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Bewoonster houdt opnieuw
doortrekking fietsostrade tegen
Het Antwerpse provinciebestuur wil de fietsostrade
tussen Antwerpen en Essen doortrekken. Maar de
vergunning wordt opnieuw
door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd. Bewoonster Elisa Lauwers blijft zich verzetten,
maar wil wel met gedeputeerde Luc Lemmens rond
de tafel gaan zitten.
Het gaat over een strook van
1,5 kilometer langs de spoorweg, gelegen tussen Schriek in
Ekeren en Vloeiende in Kapellen. Als die doorgetrokken is,
kan men van Antwerpen langs
het spoor naar Essen fietsen.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft nu al voor de
tweede keer de vergunning van
de provincie vernietigd. De reden hiervoor is dat de gemeente
Kapellen over het hoofd werd
gezien. De provincie wil een
wadi aanleggen en daarvoor is
de goedkeuring van de gemeente Kapellen nodig. “Dat maakt
dat we helemaal opnieuw moeten beginnen. De gewestelijke
stedenbouwkundig ambtenaar
moet de procedure helemaal
opnieuw opstarten”, zegt bestendig gedeputeerde Luc Lemmens. “Dat is enorm frustrerend en zeer jammer. Eén persoon kan deze fietsostrade zo
maar tegenhouden. Nu moeten
de fietsers een hele omweg ma-
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gaat met die elektrische fietsen
en steps. Dat wordt toch een gevaarlijke toestand”, zegt Elise.
“Maar er is meer. In het verleden heeft men hier al bomen
gekapt en hagen weggenomen.
Volgens mij mocht dat niet.
Daardoor ben ik een stuk van
mijn privacy kwijt. Mensen
dachten dat ze al door konden
en stonden achteraan in onze
tuin. Dat klopt toch allemaal
niet”, zegt Elisa Lauwers.

Compromis
De bewoonster wil zich wel
constructief opstellen. “Ik heb
niets tegen dat fietspad en hoop
W De fietsostrade stopt abrupt aan de Vloeiende in Kapellen.
op een compromis. Ik ben dat
procederen ook grondig beu.
ken. Als we die vergunning had- “Het is mij onder meer om de Daarom wil ik meneer Lemden, dan lag het ontbrekende veiligheid te doen. Als dat fiets- mens uitnodigen om hier aan
stuk er in enkele weken tijd. Nu pad wordt doorgetrokken, dan tafel te komen zitten. Ik ben ergaan er opnieuw maanden en moet ik daar met mijn wagen van overtuigd dat hij deze situmaanden over. Zeer jammer.”
over een afstand van 100 meter atie niet kent. Hij is hier nooit
Elise Lauwers ziet het anders. over rijden. En je weet hoe dat geweest”, zegt Elisa. (jbr)
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De werken van de ‘Ghelamco
van de Polder, het supermodern
sportcomplex dat de gemeente
bouwt aan het Vossenveld, zouden eind mei klaar moeten zijn.
Eigenlijk had de nieuwe thuisbasis van voetbalclub SKNS en softball- en baseballclub Chicaboo al
in oktober opgeleverd moeten
worden, maar nu pas is een
ploegje begonnen met het plaatsen van de ramen. Sportschepen
Liesbeth Bardyn (CD&V): “De
deadline van oktober werd niet
gehaald. Corona speelde daar wel
degelijk een rol in. Buitenlandse
arbeiders van de aannemer konden niet meer terug komen door
de verstrengde coronamaatregelen, onderaannemers kregen ook
problemen en het dossier dreigde
op de lange baan te komen.”
Collega schepen Sarah Demartelaere (N-VA) geeft meer uitleg.
“Het winterweer en het regenverlet spelen ook mee. De speciale bogen, nodig voor de dakconstructie, bleven langer weg dan
voorzien. Dan krijg je wat er in de
bouw vaker gebeurt: een cascade
effect. Enfin, er is afgesproken
dat tegen eind mei alles moet afgerond zijn. Er werden dan ook
boeteclausules ingelast.” (evdw)
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Man ontvlucht controle
en verwondt agent
Een inspecteur van de Antwerpse politie is vrijdagavond
gewond geraakt toen een man
een controle ontvluchtte. Dat gebeurde in de Polostraat in Wilrijk. De verdachte sloeg op de
vlucht en is nog steeds spoorloos.
De omstandigheden van het incident zijn nog niet helemaal
duidelijk. De man sprong uit zijn
wagen en vluchtte te voet verder.
Mogelijk verdween hij van de radar toen hij een woning binnen
ging.
De politie kwam met verschillende ploegen in bijstand en ook
de helikopter werd ingezet voor
ondersteuning, maar voorlopig
ontbreekt van de man elk spoor.
De gewonde inspecteur werd
overgebracht naar het ziekenhuis ter verzorging. Zijn verwondingen zouden al bij al meevallen. (jtp, blg)

Betty (75) liep bekkenbreuk op na opmerking over social distancing

“Achteraf mentale dreun gehad”
ANTWERPEN

ferme mentale dreun gekregen.
Dat had ik echt niet zien aankomen. Ik ben toen echt heel verdrietig en down geweest. Het
heeft er uiteindelijk veel dieper
ingesneden dan ik mij had kunnen voorstellen.”

Betty Staes loopt sinds
twee weken zonder stok.
Dat is een overwinning
voor de kranige vrouw van
75. In oktober werd ze in
elkaar geslagen na een opmerking over social distancing toen iemand te
dicht kwam. “Ik herstel fysiek, maar het is pas achteraf dat ik een ferme mentale dreun heb gekregen.”

Teleurgesteld
Maar vier maanden na het incident probeert ze het dagelijkse leven zo goed mogelijk terug
op te nemen. De dader is tot
dusver niet gevat. “Dat begrijp
ik echt niet”, zegt Betty. “Als de
politie meteen met combi’s
was rondgereden had ze hem
zeker bij de lurven gehad.”

SASKIA CASTELEYNS

Even terug naar oktober
2020. Elisabeth ‘Betty’ Staes
(75) staat aan de kassa in supermarkt Delhaize in de Lange
Koepoortstraat, hartje Antwerpen. Ze spreekt een man aan
omdat hij aan de kassa nogal
dicht tegen haar aanleunt. De
man begint meteen te roepen
en te schelden. Betty betaalt en
zorgt ervoor dat ze snel weg is.
Maar de man achtervolgt haar.
Ze wordt tegen de grond gesmakt in de Stoelstraat en in
het ziekenhuis opgenomen met
een bekkenbreuk. Na een tweetal weken – sneller dan ingeschat – mag ze naar revalidatiecentrum APRA, waar ze na
coronabesmettingen ook nog
eens veertien dagen in quarantaine op de kamer moest blijven. “Ook dat nog. Maar ik
werd erg goed behandeld.” En
sinds eind december is ze terug
thuis in de Zwartzustersstraat.

Oefeningen
Maar alles is ver van vergeten.
Ze neemt haar dagelijks leven
wel terug op, maar moet elke
dag 35 ergonomische oefeningen doen op een stoel. “En ook
dagelijks op de hometrainer”,
vertelt ze. Twee keer per week
moet ze naar de kiné. Doe het
maar als je 75 bent. “Ik heb
geen andere keuze. Ik had een
goede conditie, maar dit is geen
sinecure. Als ik niet dagelijks
beweeg, verstijven de spieren
rond het bekken helemaal en
hou ik het niet van de pijn.”

BETTY STAES
SLACHTOFFER ZINLOOS GEWELD

“De dader is tot dusver
niet gevat. Dat begrijp
ik niet. Als de politie
meteen was
rondgereden, had ze
hem zeker bij de lurven
gehad”

NJK

‘Ghelamco van de
Polder’ pas in mei klaar

Betty loopt zonder een wandelstok.
In oktober werd ze in elkaar geslagen
(kleine foto) na een opmerking over
social distancing.
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De breuk is relatief goed en
snel genezen, maar alles errond
herinnert haar elke dag aan
wat ze meemaakte. “Nu heb ik
het een plaats gegeven, maar ik
heb nog steeds veel morele
steun nodig. Van mijn kinderen, mijn buren en mijn kinesist Charlotte.
Dé grote overwinning is dat
Betty zonder stok kan stappen
en dat ze opnieuw een stapritme heeft gevonden. “Dat is echt
een grote sprong. En ik kijk ernaar uit om terug te kunnen
gaan zwemmen. Dat is pas echt
goed voor alle spiergroepen.”
Iets slechter nieuws is dat ze
ontdekt hebben dat er waarschijnlijk een wervel in haar
rug verschoven is. “De MRI
moet daar duidelijkheid over
geven.” Een schrik heeft Betty
niet gepakt door het zinloze geweld, maar ze is wel voorzichtiger geworden en is er mentaal

erg mee bezig. “Maar
m’n mond houden, zal ik nooit
doen. Ik kijk wel meer rond,
heb altijd m’n gsm bij de hand
en ben klaar om hard te beginnen roepen. Die dag was ik verstijfd. Alles ging zo snel.”
Een paar dagen na haar thuiskomst, deed Betty het traject
opnieuw. “Mijn kinderen hadden de koelkast vol gestoken,
maar ik moest buiten. Ik ben
zo.” Ze is moeizaam door de
straat gestapt waar ze tegen de
grond werd geslagen. “Toen
deed me dat erg weinig. Maar
een beetje later heb ik toch een

Betty is in het algemeen erg
teleurgesteld in de politie en de
dienst slachtofferhulp. Eén
keer hebben ze gebeld om te
zeggen dat ze de zaak zouden
opvolgen. Er werd zelfs niet gevraagd hoe het met me ging.
Dat is een dienst waar iedereen
belastingen voor betaald. Dat
vind ik echt een schande.”
“Onze dienst slachtofferzorg
nam verschillende malen contact op met Betty en haar broer,
maar de hulp werd steeds geweigerd”, klinkt het dan weer
bij de politie. Alleszins, Betty
hoopt op een volledig herstel
tegen de zomer.
En om met een postieve noot
af te sluiten: ze is al tweemaal
gevaccineerd. “Dat heb je als je
geregeld als vrijwilliger in een
woon-zorgcentrum
werkt”,
lacht ze tevreden.

