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Brussel, de Rand en Wallonië
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FDF heeft niet te
lijden onder
scheiding MR

I

n de negentien Brusselse
gemeenten lijkt het erop dat de
zittende burgemeesters hun positie
versterken. Het FDF heeft zeker niet
te lijden onder de scheiding met de MR
en Ecolo haalt zijn eerste burgemeester
binnen. De groenen gaan overal
vooruit.

In de negentien Brusselse gemeenten moesten 685 gemeenteraadsleden worden verkozen. Opmerkelijk is vooral dat het FDF niet te
lijden heeft onder de scheiding met de MR. In

2006 beconcurreerden beide partijen elkaar
slechts in drie gemeenten (Oudergem, Jette
en Koekelberg), in 2012 in maar liefst zeventien van de negentien. Dat is een gevolg van
het geschil rond de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, waar het FDF in het parlement tegen stemde.
Maar het FDF heeft daar - in tegenstelling tot
de MR - zeker niet onder te lijden. In Oudergem
haalt Didier Gosuin zelfs 10% meer stemmen
dan de vorige keer en komt op 64%, ver voor
de tweede partij, Ecolo (14,7%). Ook in Watermaal-Bosvoorde blijft FDF-burgemeester Payfa de grootste partij leiden, maar toch wordt
Olivier Deleuze (Ecolo) burgemeester van een
coalitie met MR en cdH. In Sint-LambrechtsWoluwe stevende Olivier Maingain (FDF) af op
een absolute meerderheid. Het belangrijkste
duel werd echter in Schaarbeek uitgevochten,
waar minister van Volksgezondheid Laurette

Onkelinx (PS) hoopte om burgemeester Bernard Clerfayt (FDF) te kunnen wippen. Maar
dat zal wellicht niet lukken. De lijst van Clerfayt
behaalde achttien zetels, de PS van Laurette
Onkelinx dertien. De aangekondigde coalitie
van Clerfayt met cdH en Ecolo zou al in de maak
zijn. Dit laatste duel verzuurde ook de relaties
tussen cdH en PS in Brussel-stad. In Brusselstad zelf blijven de socialisten de grootste partij
(32%), met een derde meer stemmen dan de
cdH van Joëlle Milquet. Alle coalities schijnen
mogelijk.
In Sint-Agatha-Berchem (in handen van
cdH), in Ganshoren, Molenbeek en Sint-Joost
(alledrie in handen van de PS), in Etterbeek en
Elsene (beide in handen van de MR) bevestigen
of versterken de zetelende burgemeesters de
meerderheidspositie van hun partij. Maar opmerkelijk: in Berchem behaalt Luc Demullier,
woordvoerder van Vlaams Parlementsvoor-

Olivier Deleuze (l) van Ecolo haalt het burgemeesterschap van Watermaal-Bosvoorde binnen, iets waar PS-boegbeeld
Laurette Onkelinx (r) in Schaarbeek niet in
slaagt. In Brussel-stad blijft de PS van
Freddy Thielemans (midden onder) de
grootste. In de rand doet het FDF van Olivier Maingain (boven) uitstekende zaken.

zitter Jan Peumans, een Vlaamse zetel voor
N-VA. In Ganshoren blijft de PS de grootste,
maar MR en Ecolo vormen een coalitie met de
vader van Vincent Kompany. En in Molenbeek
verliest Philippe Moureaux 10%.
In Elsene blijft de MR de grootste partij, maar
er komen drie Vlamingen in de gemeenteraad.
In Sint-Pieters-Woluwe moet alles herteld worden.
In de zes gemeenten met taalfaciliteiten
maakten de Vlamingen het niet waar. In de
twee gemeenten waar Franstaligen en Nederlandstaligen elk op één lijst stonden (Sint-Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem), gingen
de Franstaligen vooruit. Geertrui Van RompuyWindels, de echtgenote van Herman Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Unie, haalde
haar slag niet thuis. Ook in Kraainem moest de
lijst van Luc Van Biesen inleveren.
JOHN DE WIT, DIRK CASTREL

Franstaligen wijzen oproep tot confederalisme af

Paul Magnette (PS) haalde de absolute
meerderheid in zetels in Charleroi en hij verklaarde op de RTBf dat hij in 2014 zeker niet
terugkeert naar de federale regering. Over de
oproep van Bart De Wever tot premier Elio Di
Rupo om het confederalisme voor te bereiden,

zei Magnette dat “deze verkiezingen geen gevolgen hebben op federaal vlak, maar lokaal
zijn.” Di Rupo zelf noemde het een “eenzijdige verklaring” en zag “geen band tussen deze
lokale verkiezingen en de federale toestand.”
Ook Melchior Wathelet (cdH), staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen, wees
het idee af. “Bart De Wever zou zich best focussen op Antwerpen zelf, hij mag daar met
zijn verandering beginnen, ik blijf bij de huidige staatshervorming.” En Didier Reynders
(MR), die vanuit Luik naar Ukkel was verhuisd
en daar een absolute meerderheid had gehaald: “Bart De Wever en Elio Di Rupo hebben
maanden lang met elkaar onderhandeld zonder de liberalen. Wel, ‘t was een mislukking”.
In Wallonië viel vooral de opmerkelijke door-

braak van de PVDA in het Luikse op. In Seraing
haalde ze zelfs evenveel zetels als de MR. Volgens de Brusselse studiedienst Crisp won de
MR in Wallonië, terwijl de PS ter plaatse trappelde. In Bergen stevende premier Di Rupo af
op een absolute meerderheid, ook in Doornik,
waar Rudy Demotte de PS leidde, was er vooruitgang. In Luik verloor de MR drie zetels door
het vertrek van Didier Reynders, maar de coalitie PS-cdH wordt voortgezet. In Namen wint
burgemeester Prévot (cdH). Hij wil de tripartite met MR en Ecolo voortzetten zodat de PS in
de oppositie blijft. In Waver, de thuisbasis van
MR-voorzitter Charles Michel, knabbelt de PS
wat aan zijn meerderheid. In Bastenaken haalde cdH-voorzitter Benoit Lutgen de absolute
meerderheid. DCA, JDW

Paul Magnette wordt burgemeester van
Charleroi. FOTO BELGA
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“De Wever kan zich beter op Antwerpen richten”
Minister van Overheidsbedrijven Paul
Magnette (PS) wordt burgemeester
van Charleroi. Hij wil naar Hasselts
model een afspiegelingscoalitie van
alle politieke partijen, hoewel hij
de absolute meerderheid in zetels
haalt. De Franstalige partijen wijzen
het idee van N-VA-voorzitter Bart De
Wever af om over confederalisme te
onderhandelen.
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