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AANKONDIGING RAADPLEGING BEVOLKING   
GRUP Nelissen Steenfabrieken NV - uitbreiding
Op 30 oktober 2020 heeft de Vlaamse Regering de startnota over het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Nelissen Steenfabrieken NV - uitbreiding’ goedgekeurd 
en het planproces formeel gestart. Het voorgenomen plan is gelegen in Lanaken.

De Vlaamse Regering raadpleegt de bevolking over de plandoelstellingen van het 
voorgenomen plan, zoals opgenomen in de startnota. De inspraakperiode loopt 
van 24  november 2020 tot en met 22 januari 2021. De bevolking wordt uitgeno-
digd haar inspraakreactie over de startnota te geven. Iedereen kan deelnemen. 

De startnota is van 24 november 2020 tot en met 22 januari 2021 ter inzage:
• op de website grups.omgeving.vlaanderen.be van het Departement Omgeving. 
• bij de gemeente Lanaken, gemeentehuis, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken. Door 

de Corona-maatregelen kan dit enkel op afspraak via het nummer 02/553.38.00.

Er wordt een digitaal publiek participatiemoment in de vorm van een webinar 
georganiseerd op dinsdag 15 december van 19 tot 20u30. U kan deelnemen na 
afspraak via het nummer 02/553.38.00. De startnota wordt toegelicht en u kan 
vragen stellen aan de opstellers van het plan. De toelichting wordt na het  
webinar op de website van het Departement Omgeving geplaatst. 

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 22 januari 2021 via 
de website van het Departement Omgeving. Reageren kan ook per brief. Overhan-
dig uw brief, opnieuw na afspraak, tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis 
van Lanaken of verstuur uw brief naar Departement Omgeving, Graaf de Ferraris-
gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

omgeving.vlaanderen.be

H
et moet een eind in
het eerste studie-
jaar geweest zijn,
toen ik voor het
eerst tweetalig
werd. Daarvoor

sprak ik enkel Hasselts 
dialect. Het was namelijk niet 
de gewoonte in ons gezin dat 
de kinderen naar de kleuter-
klas gingen. Maar de televisie 
had mij al wat voorbereid op 
dat ‘Algemeen Beschaafd 
Nederlands’, zoals het toen 
nogal aanmatigend genoemd 
werd. Mijn moeder was van 
voor het televisietijdperk en 
had meer moeite met dat 
ABN, want nadat ze de eerste 
keer naar school geweest was, 
kwam ze ontzet en verdrietig 
thuis en riep: “ze spreken 
daar allemaal Frans!” Wat in 
Hasselt nog gekund had, 
want de toenmalige bourgeoi-
sie mixte het Hasselts en het 
Frans dat het een lieve lust 
was.
De laatste vijfendertig jaar 
heb ik bijna geen dialect meer 
gesproken. Zelfs mijn zus en 
ik, die met dialect opgroei-
den, spreken Nederlands 
onder mekaar. Ik vraag me af 
of er vandaag nog veel 
Limburgse kinderen opgroei-
en met dialect? Voor mijn 
intussen volwassen kinderen 
is het Hasselts net zo exotisch 
als het Duits dat ze me soms 
op vakantie horen spreken, en 
dat ik leerde van Duitse 
televisieuitzendingen als ‘Die 
Sendung mit der Maus’ en 
het voor die tijd pikante 
‘Klimbim’. Beide kan u 
tijdens een verloren corona-
namiddag nog ontdekken op 
YouTube. Neen, als mijn 
kinderen dialect imiteren, 
rekken ze gewoon de klanken 
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van hun dagelijkse Neder-
lands, zoals Antwerpenaars 
doen met hun accent dat ze 
verkeerdelijk voor een eigen 
dialect houden. Want voor 
een echt dialect volstaat een 
accent niet, er moet ook een 
eigen woordenschat en 
grammatica achter zitten.
Wie had kunnen vermoeden 
dat ik dankzij William 
Shakepeare het Hasselts 
dialect zou herontdekken? En 
ook wel dankzij Armand 
Schreurs, die met het idee op 
de proppen kwam om de 
sonnetten van Shakespeare 
naar het (H)essels te hertalen. 
Aan huis gekluisterd door de 
pest kon de toneelschrijver 
weinig anders dan 154 
sonnetten produceren. De 
overeenkomst met deze 
coronaperiode frappeerde 
Armand en de (H)esselse 
sonnètte waren geboren. Het 
werd een dubbele herontdek-
king, zowel van Shakespeare 
als van mijn ouderlijk dialect. 
Met ieder woord dat ik 
herontdekte, groeide het 
plezier. Het Hasselts bleek 
van klank zelfs beter geschikt 
om de Engelse sonnetten eer 
aan te doen dan het wat 
hoekige Nederlands. Nu 
afwachten hoeveel mensen er 
nog in staat zijn om ze te 
lezen. Misschien zijn dialecten 
op lange termijn wel gedoemd 
om te verdwijnen, zoals zovele 
andere talen en afgeleiden 
waar vandaag geen hond om 
treurt. Maar tot het zover is, 
wuif ik u graag uit met de 
slotlijnen van mijn hertaling 
van het zevende sonnet:

Euch vir oech wiert het
lieéve strenger,
Dus maak neu mar rap
wa kènger.

Column

Tia Hellebaut gezicht van 
campagne voor jongeren rond 
kinderwens en vruchtbaarheid
“Een slimme meid 
begint op tijd”, 
zegt Tia Hellebaut. 
De hoogspringster is 
het gezicht van ‘Ken 
je Vruchtbaarheid’. 
De campagne leert 
jongeren wat ze nu al 
kunnen doen als ze 
later een kind willen.

D
e campagne wordt op
het getouw gezet
door ‘Kinderwens’,
een vzw opgericht
door Shanti Van
Genechten. De Looi-

se, zelf een adoptiekind, moest
tien jaar geleden haar job als
vroedvrouw opgeven door een
beroepsziekte. Daarom startte ze
samen met professor Arbeidsge-
neeskunde Lode Godderis, een
vereniging op om psychosociale
ondersteuning te geven bij onver-
vulde kinderwensen. Intussen
telt elke provincie een kinder-
wens-huis. “We zien daar mensen
die emotioneel op instorten staan
omdat ze geen kind kunnen krij-
gen. De beste relaties komen op
zo’n ogenblik onder druk te
staan. Daarom starten we nu on-
der de noemer ‘Ken je vrucht-
baarheid’ een informatiecam-
pagne om zo veel mogelijk te
voorkomen dat mensen te laat of
onvoorbereid aan kinderen be-
ginnen.”
“Koppels hebben nu vaak de nei-
ging om eerst alles op alles te zet-
ten voor de carrière. Daardoor
worden koppels steeds ouder
voor ze aan kinderen krijgen”,
zegt Shanti. “Als dat dan niet
meteen lukt, dan moeten ze hun
toevlucht tot vruchtbaarheidsbe-
handelingen zoeken. Alleen heb
je op je 40ste nog slechts tien pro-
cent kans dat zo’n behandeling
meteen aanslaat. De ideale leef-
tijd om kinderen te maken, is 25
jaar. Voor vrouwen én mannen.

Na die leeftijd daalt het aantal ei-
en zaadcellen, maar ook de kwa-
liteit.”

Tia Hellebaut
“Een slimme meid begint op
tijd”, lacht Tia Hellebaut (42),
die in 2008 als Olympisch kampi-
oene plots zwanger bleek. “Mijn
vader kwam met die oude wijs-
heid voor de dag toen indertijd de
vraag werd gesteld of het voor
mijn kind wel gezond was ge-
weest, in mijn buik als topsporter.
Ik kan alleen maar zeggen dat wij
geen drie keer hadden moeten oe-
fenen om prijs te hebben, en dat ik
en mijn kinderen nog steeds in
topconditie zijn.” Een goede ge-
zondheid is dus bevorderlijk voor
iedereen met een kinderwens.
Daarom neemt Tia in de campag-
ne de rol op van gezicht én prak-
tijklector. 

Online platform
“Een gezonde levensstijl draagt
niet alleen bij tot je eigen gezond-
heid maar ook tot je fertiliteit én
de gezondheid van je kinderen”,
zegt Shanti Vangenechten.
“Vooral de drie maanden voor de
conceptie zijn cruciaal om ge-
zond aan kinderen te beginnen.
Op onze nieuwe site, kenje-
vruchtbaarheid.be, vinden jon-
geren een online platform. Daar
vinden ze alle informatie over wat
ze kunnen doen om hun seksuele
gezondheid en vruchtbaarheid te
beschermen. Naast het volgen
van webinars kunnen ze er ook
deelnemen aan live infosessies.
Voor onderwijsinstellingen zijn
er lespakketten, en ook zorgver-
leners kunnen op de site terecht
als ze  meer willen weten over pre-
conceptionele zorg.”
X Info: hallo@kenjevruchtbaarheid.be

Shanti Vangenechten en Tia Hellebaut, oprichtster en gezicht van ‘www.kenjevruchtbaarheid.be’. FOTO  KH
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“De ideale leeftijd om 
kinderen te maken, 

is 25 jaar. Voor vrou-
wen én mannen. 

Koppels hebben ech-
ter vaak de neiging 
om eerst alles op 

alles te zetten voor 
de carrière”
Shanti Vangenechten


