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ASSISEN

ANTWERPEN Het hof van assi-
sen in Antwerpen heeft Francis-
co P. gisteren veroordeeld tot drie
jaar cel, waarvan één jaar effectief,
en 1.000 euro boete voor opzette-
lijke en voorbedachte slagen aan
de Turkse pitazaakuitbater Cemil
A. (38). Francisco P. moet zich wel
gedurende vijf jaar aan voorwaar-
den houden. Zo moet hij werk of
een opleiding zoeken, een cursus
agressiebeheersing volgen en zich
laten begeleiden voor zijn alcohol-
misbruik. 
De beschuldigde viel op 28 mei
2003 met twee samoeraizwaarden
Cemil A. aan in diens pitabar aan
de Kioskplaats in Hoboken. Fran-
cisco P. was dronken en draaide

helemaal door. Hij schold het
slachtoffer de huid vol met racisti-
sche praat en uitte doodsbedrei-
gingen. Dat deed hij ook, enkele
maanden later, tijdens de recon-
structie. Daarom werd hij naar het
hof van assisen verwezen voor po-
ging tot moord met racistisch mo-
tief. 
De verdediging kon de jury er met
succes van overtuigen dat de be-
schuldigde geen racist is. ‘Het mo-
tief moet worden gezocht in wat
zich in de pitabar heeft afgespeeld
en niet in de huidskleur van het
slachtoffer. Als de uitbater blank
was, was de afloop net hetzelfde
geweest’, pleitte meester Erica Ca-
luwaerts. Volgens haar had Fran-
cisco P. niet de intentie om Cemil
A. te doden. 

De jury besliste dat er geen sprake
was van een moordpoging, noch
van racisme. Daardoor zakte de
strafmaat naar drie jaar. Het
openbaar ministerie vorderde
dertig maanden effectief. 
De jury en het hof oordeelden dat
drie jaar cel, waarvan één jaar ef-
fectief gekoppeld aan voorwaar-
den, de beste garantie biedt dat
Francisco P. niet hervalt. In het ar-
rest wordt rekening gehouden
met de bijzondere agressiviteit
waarmee hij de feiten pleegde, zijn
alcoholprobleem en zijn ontvlam-
bare persoonlijkheid. 
‘Het gebeurt zelden dat een hof
van assisen een straf met uitstel
uitspreekt’, sprak voorzitter Mi-
chel Jordens. ‘Wij hebben ervoor
gekozen om u nog heel veel kan-
sen te bieden en wij hopen dat u
die met beide handen zult aanne-
men.’ (jcv)

Francisco P. krijgt drie jaar cel met uitstel 
Francisco P. moet één jaar naar de cel, de twee andere jaren
zijn met uitstel als hij zich aan enkele voorwaarden houdt. 

SINT-KATELIJNE-WAVER Het
basis overlegcomité duurde
woensdag een vijftal uur. Het
ACV, VSOA en NSPV zaten er rond
de tafel met de Katelijnse burge-
meester Eddy Vercammen, korps-
chef Marc Dondeyne, de preven-
tieambtenaar en de secretaris van
de politiezone. Er werd gezocht
naar oplossingen voor de proble-
men in de politiezone Bodukap. 
‘Alle verzuchtingen van het perso-
neel zijn besproken en er zijn en-
kele passende oplossingen uit de
bus gekomen. Het was een bijzon-
der constructief gesprek’, zeggen
de vakbonden. ‘Wat betreft de
aankoop van second-chanceves-
ten — dat is een soort kogelvrije
vest die onder de kledij kan wor-
den gedragen — is ons beloofd dat

voor de zomer iedereen die zo’n
vest nodig heeft, er één krijgt.’
Er is ook een oplossing beloofd
over de poetscapaciteit in Putte.
De vakbonden zijn ook tevreden
met de uitleg die gegeven is over
de zaak Goffin. Jan Goffin was de
commissaris die betrokken was
bij een incident tijdens een alco-
holcontrole. ‘Details daarover
kan ik niet kwijt, maar we nemen
wel vrede met de uitleg die de
overheid ons heeft gegeven’, zegt
het VSOA nog.
De vakbonden zullen de details
over het basis overlegcomité be-
kendmaken aan hun leden en vra-
gen of die daarmee instemmen.
Krijgen de vakbonden de steun
van hun achterban, dan zijn er
geen acties meer. (tdk)

Geen acties meer in zone Bodukap
De vakbonden van politiezone Bodukap en de overheid hebben
een constructief gesprek gehad over de problemen. 

HULSHOUT De sluiting werd
meegedeeld op de algemene ver-
gadering van de aandeelhouders.
Simec produceert al sinds 1966
ramen, deuren en gevels in alumi-
nium en staal en is actief in België
en Nederland. Het bedrijf was de
jongste jaren niet meer rendabel. 
De aandeelhouders beslisten om
het bedrijf in vereffening te laten
gaan. ‘Het gaat al een tijd slecht
bij Simec’, zegt Staf Jonckers van
de christelijke vakbond. ‘Leve-
ranciers mochten niet meer leve-
ren en er was een tekort aan kapi-
taal. Omdat het moeilijk was om
aan materiaal te geraken, wisten
we dat het niet kon blijven duren.’
Tien bedienden en vijftig arbei-
ders zijn woensdag ontslagen.
Vijf beschermde werknemers zijn
nog aan de slag. Het personeel
moest computers, bedrijfswagens
en gsm’s inleveren. Volgens de
vakbonden verliep dat zonder al
te veel moeilijkheden. 
Er is geen ontslagregeling afge-
dwongen. Het personeel valt te-
rug op de afspraken die zijn ge-
maakt in de collectieve arbeids-
overeenkomst. Er is intussen een
vereffenaar aangesteld. ‘Als hij
voldoende middelen kan vrijma-
ken, kunnen opzegvergoedingen
worden uitgekeerd’, zegt Jonc-
kers. ‘In het slechtste geval volgt
het faillissement voor Simec.’
De vereffenaar is de zoektocht be-
gonnen naar mogelijke overne-
mers. Hij bekijkt intussen of een
deel van het personeel opnieuw
kan worden aangeworven om lo-
pende bestellingen af te werken.
Als de klanten daarmee instem-
men, dan zou dat beteken dat alle
activiteiten pas over twee maan-
den definitief worden stopgezet.
(ima) 

Sluiting
Simec treft 
zestig
werknemers
Het bedrijf Simec in
Hulshout, producent
van ramen en deuren,
gaat in vereffening. De
vijftig arbeiders en tien
bedienden zijn ontsla-
gen. 
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ELISE CRISPEEL
ANTWERPEN In het midden

van de kapel in de Hoogstraat
staat de tafel gedekt voor twaalf
personen. De visschotels — het is
nog steeds vastentijd, dus vlees is
uit den boze — staan rijkelijk uit-
gestald. Centraal staat het Chris-
tusbeeld, dat met boter is inge-
smeerd. ‘Boter stond vroeger
symbool voor welvaart en rijk-
dom’, zegt Christiaan Kint, de
voorzitter van vzw Sint-Julianus-
gasthuis. 
‘De twaalf genodigden komen uit
verschillende bejaardentehuizen
in het Antwerpse. Het mogen al-
leen mannen zijn, net zoals de
apostelen. Omdat het katholieke
gevoel dat in de veertiende eeuw
sterk aanwezig was, ondertussen
verloren is gegaan, zijn de twaalf
visschotels nu vooral een gebaar
van barmhartigheid.’

De traditie dateert al van 1303.
Sindsdien biedt het Sint-Julia-
nusgasthuis onderdak aan rei-
zende pelgrims. Ze kregen een
warme maaltijd en gratis onder-
dak. Ondertussen zijn de gebou-
wen in de Hoogstraat van het
OCMW, maar nog steeds functio-
neert het als gasthuis voor pel-
grims die naar Santiago de Com-
postella reizen. 
‘Er werken vrijwilligers voor het
Sint-Julianusgasthuis. Het hoog-
tepunt van het jaar is natuurlijk
Witte Donderdag. Het is een eer
die traditie levendig te houden, al
weten almaar minder mensen
van het bestaan van de pelgrims-
tafel af. Daarom proberen we het
steeds wat grootser aan te pak-
ken. Dit is het eerste jaar dat er
optredens worden gegeven en dat
een lid van de pelgrimsorganisa-
tie komt vertellen over zijn erva-
ringen’, vertelt Kint. 

‘We hopen zo de pelgrimstafel op-
nieuw bekend te maken bij het
publiek. Mensen die komen kij-
ken naar het tafereel, kunnen do-
naties geven. We zijn een vrijwil-
ligersorganisatie, maar krijgen
wel subsidies van de stad Antwer-
pen. De traditie van de pelgrims-
tafel, die 700 jaar geleden begon-
nen is in de Antwerpse kathe-
draal, maakt deel uit van de stads-
geschiedenis.’
De twaalf mannelijke bestuur-
ders van het Sint-Julianusgast-
huis staan de hele avond paraat
om de twaalf genodigden een zo
aangenaam mogelijke avond te
bezorgen. ‘Het enige criterium
om te mogen tafelen is dat de ou-
derlingen geen familie of vrien-
den meer hebben die hen kunnen
bezoeken. Voor hen heeft zo’n
luxueus avondmaal de waarde
van kerstmis, nieuwjaar en Pasen
samen.’

Twaalf senioren
aan pelgrimstafel
Twaalf eenzame senioren werden gisteravond, op Witte Donderdag,
uitgenodigd aan de ‘pelgrimstafel’ om van een vismaaltijd te genieten, net
zoals de twaalf apostelen dat gedaan moeten hebben. 

De twaalf genodigden kregen een vismaaltijd aangeboden. © Koen Fasseur

TURNHOUT In 1999 ontstond
de Projectvereniging Regionaal-
stedelijk Gebied Turnhout. De
nieuwe naam Stadsregio (een sa-
menwerkingsverband tussen
Turnhout, Vosselaar, Beerse en
Oud-Turnhout) is niet alleen kor-
ter, maar ook duidelijker.
‘De nieuwe naam moet het ge-
makkelijker maken om Brussel
dichterbij te brengen’, zegt coör-
dinator Wout Baert. ‘Ik denk
daarbij onder meer aan het Regi-
onaal Overslagcentrum in Beer-
se, Het Hof in Vosselaar en
De Liereman in Oud-Turnhout.
We willen ook afstappen van het
idee dat de samenwerking steeds
met vier moet gebeuren. Concreet
willen we het mobiliteitsplan ac-
tualiseren in elke gemeente. Ook
Beerse zal dus daarin worden op-
genomen. Turnhout en Oud-
Turnhout zullen één mobiliteits-
dienst uitbouwen, waar Beerse en
Vosselaar later kunnen instap-
pen. De nadruk zal liggen op het
openbaar vervoer en fietsen. Elk
lokaal knelpunt zal een lokale op-
lossing krijgen. Over enkele we-
ken beginnen we met een onder-
zoek naar autodelen.’ 
Het samenwerkingsverband zal
nog andere initiatieven nemen.
‘Behalve mobiliteit richten we
ons ook op erfgoed. De erfgoed-
overeenkomst die Turnhout on-
dertekende, zal worden uitge-
breid naar de drie andere ge-
meenten. Tot slot bekijken de vier
lokale besturen of een gezamen-
lijke ombudsdienst een haalbare
kaart is’, zegt Baert. ‘We willen
ons ook richten op andere be-
leidsthema’s.’
De burgemeesters wisselen el-
kaar af als voorzitter van de
Stadsregio Turnhout. (ram)

Stadsregio
Turnhout
werkt aan
mobiliteit
Vier gemeenten in de
regio Turnhout zullen
samenwerken rond
mobiliteit en erfgoed.
Ze denken ook na over
een gezamenlijke om-
budsdienst.


