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herhaaldelijke bevelen van
de kustwacht om terug te ke-
ren naar zijn schip en de eva-
cuatie van de passagiers te
begeleiden.

De rampkapitein is intussen
door zijn rederij ontslagen,
maar heeft daartegen klacht
ingediend.

Schettino stond gisteren
voor het eerst sinds de ramp
oog in oog met enkelen van
de overlevenden. Het zal ech-
ter nog maanden duren voor
hij zelf aan het woord mag
komen.

Natuurpark

Het wrak van de Costa Con-
cordia ligt nog altijd op zijn
kant. Ten vroegste volgend
voorjaar wordt het overeind
getrokken en weggesleept
naar een haven waarna het
wordt gesloopt. De hele ope-
ratie wordt geraamd op 300
miljoen euro, evenveel als
voor de bouw van een nieuw
luxecruiseschip.

Tenzij er een nieuwe be-
stemming aan het gekapseis-
de schip wordt gegeven. Een
architectenbureau heeft al-
vast een wedstrijd uitge-
schreven. Een van de ideeën
is om er een kunstmatig ma-
rinepark voor duikers van te
maken. Anderen willen de
Costa Concordia omvormen
tot een kunstwerk of spon-
taan laten vergroeien tot een
koraalrif. De plaatselijke be-
volking van het eilandje Gi-
glio moet daar allemaal niets
van weten. Ze wil het wrak
liefst zo snel mogelijk weg-
gommen van de kustlijn. De
mensen vrezen dat de vakan-
tiegangers wegblijven en er
nog enkel hordes ramptoeris-
ten naar de kust komen om
even een blik te werpen op
het wrak en dan gauw weer
weg te wezen.

bootje is terechtgekomen.
Daardoor kon hij de kust be-
reiken, vijf uren voor de laat-
ste opvarenden aan land wer-
den gebracht en ondanks de

sluiten waarna hij schreeuw-
de: ‘Snél naar de haven!’

Schettino houdt vol dat hij
juist heeft gehandeld en ‘al
struikelend’ in een reddings-

de gegevens toe uit de zwarte
doos van het schip. Daaruit
zou blijken hoe de kapitein
vlak na de aanvaring in paniek
het bevel gaf om de poorten te

Geflankeerd door een legertje
advocaten en zwaaiend naar de
fotografen werd Francesco
Schettino (52) gisterochtend
op de eerste dag van het proces
via een achterdeur binnenge-
loodst in de theaterzaal van
het stadje Grosseto waar het
proces plaatsvindt.

De kapitein wordt beschul-
digd van meervoudige dood-
slag, schipbreuk en het vroeg-
tijdig verlaten van zijn schip
bij de nachtelijke evacuatie
van 4.200 passagiers nadat het
luxecruiseschip in januari op
een rots was gelopen voor een
eilandje langs de Toscaanse
kust. Daarbij kwamen 32 opva-
renden om.

Het huisarrest van Schettino
werd gisteren tijdelijk opgehe-
ven zodat hij aanwezig kon
zijn op de eerste dag van het
getuigenverhoor. Achter geslo-
ten deuren lichtten speurders

Amper negen maanden
na de scheepsramp
met de Costa Concor-
dia startte gisteren in
Italië het proces tegen
de kapitein van het
Italiaanse luxecruise-
schip. Achter gesloten
deuren werd hij gecon-
fronteerd met de gege-
vens uit de zwarte
doos van zijn schip.

GEERT NEYT

Francesco
Schettino
voor het eerst
oog in oog met
zijn slachtoffers

Laffe kapitein langs achterdeur 
op eerste procesdag

Met 1.500 agenten, tanks en
helikopters probeerde de poli-
tie de controle over de favela’s
terug te winnen. Het gaat om
de wijken Manguinhos en Ja-
carezinho in het noorden van
de stad. Drugsdealers staan er
elkaar naar het leven met een
indrukwekkend wapenarse-
naal. Bij de inval werden ver-
schillende automatische wa-
pens en granaten in beslag ge-
nomen. Veel verzet was er niet
en er werden maar drie men-

sen opgepakt, maar de actie
was dan ook al aangekondigd
van vorige vrijdag. Zo probeert
de politie te voorkomen dat

het tot heuse veldslagen komt,
iets wat in 2010 nog gebeurde
toen ze de Alemao-sloppen-
wijk binnenviel en er meer dan

De politie van Rio de Janei-
ro viel afgelopen zondag
twee gevaarlijke favela’s
(sloppenwijken) binnen om
ze te zuiveren van drugs-
bendes. De actie kadert
voor een stuk in de ‘grote
schoonmaak’ voor het WK
voetbal in 2014 en de Olym-
pische Spelen in 2016.

Francesco Schettino, voormalig kapitein van de Costa Concordia (onder), gisteren bij aankomst
in Grosseto, waar het proces plaatsvindt. Hij vindt dat hem niets te verwijten valt. Foto: rtr, afp

30 mensen om het leven kwa-
men.

Doel van de politie is om te-
gen het WK voetbal een veer-

tigtal van de gevaarlijkste wij-
ken onder controle te krijgen
en ze ook veilig te houden tot
de Olympische Spelen. (csn)

Politie Rio doet inval in gevaarlijke sloppenwijken

Zwaarbewapende politieagenten kamden de sloppenwijken uit. Ze pakten slechts drie mensen op, maar vonden veel wapens. Foto: ig, ap
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KAPELLE-OP-DEN-BOS De
SP.A van uittredend burgemees-
ter Else De Wachter verliest fors
en houdt vijf zetels over. Else De
Wachter wilde dan ook niet met-
een reageren en ‘wacht eerst ver-
der overleg met de coaltiepart-
ner af’. Zij moet de sjerp nu
doorgeven aan Edward De Wit
(CD&V). Die was zondagavond
en maandagmiddag niet bereik-
baar. CD&V blijft wel de zes ze-
tels behouden, maar vermits er
twee raadsleden bijkomen (van
19 naar 21) gaat de partij globaal
ook achteruit. Met een nipte
meerderheid wordt besturen
moeilijk in Kapelle-op-den-Bos.

Nipte meerderheid

Maar Chris Reniers (CD&V), de
voorzitter van de gemeenteraad,
wilde wel reageren. ‘Het klopt
dat CD&V en SP.A ervoor geko-
zen hebben om samen te gaan.

Samen hebben we een nipte
meerderheid van elf op 21 zetels.
Het zal moeilijk worden, maar
moeilijk gaat ook. Er was geen
voorakkoord. We hebben ge-
woon gekozen voor de partij
waarmee we een akkoord kon-
den maken en dat was SP.A. Het
is ook logisch dat je eerst gaat
praten met je coalitiepartner.’

‘Schepen Edward De Wit
(CD&V) wordt zes jaar burge-

meester. CD&V krijgt ook twee
schepenmandaten en het voor-
zitterschap van de gemeente-
raad. SP.A krijgt twee schepenen
en het OCMW-voorzitterschap.
De bevoegdheden worden ko-
mende week verdeeld’, aldus Re-
niers.

N-VA-kopman Renaat Huys-
mans begrijpt het voortzetten
van de CD&V-SP.A-coalitie niet.
‘De kiezer heeft een duidelijk

signaal gegeven’, zegt Huysmans.
‘N-VA wordt de grootste partij
en klimt van twee naar acht ze-
tels. Groen verdubbelt haar ze-
tels tot twee. Dat is een duidelijk
signaal dat de Kapellenaar ver-
andering wil. Toch sluiten SP.A
en CD&V een akkoord. Het sig-
naal van de kiezer wordt gene-
geerd. Ik kan niet geloven dat er
geen voorakkoord was. Ik beloof
dat we stevig oppositie zullen

voeren.’ Huysmans nam gisteren
normaal een dag vrijaf , maar
werkte toch in zijn artsenprak-
tijk om zijn zinnen te verzetten.
‘Ik ben wel aangedaan.’

Ilse Rymenants (Groen) haalt
een tweede zetel binnen. ‘Wij
zijn niet gecontacteerd geweest.
Er was duidelijk een voorak-
koord. Ik vraag me af of dit is
wat de Kapellenaar wil’, aldus
Rymenants. Nu Edward De Wit
zes jaar burgemeester wordt van
Kapelle-op-den-Bos, moet uit-
tredend burgemeester Else De
Wachter na één jaar de sjerp al
aan de haak hangen om opnieuw
schepen te worden. SP.A werd in
Kapelle-op-den-Bos zowat ge-
halveerd van negen naar vijf ze-
tels. Leo Peeters (SP.A) was
meer dan dertig jaar burgemees-
ter van Kapelle-op-den-Bos, tot
hij vorig jaar de fakkel doorgaf
aan Else De Wachter. Peeters
was ook geen kandidaat meer.

N-VA werd met acht
zetels de grootste
partij in Kapelle-op-
den-Bos, maar wordt
door CD&V en SP.A
opzij geschoven. Beide
partijen kiezen ervoor
om de huidige coalitie
voort te zetten.
Edward De Wit
(CD&V) wordt burge-
meester voor zes jaar.

JORIS HERPOL

SP.A en CD&V opnieuw samen,
Edward De Wit burgemeester

N-VA buitenspel gezet
in Kapelle-op-den-Bos

,,RENAAT HUYSMANS
Lijsttrekker N-VA

We gaan stevig
oppositie voerenEdward De Wit (CD&V). Foto: jhp Else De Wachter (SP.A). Foto: jhp

Renaat Huysmans (N-VA). Foto: jhpIlse Rymenants (Groen!). Foto: jhp

KRAAINEM Union is in
Kraainem nog steeds de grootste
met een absolute meerderheid.
Véronique Caprasse wordt al-
licht de nieuwe burgemeester.

Ondertussen likt de oppositie
haar wonden.
Open-lijsttrek-
ker en gedwon-
gen oppositielid
Luk Van Biesen
blikt met ge-
mengde gevoe-
lens terug op de
verkiezingsuit-
slag. ‘Als partij

verliezen we twee zetels en dus
kunnen we niet tevreden zijn
met het eindresultaat. Ikzelf haal
meer dan 51procent van de
stemmen binnen de lijst en dat is
uniek. De Vlaamse kiezers heb-
ben vertrouwen in mij en dat
sterkt mij om nog eens zes jaar
vol aan de bak te gaan in de op-
positie.’

Daar zal open de meertalige lijst
Kraainem-Unie terugvinden. ‘Zij
haalden vier zetels. Dat zijn ze-
tels die ze bij ons zijn komen ha-
len. De gematigde Fransen die
hun stem zes jaar geleden aan
ons gaven, kozen nu voor een
meertalige lijst. Daarnaast is het
ook jammer dat er meer dan vijf-
tien procent van de kiezers on-
geldige of blanco stemde.’

‘Maar zolang Union in blok op-
komt, valt er niets te beginnen
aan die hegemonie. Toch ben ik
ervan overtuigd dat wij met
Kraainem-Unie beter oppositie
kunnen voeren. Onze partijpro-
gramma's komen op verschillen-
de punten overeen en dat moet
ertoe leiden dat we sterker staan
als oppositie. We hopen enkele
zaken in beweging te brengen,
want het beleid is ondermaats.
Maar ik zie de toekomst positief
tegemoet.’ (ddl)

‘Samen met
Kraainem-Unie
sterk oppositie
voeren’

Luk Van Biesen
Foto: ddl

BRUSSEL Groen heeft zijn
aantal verkozenen bijna
verdubbeld en is de groot-
ste Vlaamse partij gewor-
den in Brussel. Vlaams Be-
lang daarentegen is gedeci-
meerd.

Groen is de grote Vlaamse
winnaar geworden van de ver-
kiezingen in het Brussels Ge-
west. Terwijl de partij nog tien
verkozenen haalde in 2006,
zijn dat er zondag 19 gewor-
den. Of 20, als in Brussel-Stad
rekening gehouden wordt met
Liesbet Temmerman, die voor
het Franstalige Ecolo is verko-
zen. Geen enkele andere Ne-
derlandstalige partij doet be-
ter.

‘De Brusselaar heeft duidelijk
gekozen voor een sterker

groen beleid. Deze verkiezin-
gen tonen aan dat samenwer-
king tussen een Nederlandsta-
lige en een Franstalige zuster-
partij loont’, zegt gewestelijk
voorzitter Rik Jellema.

Opmerkelijk is onder meer
het resultaat van Bart Dhondt,
die als nieuwkomer meer
stemmen haalt dan minister
Pacal Smet (SP.A) en schepen
Ans Persoons (SP.A). In totaal
zijn er 78 Nederlandstalige
verkozenen op een totaal van
685. Dat is 11,4 procent.

Opvallend is dat er heel wat
verschuivingen zijn tussen de
gemeenten. ‘Vlaamse gemeen-
ten zoals Sint-Agatha-Ber-
chem en Ganshoren verliezen
heel wat Vlaamse verkozenen,
terwijl er in Brussel-Stad en
Anderlecht heel wat bijkomen.

Mogelijk wordt SP.A nog even
groot als Groen, omdat de par-
tij heel wat eerste opvolgers
telt.

De Vlaamse socialisten en
Open VLD hebben voorlopig
elk zeventien vertegenwoordi-
gers. CD&V heeft er nog twaalf
over, tegenover negentien in
2006.

Maar de grootste achteruit-
gang is voor Vlaams Belang.

De extreem-rechtse partij
haalde zes jaar geleden nog
zestien zetels en valt nu terug

op één. Enkel in Anderlecht is
er nog een verkozene.

Zelfs boegbeeld Dominiek
Lootens-Stael raakte niet
meer verkozen in Jette.

N-VA

De grootste nieuwkomer is
N-VA. De partij haalt meteen
zes zetels: twee in Anderlecht
en één in Brussel, Molenbeek,
Jette en Sint-Agatha-Ber-
chem.

Daarbij moet wel opgemerkt
worden dat senator Karl Van-
louwe niet verkozen geraakte
in Ganshoren.

In Sint-Jans-Molenbeek ten
slotte haalde Dirck De Block
een zetel voor PVDA. Hij staat
evenwel ingeschreven als
Franstalige. (dbb)

Groen grootste Vlaamse partij in Brussel

Bart Dhondt (Groen). Foto: dbb
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In totaal zijn er 78
Nederlandstalige
verkozenen op een
totaal van 685.


