-
ren’, maar dat is iets helemaal anders.
De ambtenaren zijn in elk geval boos om allerlei redenen waar ze
bij niet-ambtenaren geen steun voor vinden. Zo zijn ze lastig om-
dat hun studiejaren niet meer meetellen voor hun pensioenop-
bouw. En omdat de vaste benoeming wordt afgeschaft voor nieu-
welingen. Dat zijn uiteraard mooie privileges die sneuvelen, maar
de tijd dat iemand nooit meer verantwoording hoeft af te leggen 
voor wat hij wel of niet doet, is echt wel voorbij. Trouwens, erg
gelukkig zien mensen met ongeschikte jobs er doorgaans niet uit.
Die vaste benoeming kan ook een gouden kooi zijn: mensen offe-
ren voor een beetje jobzekerheid vaak te veel van hun talent op. 
Als het even meezit, komt er vanaf volgend jaar een systeem van 
gegarandeerde dienstverlening waarbij de treinen bij stakingen - 
misschien - wel rijden. In elk geval moeten de werknemers op voor-
hand duidelijk laten weten of ze werken of niet. Maar ook dan zal
het afhangen van de sleutelfuncties als seingevers, machinisten en
begeleiders of de treinen wel rijden of niet. Stakingsrecht is heilig.
Maar het recht op elke dag een trein en een bus is dat ook. 

Voor ambtenaren 
sneuvelen mooie 
privileges, maar de tijd 
dat iemand nooit meer 
verantwoording hoeft af
te leggen voor wat hij wel
of niet doet, is echt wel 
voorbij

Door Liliana Casagrande
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App verklikt parkeerwachter die uw auto nadert
BRUSSEL -  Gewaarschuwd 
worden als een parkeerwachter 
je auto nadert: in Brussel en 
Antwerpen kan het voortaan 
dankzij een nieuwe app. 
Het principe is dat van de 
radarverklikker die bestuurders 
waarschuwt voor snelheidscon-
troles. Volgens de oprichter van 

het bedrijfje achter de cPark-app is 
alles “100 procent legaal”. De app 
geeft aan welk parkeertarief geldt in 
een straat, signaleert hoe groot het 
risico op een controle is en stuurt 
een waarschuwing als controleurs 
naderen. Die laatste twee functies 
zijn gebaseerd op de input van de 
gebruikers. Zij signaleren controles 

en boetes. Op basis van de aldus 
samengestelde databank detec-
teert cPark patronen die een  
risicoanalyse mogelijk maken. 
In Brussel draait cPark al een paar 
weken proef, met 5.000 gebrui-
kers. Sinds gisteren kan u de app 
ook in Antwerpen gebruiken. KBC 
ondersteunt het bedrijfje. (rm)
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“Als fiere Limburgse 
lijkt het me maar 
evident om onze 
provinciegenoten volle 
bak te steunen”, zegt 
Anke Buckinx van Joe, 
die in de campagne de 
asperges aanprijst.
FOTO LUC DAELEMANS 
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25-tal oproepen wegens stormschade in Limburg
vier wagens die op de parking 
ernaast stonden (foto). Enkele auto’s 
liepen schade op maar niemand 
raakte gewond. Op enkele plaatsen 
kwamen kroonlijsten aan daken los.
In het noorden en oosten van 
Duitsland zorgde stormweer voor 
grotere ellende. Daar kwamen zeker 
zes mensen om bij ongevallen op de 
weg. Het treinverkeer viel stil. (toro)   

HASSELT - De hulpdiensten in 
Limburg hebben gisteren een 
25-tal oproepen gekregen voor 
stormschade.
In de meeste gevallen ging het om 
ontwortelde bomen die plots over 
wegen of fietspaden hingen. Aan de 
Luikersteenweg in Hasselt begaf een 
boom het in de namiddag door een 
hevige rukwind. De kruin viel over 

FOTO TORO

Caroline VANDENREYT

De Ruslandcrisis, 
de vorst- en stormschade, 
de fipronilcrisis bij 
de kippen, er leek geen 
einde te komen aan de 
problemen voor de boeren

Inge MOORS (CD&V)
Gedeputeerde van landbouw

RED DE BOEREN, 
EET MEER LIMBURGS

130 Limburgse landbouwers minder in vijf jaar tijd, provincie lanceert campagne

HASSELT -  In vijf jaar tijd is het aantal boeren (oftewel landbouwbedrij-
ven) in Limburg gedaald met 130. De akkers zijn wel groter geworden, 
met opvallende stijgingen bij asperges, wortelen en erwten. Maar 
tegelijk is 56 procent van de vorstschade van dit jaar voor rekening van 
de Limburgse landbouwers. De provincie lanceert vandaag dan ook een 
campagne om meer Limburgs te eten: ‘Limburg smaakt naar meer’. Van 
grotchampignons tot aardappelen, met bekende Limburgers als Regi 
Penxten en Rick de Leeuw als uithangbord. “Als fiere Limburgse lijkt het 
me maar evident om onze provinciegenoten volle bak te steunen”, zegt 
Anke Buckinx tussen de asperges. 
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“De Limburgse landbouw heeft 
het de voorbije jaren bijzonder 
moeilijk gehad. Er was de Rus-
landcrisis bij het fruit, de storm-
schade, de late vorst van april, de 
problemen in de kippenkwekerij-
en met fipronil,... Er leek dit jaar
geen einde aan te komen, de land-
bouwers hebben het flink te ver-
duren gehad”, zegt gedeputeerde 
van Landbouw Inge Moors 
(CD&V). “In Limburg was er bij-
voorbeeld 91 miljoen euro ge-
raamde vorstschade, dat is meer
dan de helft van het totaal in 
Vlaanderen.” 

En dus lanceert de provincie vanaf
vandaag de campagne ‘Limburg
smaakt naar meer’, met als doel
om meer Limburgse producten te
kopen en op het menu te zetten. 

Lekker
“Ja, mensen moeten daarvoor iets
meer opletten in de winkel”, zegt 
Moors. “Soms staan de Limburg-
se producten tussen andere in de
rekken. Soms let je er ook niet op
waar de appels of peren die je
koopt vandaan komen. We willen
dat mensen daarvoor op het etiket
gaan kijken, net zoals ze vandaag

al letten op het aantal calorieën 
dat op de verpakking staat aange-
geven. Klanten moeten zich meer
bewust worden van waar de Lim-
burgse producten voor staan: ze
zijn kwalitatief, ze moeten niet da-

genlang op transport, er is veel va-
riatie en bovenal: ze zijn lekker.”

TVL
Tot midden november zullen in de
media dan ook regelmatig beken-
de Limburgers opduiken die pro-
ducten van eigen bodem promo-
ten. Van chef-kok Giovanni Oos-
ters die de grotchampignons van
Riemst aanprijst tot Joe-presenta-
trice Anke Buckinx die de lof zingt
van verse asperges uit het noorden
van de provincie. Andere sterren
in de campagne: Haspengouws 
fruit, forel uit Voeren, Belgisch 
witblauw (zeker zo lekker als de
populaire Ierse steaks), Limburg-
se aardappelen, varken, Tongerse
waterkers, Limburgse melk, klein-
fruit en groenten. Het zijn de ‘ba-
sisproducten’ die dit keer in de kij-
ker worden gezet, tegen de einde-
jaarsperiode komt de provincie
opnieuw op de proppen met een
kerstmenu op z’n Limburgs.
Wie de producten niet alleen wil
kopen maar er ook mee wil koken,
kan de komende weken voor in-

spiratie terecht bij ‘Koken met
Jo’ op TVL.

“Blij met de steun”
“Het aantal landbouwers daalt,
maar we zien wel dat de land-
bouwoppervlakte min of meer
gelijk blijft”, klinkt het bij de 
provincie. “De landbouwbe-
drijven worden dus systema-
tisch groter. Met een aantal op-
vallende toenames, zoals voor 
asperges en erwten.” 
En hoe reageren de Limburgse
boeren op de campagne? “Ui-
teraard zijn ze blij met de
steun”, zegt Moors. “Ze willen 
dat mensen beseffen hoe bewust
ze met hun producten bezig
zijn. Zeker na een aantal nega-
tieve reportages.” 
“Ik kook zelf het liefst met loka-
le producten, voor hun versheid
en kwaliteit”, zegt Giovani
Oosters, chef-kok van Vous 
Lé Vous in Hasselt. “Ze heb-
ben ook nog eens weinig ki-
lometers op de teller, dus
het milieu vaart er wel bij.”


