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Totale overkapping Ring
en liefst zo snel mogelijk
Gaat u akkoord met volgende meningen?
Akkoord

Niet akkoord

Geen mening

De Antwerpse Ring moet volledig overkapt worden

61,0%
De Vlaamse regering krijgt Oosterweel niet rond
omdat ze te weinig luistert naar de Antwerpenaren
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55,6%

16,1%

27,6%

13,8%

33,5% 10,6%
28,5%

Recordaant
geflitst in Fr

15,9%

b In juli en augu
Frankrijk 124.980
voor overdreven s
er 5616 meer dan
Ik geloof nooit dat die nieuwe Scheldetunnel
van 2014
ooit gebouwd zal worden
42,3%
35,1%
22,6% kantie
per dag, zo blijk
mobiliteitsorgani
Ze hadden de viaduct De Lange Wapper
gewone f
37,0%
45,7%
17,3% “Naast
gewoon moeten bouwen
lichtcamera’s, tra
Bron: iVOX
0
20
40
60
80
100 mobiele radars in
den er dit jaar oo
259 anonieme v
Zelfs het verkeer
stelde richting kan
Dat zo veel landge
geval is. Dat tracé, waarvan de Annabos op Linkeroever.
et moet vooruitgaan
van de ondervraagde Antwerpe- verrassen, heeft o
stRaten-generaal
Maar zal die tunnel überhaupt naars. Maakt niet uit hoe die nieu- het feit dat het gro
met het sluiten van de actiegroep
voorstander is, legt die Schelde- ooit gebouwd worden? Ruim 42 we tunnel er uitziet, de schop flitscamera’s zich
Ring, vindt een
kruising meer naar het noorden. procent denkt van niet. Het Oos- moet zo snel mogelijk in de grond. vindt die veel door
meerderheid van de
worden”, klinkt he
Binnen de huidige plannen loopt terweelverhaal gaat dan ook al
Antwerpenaars. En dan liefst
die tunnel van het Oosterweel- bijna twintig jaar mee...
met een volledige
Lange Wapper
knooppunt tussen Noordkasteel
overkapping en met inspraak
Hadden we destijds dan toch niet
En het mag nu eindelijk wel een
en Amerikadok tot aan het Sint- vooruit gaan, vindt 55,9 procent beter gekozen voor het Lange
van de bevolking.
Wapper-viaduct? De tijd heeft de Albert Heijn
b Het online onderzoeksbureau
weegschaal blijkbaar niet doen tabak af in N
iVox ondervroeg in opdracht van
kantelen. Ruim 45 procent wil
Groen tussen 31 augustus en 2
daar nog steeds niet van weten, b In vijftien Nede
september een representatief
terwijl 37 procent dat achteraf be- van supermark
staal van duizend Antwerpenakeken een goed idee vindt. In het Heijn wordt tab
ren, verspreid over alle districten.
referendum uit 2009 keurde 59 zichtbaar geprese
De resultaten geven aan dat een
een proefperiode
procent de Lange Wapper af.
meerderheid van de ondervraagDe onderzoekers legden ten slot- schillende vorme
den veeleer aanleunt bij de standte ook de stelling voor dat het alle- getest, zoals lame
punten van de actiegroepen zoals
maal zo lang duurt omdat de ten. “Het afdekk
Ademloos en stRaten-generaal en
Vlaamse regering te weinig naar producten kan bi
van de burgerbeweging Ringland,
de Antwerpenaar wil luisteren. vermindering va
dan bij het ‘beslist beleid’ van de
Klopt, zegt 58,6 procent van de onder de bevolkin
Vlaamse regering over het BAMondervraagden. Al zou je die laat- permarktketen d
tracé als oplossing voor het sluiste vraag ook richtinggevend kun- actief is. Ook steu
ten van de Ring.
nen noemen. Antwerpenaars heb- dit jaar Stoptober
Zo is 61 procent het eens met de
ben sowieso de neiging om dat te waarin rokers en
stelling dat de Antwerpse Ring
kaar helpen om 2
denken.
volledig overkapt moet worden.
pen met roken. (b
Slechts 23 procent vindt dat geen De overkapte Ring aan het Sportpaleis volgens Ringland. FOTO RINGLAND Duidelijke meerderheid
goed idee. De volledige overkap“Je kunt uit deze resultaten drie
ping was van in het begin de stelconclusies trekken waar een duiling van burgerbeweging Ring- Wouter Van Besien:
delijke meerderheid achter staat”, Politieman
land. Tegenwoordig spreekt de “Hoeveel armslag krijgt de intendant?”
zegt Wouter Van Besien, parle- van omkop
Vlaamse regering ook van een volmentslid en gemeenteraadslid
b Vandaag interpelleert Wouter Van Besien in de commissie Moledige overkapping als ultieme
voor Groen in Antwerpen. “Een: b Een politieman
biliteit van het Vlaams Parlement minister Ben Weyts (N-VA) over ga voor de volledige overkapping politie Brussel W
ambitie. De huidige plannen voorde aanstellingsprocedure en de armslag die de intendant zal krijzien slechts in gedeeltelijke overvan de Ring, en combineer dat gelijk liet omkop
gen. Die wordt binnenkort gekozen uit vijf kandidaten en moet
kappingen. Tegenstanders van
met een tracé dat noordelijker van van een schijnhuw
de mobiliteitsproblemen in het Antwerpse mee onderzoeken en
het BAM-tracé zijn ook van me- FOTO PHOTO NEWS
de stad ligt. Twee: geef Ringland tificeerd en verh
begeleiden.
ning dat een volledige overkapeen belangrijke stem in de verde- zender RTL pakt
“De Vlaamse regering zegt dat een volledige overkapping de
ping niet kan, onder meer op de
re uitbouw van het project en luis- uit met beeldmate
ambitie is, maar tegelijkertijd mag de intendant alleen vertrekgrote verkeerswisselaar ter hoogter écht naar de Antwerpenaar, in politieman te zien
ken van de Oosterweelverbinding”, stelt Wouter Van Besien vast.
te van het zuiveringsstation van
plaats van inspraakprocedures huisbezoek in Jet
“Hij mag zich ook niet uitspreken over de infrastructuurwerken
Borgerhout.
pro forma te organiseren. En drie: zou aangenomen
die met de Ring samenhangen, zoals de A102/R11bis. En de fogeef de mensen perspectief, zorg ogen te sluiten vo
cus ligt heel sterk op van start gaan met partiële overkappingen.
Meccano-tracé
dat het vooruit gaat. En dat kan welijk. Volgens
Hoe is dat te rijmen met de ‘ambitie’ om de volledige Ring te
De nieuwe tunnel onder de
alleen door een maatschappelijk mogelijk ook een
overkappen?”
Schelde moet volgens 47,4 prodraagvlak te zoeken, in plaats van legd met een do
Van Besien wil van minister Weyts ook weten in hoeverre RingToen werd bij
cent verder weg van de stad aanconflicten te creëren.”
land een officiële plek zal krijgen in het verdere besluitvormingsklacht ingediend
gelegd worden, zoals dat in het
proces. (wd)
WIM DAENINCK
ge feiten. (blg)
alternatieve Meccano-tracé het

De nieuwe tunnel onder de Schelde moet
verder weg van de stad aangelegd worden

47,4%

26,5%

26,1%

Meerderheid Antwerpenaren steunt standpunten Groen en Ringland

H

4

DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015

GAZET VAN ANTWERPEN

DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015

GAZET VAN ANTWERPEN

MNZSK

Enquête

Totale overkapping Ring
en liefst zo snel mogelijk
Gaat u akkoord met volgende meningen?

Na ontdekking gruwelvideo wordt onderzocht of Renaud H. nog andere misdrijven pleegde

Innovating Digital Content

Akkoord

H

et gerecht vreest dat
de Mechelse
parkinsonpatiënt
Renaud H. (53)
mogelijk meer dan één
moord op zijn geweten heeft.
Speurders onderzoeken of hij
naast opvoedster Linda Doms
(52) nog andere zware
misdrijven heeft gepleegd.
Vooral de lugubere video die
bij hem thuis werd ontdekt,
doet veel erger vermoeden.
Hij filmde minutieus hoe hij
de vrouw met een stok
doodsloeg zodat hij de moord
nadien zelf kon herbekijken.

Niet akkoord

61,0%

Psychopate neigingen
Renaud H. zou tijdens zijn eerste
ondervragingen verklaard hebben dat hij vooral wraak wilde nemen op Linda Doms. Omdat de relatie met haar was afgesprongen.
En omdat zij hem ‘zwart maakte’
tegenover gemeenschappelijke
kennissen.
Maar volgens onze informatie
hechten de speurders weinig geloof aan deze verklaringen. Want
de vreselijke beelden op het geheugenkaartje doen het gerecht
eerder vermoeden dat Renaud H.
psychopate neigingen heeft. Dat
hij iemand is die erop zou kicken
om zijn slachtoffer te folteren en

De vermoorde Linda Doms (rechts) werkte als opvoedster van mensen met een beperking.
daarna te vermoorden. Iemand
die zo’n horrordaad met opzet
filmt om de moord nadien zelf
nog eens gedetailleerd te kunnen
herbekijken.
Door de gruwelijke aard van de
feiten vreest het gerecht ook dat
Renaud H. niet aan zijn proefstuk

toe is. Rechercheurs gaan de komende dagen daarom grondig onderzoeken of de man te linken
valt aan andere onopgeloste dossiers van zware misdrijven uit het
verleden.
Wat vaststaat is dat Renaud H.
op 9 september nog oog in oog

FOTO GVA

stond met de strafrechter in Mechelen. Hij werd vervolgd omdat
hij vorig jaar met een loodjesgeweer op een fietsende vrouw had
geschoten. “Ik was gefrustreerd
omdat ik door mijn ziekte van Parkinson steeds minder kan. Ik
moest iemand pijn doen”, ver-

“Medicatie tegen Parkinson heeft geen invloed op agressie”

FOTO PHOTO NEWS
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b Renaud H. is een parkinsonpatiënt, en nu ook
een moordenaar. Maar die twee staan wel volledig
los van elkaar. Dat zeggen gerechtspsychiater Paul
Cosyns en expert in geheugenziektes Christine Van
Broeckhoven.
“Ik ken de details van de zaak niet”, benadrukt
gerechtspsychiater Paul Cosyns. “Maar een
psychopaat die zijn eerste moord pleegt op zijn
53ste, dat zou zeer uitzonderlijk zijn. Psychopaten
zijn niet in staat mee te voelen met andere personen, zoiets komt meestal in de adolescentie al tot
uiting. Die mensen komen vaak ook tussen hun
twintigste en dertigste voor het eerst in aanraking
met het gerecht. In die periode zijn de symptomen
het krachtigst, terwijl ze op oudere leeftijd eerder

afnemen. Als hier dus sprake zou zijn van een psychopaat, moeten daar in de vroegere levensloop
aanwijzingen voor teruggevonden worden.’
Kan Parkinson, of de medicatie tegen de ziekte,
een invloed gehad hebben op de moord? “Daar is
geen enkel wetenschappelijk bewijs voor”, benadrukt Christine Van Broeckhoven, moleculair biologe en experte in geheugenziektes aan de Universiteit Antwerpen. “Er kan absoluut geen link gelegd
worden tussen de ziekte van Parkinson of de medicatie voor Parkinson, en agressie. Het zou wel kunnen dat die medicatie fout gecombineerd werd met
andere medicijnen, die zo samen een psychose veroorzaakt hebben. Maar daar zijn op dit moment te
weinig bewijzen voor.” (sobu)

Vriendin in shock
Opmerkelijk genoeg heeft Renaud H. de feiten het voorbije
weekend zelf nog aan een goede
vriendin opgebiecht. Volgens onze bronnen heeft deze vriendin
hem kunnen overtuigen om zichzelf aan de politie over te geven.
Na afloop was de vrouw zo geshockeerd dat ze moest worden
opgenomen in het ziekenhuis.
Ook bij de vrienden en nabestaanden van opvoedster Linda
Doms is de verslagenheid enorm
groot. Ze wordt morgen in Mechelen begraven.
MKM, CEL, YB, TDK, SVH
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Meerderheid Antwerpenaren steunt standpunten Groen en Ringland

et moet vooruitgaan
met het sluiten van de
Ring, vindt een
meerderheid van de
Antwerpenaars. En dan liefst
met een volledige
overkapping en met inspraak
van de bevolking.

b Het online onderzoeksbureau
iVox ondervroeg in opdracht van
Groen tussen 31 augustus en 2
september een representatief
staal van duizend Antwerpenaren, verspreid over alle districten.
De resultaten geven aan dat een
meerderheid van de ondervraagden veeleer aanleunt bij de standpunten van de actiegroepen zoals
Ademloos en stRaten-generaal en
van de burgerbeweging Ringland,
dan bij het ‘beslist beleid’ van de
Vlaamse regering over het BAMtracé als oplossing voor het sluiten van de Ring.
Zo is 61 procent het eens met de
stelling dat de Antwerpse Ring
volledig overkapt moet worden.
Slechts 23 procent vindt dat geen
goed idee. De volledige overkapping was van in het begin de stelling van burgerbeweging Ringland. Tegenwoordig spreekt de
Vlaamse regering ook van een volledige overkapping als ultieme
ambitie. De huidige plannen voorzien slechts in gedeeltelijke overkappingen. Tegenstanders van
het BAM-tracé zijn ook van mening dat een volledige overkapping niet kan, onder meer op de
grote verkeerswisselaar ter hoogte van het zuiveringsstation van
Borgerhout.

Meccano-tracé
De nieuwe tunnel onder de
Schelde moet volgens 47,4 procent verder weg van de stad aangelegd worden, zoals dat in het
alternatieve Meccano-tracé het

geval is. Dat tracé, waarvan de
actiegroep
stRaten-generaal
voorstander is, legt die Scheldekruising meer naar het noorden.
Binnen de huidige plannen loopt
die tunnel van het Oosterweelknooppunt tussen Noordkasteel
en Amerikadok tot aan het Sint-

Annabos op Linkeroever.
Maar zal die tunnel überhaupt
ooit gebouwd worden? Ruim 42
procent denkt van niet. Het Oosterweelverhaal gaat dan ook al
bijna twintig jaar mee...
En het mag nu eindelijk wel een
vooruit gaan, vindt 55,9 procent

De overkapte Ring aan het Sportpaleis volgens Ringland.

FOTO RINGLAND

Wouter Van Besien:
“Hoeveel armslag krijgt de intendant?”

FOTO PHOTO NEWS

b Vandaag interpelleert Wouter Van Besien in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement minister Ben Weyts (N-VA) over
de aanstellingsprocedure en de armslag die de intendant zal krijgen. Die wordt binnenkort gekozen uit vijf kandidaten en moet
de mobiliteitsproblemen in het Antwerpse mee onderzoeken en
begeleiden.
“De Vlaamse regering zegt dat een volledige overkapping de
ambitie is, maar tegelijkertijd mag de intendant alleen vertrekken van de Oosterweelverbinding”, stelt Wouter Van Besien vast.
“Hij mag zich ook niet uitspreken over de infrastructuurwerken
die met de Ring samenhangen, zoals de A102/R11bis. En de focus ligt heel sterk op van start gaan met partiële overkappingen.
Hoe is dat te rijmen met de ‘ambitie’ om de volledige Ring te
overkappen?”
Van Besien wil van minister Weyts ook weten in hoeverre Ringland een officiële plek zal krijgen in het verdere besluitvormingsproces. (wd)

16,1%

15,9%

b De Belgische Mededingingsautoriteit heeft de Nationale Loterij een
boete van 1,190 miljoen euro opgelegd voor “misbruik van machtspositie bij de lancering van haar sportweddenschapsproduct Scooore!”.
De inbreuk bestond in het gebruik
van contactgegevens van personen
om per e-mail in januari 2013 de
lancering van Scooore! aan te kondigen. Die personen zijn geregistreerd in de IGS-databank die de
Nationale Loterij verwierf in het kader van haar wettelijk monopolie
op de organisatie van openbare loterijen. Voorts vroeg de Nationale
Loterij bij sommige verdelers van
Scooore! “bepaalde commercieel
gevoelige informatie over concurrerende aanbieders van sportweddenschappen” op. De Nationale Loterij stelt de boete “voor kleine inbreuken” te aanvaarden. (blg)

Recordaantal Belgen
geflitst in Frankrijk

b In juli en augustus werden in
Frankrijk 124.980 Belgen geflitst
voor overdreven snelheid. Dat zijn
er 5616 meer dan in de zomervakantie van 2014 en zowat 2100
per dag, zo blijkt uit cijfers van
mobiliteitsorganisatie Touring.
“Naast gewone flitspalen, roodlichtcamera’s, trajectcontroles en
100 mobiele radars in politieauto’s rijden er dit jaar ook nog eens zo’n
259 anonieme voertuigen rond.
Zelfs het verkeer in tegenovergestelde richting kan geflitst worden.
Dat zo veel landgenoten zich laten
van de ondervraagde Antwerpe- verrassen, heeft ook te maken met
naars. Maakt niet uit hoe die nieu- het feit dat het grootste deel van de
we tunnel er uitziet, de schop flitscamera’s zich op routes bemoet zo snel mogelijk in de grond. vindt die veel door Belgen gebruikt
worden”, klinkt het. (blg)
Lange Wapper
Hadden we destijds dan toch niet
beter gekozen voor het Lange
Wapper-viaduct? De tijd heeft de Albert Heijn dekt
weegschaal blijkbaar niet doen tabak af in Nederland
kantelen. Ruim 45 procent wil
daar nog steeds niet van weten, b In vijftien Nederlandse winkels
terwijl 37 procent dat achteraf be- van supermarktketen Albert
keken een goed idee vindt. In het Heijn wordt tabak niet langer
referendum uit 2009 keurde 59 zichtbaar gepresenteerd. Tijdens
procent de Lange Wapper af.
een proefperiode worden er verDe onderzoekers legden ten slot- schillende vormen van afdekken
te ook de stelling voor dat het alle- getest, zoals lamellen en automamaal zo lang duurt omdat de ten. “Het afdekken van tabaksVlaamse regering te weinig naar producten kan bijdragen aan een
de Antwerpenaar wil luisteren. vermindering van tabaksgebruik
Klopt, zegt 58,6 procent van de onder de bevolking”, aldus de suondervraagden. Al zou je die laat- permarktketen die ook in België
ste vraag ook richtinggevend kun- actief is. Ook steunt Albert Heijn
nen noemen. Antwerpenaars heb- dit jaar Stoptober, een campagne
ben sowieso de neiging om dat te waarin rokers en niet-rokers eldenken.
kaar helpen om 28 dagen te stoppen met roken. (blg)
Duidelijke meerderheid
“Je kunt uit deze resultaten drie
conclusies trekken waar een duidelijke meerderheid achter staat”, Politieman verdacht
zegt Wouter Van Besien, parle- van omkoping
mentslid en gemeenteraadslid
voor Groen in Antwerpen. “Een: b Een politieman van de lokale
ga voor de volledige overkapping politie Brussel West die zich movan de Ring, en combineer dat gelijk liet omkopen in het kader
met een tracé dat noordelijker van van een schijnhuwelijk, is geïdende stad ligt. Twee: geef Ringland tificeerd en verhoord. Televisieeen belangrijke stem in de verde- zender RTL pakte dinsdagavond
re uitbouw van het project en luis- uit met beeldmateriaal waarop de
ter écht naar de Antwerpenaar, in politieman te zien was tijdens een
plaats van inspraakprocedures huisbezoek in Jette, waar hij geld
pro forma te organiseren. En drie: zou aangenomen hebben om de
geef de mensen perspectief, zorg ogen te sluiten voor een schijnhudat het vooruit gaat. En dat kan welijk. Volgens het parket kan
alleen door een maatschappelijk mogelijk ook een link worden gedraagvlak te zoeken, in plaats van legd met een dossier uit 2014.
conflicten te creëren.”
Toen werd bij de politie een
klacht ingediend voor gelijkaardiWIM DAENINCK
ge feiten. (blg)
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Ze hadden de viaduct De Lange Wapper
gewoon moeten bouwen

klaarde een zenuwachtige Renaud H. toen zelf.

Amateurfotograaf
Zijn advocaat stelde ook dat de
man sinds 2007 als gevolg van de
ziekte in een isolement was geraakt. Als amateurfotograaf hield
Renaud H. er volgens hem ook
van om personen op een kunstzinnige manier te fotograferen,
maar zijn vrienden vonden dat
pervers en verweten hem een
‘vuile vent’ te zijn.
De advocaat van Renaud H.
vroeg aan de rechtbank om hem
niet zwaar te straffen. “Want deze
man heeft een blanco strafblad.
Hem in de gevangenis stoppen
heeft geen zin, want hij heeft zijn
lesje nu wel geleerd”, klonk het.
Het verdict moest nog vallen. Op
7 oktober, over enkele weken dus.
Maar Renaud H. heeft intussentijd zelf bewezen hoe gevaarlijk
hij wel kan zijn.
De advocaat wenste gisteren niet
te reageren op de recente aanhouding van zijn cliënt. Renaud H.
verschijnt morgen voor de raadkamer. Al hoeft het weinig twijfel
dat hij langer zal worden aangehouden. Want het gerecht wil natuurlijk weten wat Renaud H. écht
bezield heeft om de moord op Linda Doms te plegen en dat tegelijkertijd op videobeeld vast te leggen.

28,5%

47,4%

Ik geloof nooit dat die nieuwe Scheldetunnel
ooit gebouwd zal worden

13,8%

33,5% 10,6%

55,6%

De nieuwe tunnel onder de Schelde moet
verder weg van de stad aangelegd worden

Linda Doms werd op haar slaapkamer in haar huis in Hofstade
dood aangetroffen door een buurman. FOTO GVA
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Ringland moet als burgerbeweging
veel meer bij het beleid betrokken worden

Renaud H. filmde minutieus hoe hij zijn ex-vriendin Linda Doms
vermoordde. FOTO GVA

23,0%

58,7%

Het maakt niet uit hoe de nieuwe Scheldetunnel
er uitziet, als het maar vooruitgaat
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Stad
onderzoek naar de moord
op de Vlaams-Brabantse Linda
Doms (52) loopt nog op volle toeren. Maar nu al staat één ding
vast: de gehandicaptenopvoedster uit Hofstade is op een gruwelijke manier om het leven gebracht.
Renaud H. (53), een Mechelse
parkinsonpatiënt met wie Linda
jaren geleden een relatie had,
drong vorige week woensdag in
het holst van de nacht binnen in
haar woning. Hij was gewapend
met een houten stok en droeg ook
een videocamera bij zich. Volgens
onbevestigde bronnen een toestel
van het type GoPro, dat met een
elastiek rond het hoofd kan worden gedragen.
Speurders proberen al enkele dagen tot in de details te reconstrueren wat er zich op dat moment
precies in de woning heeft afgespeeld. Maar een geheugenkaartje dat tijdens een huiszoeking in
het appartement van Renaud
werd teruggevonden, maakt een
heleboel zaken pijnlijk duidelijk.
Op dat kaartje staat immers een
minutenlange video-opname opgeslagen waarop uitvoerig te zien
zou zijn hoe Renaud H. zijn exvriendin hardhandig bedreigt en
misbruikt. Op het einde van het
fragment neemt de man zijn stok
vast en zou hij haar meermaals
meedogenloos geslagen hebben.
Toen ze niet meer bewoog, liet hij
zijn slachtoffer naakt achter naast
het bed in de slaapkamer.

Geen mening

De Antwerpse Ring moet volledig overkapt worden
De Vlaamse regering krijgt Oosterweel niet rond
omdat ze te weinig luistert naar de Antwerpenaren

b Het
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Loterij beboet
voor machtsmisbruik

Hofstade

Moordenaar wilde herbekijken
hoe hij Linda Doms doodsloeg

17,3%

