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Niet zeker of dealer van lachgas op
festival kan worden vervolgd
De man wilde het lachgas als roesmiddel aan jongeren verkopen. Die experimenteren wel vaker met de ‘drug’.
BRUSSEL De politie heeft vorig weekeinde voor het eerst in 15
jaar een man opgepakt die in het
bezit was van enkele flesjes lachgas. De man wilde het gas vermoedelijk aan jongeren verkopen
op het muziekfestival Rhakti Dei
in Doornzele, bij Gent.
Lachgas is een roesmiddel. Het
veroorzaakt duizeligheid en een
euforisch gevoel. Toch is het niet
duidelijk of de man kan worden
vervolgd. Lachgas is immers vrij
verkrijgbaar in de handel, omdat
het bijvoorbeeld wordt gebruikt
in slagroomspuiten. Het komt
ook niet voor op de lijst van verdovende middelen. ‘De man heeft
dan ook geen inbreuk op de
drugswetgeving gepleegd’, zegt
het parket van Gent.
Toch bekijkt het parket of de man
via een omweg kan worden vervolgd. Zo wordt lachgas ook in
ziekenhuizen gebruikt als verdovend middel bij operaties. ‘In dat
geval zou hier sprake kunnen zijn
van oneigenlijk gebruik. Maar dat
is voorbarig’, zegt het parket.
Van een dealer in lachgas hadden
we nog niet eerder gehoord. Maar
lachgas als roesmiddel is niet
nieuw. Al in de jaren negentig
dook het in het uitgaanscircuit

Lachgas is vrij te koop,
want wordt gebruikt in
slagroomspuiten
Het hof van beroep bevestigde ook het sloopverbod in Doel. © edm

te koop zijn, loopt zelfs gevaar
zijn longen te bevriezen.
Tot slot is er ook brandgevaar. Zo
liepen jongeren bij enkele incidenten in Wallonië vorig jaar
zware brandwonden op toen ze
een sigaret hadden opgestoken
terwijl ze met lachgas aan het experimenteren waren.
Uit een studie van Oivo in maart
vorig jaar bleek dat 7 procent van
de jongeren tussen 12 en 17 jaar
lachgas al eens als roesmiddel
had gebruikt. (yd)

De speurders die de misdaden van de Bende van Nijvel onderzoeken, gaan op zoek naar de wapens van de Bende.
Begin volgende
maand zetten de speurders de
grote middelen in bij een zoektocht in het kanaal Brussel-Charleroi ter hoogte van het hellend
vlak van Ronquières. Ze zijn ervan overtuigd dat in het water
nog sporen naar de Bende verborgen moeten liggen.
‘We gaan gebruik maken van de
meest gesofisticeerde apparatuur
die er bestaat’, zegt Bendespeurder Eddy Vos.
Op 11 november 1986 vonden de
Bendespeurders — toen nog onder leiding van de toenmalige onderzoeksrechter Freddy Troch uit
Dendermonde — in Ronquières

Zeker tot het voorjaar van 2011 kunnen de Doelenaars blijven wonen in hun dorp.

op. Sindsdien steekt het af en toe
de kop op.
Hoewel het gebruik onder jongeren geen trend is, waarschuwen
experts voor de gevaren van lachgas. Omdat het moeilijk te doseren is, kan het leiden tot zuurstoftekort in de hersenen en bewustzijnsverlies. Wie het gas niet uit
een ballon inhaleert, maar direct
uit de ampullen die in de winkel

Speurders Bende van Nijvel gaan
opnieuw duiken in Ronquières
BRUSSEL

Woonrecht Doel wordt verlengd

twee zakken in het water waarin
een reeks wapens zaten én de
brandkast van de Delhaize van
Aalst. Bij de overval op de Delhaize vielen in 1985 acht doden. Die
zoekactie wordt nu nog eens overgedaan maar met hypermoderne
apparatuur die in 1985 nog niet
bestond.
Het team dat de misdaden van de
Bende van Nijvel onderzoekt,
wordt ondertussen verdubbeld
van zes naar twaalf. De versterking komt er nadat de afgelopen
maand ruim 500 tips binnenstroomden na een oproep tot getuigen op de commerciële zenders VTM en RTL-Tvi. (me)

BRUSSEL (BELGA, DS)
De
Maatschappij Linkerscheldeoever, die de lege woningen in Doel
beheert, moet de noodzakelijke
beveiligingswerken
uitvoeren
aan haar eigendommen. Dat besliste het Gentse hof van beroep.
Volgens actiegroep Doel 2020 laat
de maatschappij de woningen bewust verkrotten. De uitbreiding
van de Antwerpse haven bedreigt
het polderdorp.
‘Alle woningen moeten slotvast
worden gemaakt en alle ramen en
deuren dichtgemaakt’, zegt advo-

Maatschappij die de
huizen bezit, moet ze
beter beschermen

caat Igor Rogiers. Concreet komt
het er op neer dat de houten planken voor de ramen en deuren
moeten worden vervangen door
steviger materiaal. Nu zijn de woningen vaak het doelwit van vandalen.
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In 2009 kregen in Vlaanderen
1.309 meisjes onder de 20 jaar een
of meerdere kinderen. Een kleine
300 moeders waren minderjarig,
12 waren jonger dan 15 jaar. Per
1.000 meisjes tussen 15 en 20 jaar
werden er iets meer dan 7 moeder. Dat maakt de Universiteit
Antwerpen bekend.
Deze cijfers lopen sterk gelijk met
die van 2008. Alleen het aantal
meisjes onder de 20 dat van een
tweede of derde kind bevalt
neemt toe. Volgens de onderzoekers is de kans groot dat het
Vlaamse bevallingscijfer voor 15tot en met 19-jarigen de komende
jaren rond de 0,7 procent blijft
schommelen, het Europees gemiddelde is 1,5 procent. (belga)

De maatregelen die het Gentse
hof van beroep oplegt, gaan nog
verder dan wat eerder in eerste
aanleg werd beslist. Het hof bevestigde het sloopverbod omdat
de afbraak in strijd is met de bestemming woongebied, zoals
Doel staat ingekleurd op het
Ruimtelijk
Uitvoeringsplan
(RUP). In een ander arrest wordt
het woonrecht als voorlopige
maatregel behouden tot wanneer
er een definitieve uitspraak is,
vermoedelijk in maart of april
2011. Daar komt nog bij dat de
maatschappij de braakliggende
terreinen beter moet beheren.
‘Eigenlijk moet de beheersmaatschappij gewoon doen zoals iedereen die grond bezit’, zegt Frie
Lauwers van Doel 2020. ‘Het is
niet de bedoeling dat ze Doel heropbouwen. Wel dat ze hun eigendommen bewaren.’
De actievoerders zijn tevreden
met de uitspraak. ‘Maar als we
eerlijk zijn, gaan we van de ene
pyrrusoverwinning naar de volgende.’
‘Dit is geen definitieve oplossing’,
zegt Jan Creve van Doel 2020.
‘Het is een verhaal zoals we al verschillende keren hebben gehoord. De vraag is of de Vlaamse
overheid verder gaat met de slijtageslag of verder zoekt naar een
duurzame oplossing. Economisch is er geen enkele noodzaak
om de haven uit te breiden.’ (vhn)

Verzoeningspoging
rond café mislukt
De poging om de uitbaters van
het café Sint-Jozef in Slypskapelle met de buurtbewoners te verzoenen, draaide gisteravond op
een sisser uit. Slypskapelle is een
gehucht van het West-Vlaamse
Moorslede. De buren klaagden
over lawaaihinder. De vrederechter besliste dat het café al om 23
uur moet sluiten (DS 12 juli). De
dertien verenigingen die er hun
lokaal hebben, vrezen voor het
voortbestaan van het café en steunen de uitbaters met een petitie
en een actie op Facebook. De buren die de klachten hadden ingediend, stuurden gisteren hun kat
naar het gemeentehuis.
De verzoeningspoging kwam er
op initiatief van de burgemeester,
Marc Vermont. Hij wil nu een
tweede poging ondernemen als
de gemoederen wat bedaard zijn.
(mty)
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