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Stop het geweld
Recht op veiligheid !
Een zware steekpartij, gewapende
overvallen en afpersing: het geweld
krijgt onze stad steeds meer in zijn
greep. Het Vlaams Belang vindt dat het
genoeg geweest is en voerde samen met
ouders en slachtoffers actie.

Dappere mama
Een 39-jarige moeder deed wat onze
politici nalaten te doen: ze stapte op
de bende af die het station terroriseert.
Hoewel ze slagen kreeg van één van de
bendeleden zou ze onmiddellijk opnieuw
ingrijpen: “Voor ons is de maat vol. Wij
eisen dat onze kinderen weer veilig de
trein kunnen nemen in Kortrijk. Wij
willen, als ouders, een gerust hart hebben
als onze kinderen op stap zijn in de stad.
Vandaag is dat niet meer het geval. Ik
heb het stadsbestuur gecontacteerd, maar
niemand reageerde. Wij willen dat er iets
verandert.”

Vastberaden papa

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Tientallen messteken en een geperforeerde

long. Dat was de trieste balans van een
brutale aanval op drie vrienden in het
hart van Kortrijk. De vader van één van
de slachtoffers getuigt: “Het geweld met
en door vreemdelingen wordt erger en
erger in Kortrijk. De dader is alweer op
vrije voeten. Dat kan toch niet! Jongeren
moeten zorgeloos kunnen uitgaan. Ook
ik kreeg geen gehoor bij de stad. Wij
vragen doortastende maatregelen van het
stadsbestuur.”

Bestolen handelaars
Ook het aantal gewapende overvallen in
de stad houdt niet op. De ‘Station Shop’
tegenover het station werd overvallen
door een man van Afrikaanse origine. De
uitbaatster werd ook hier bedreigd met
een mes. Dit kwam aan bod in het VTMprogramma Faroek. Vier dagen later vielen
drie overvallers een krantenwinkel aan de
Beheerstraat nabij het gerechtsgebouw.
De zaakvoerder en een klant werden
tijdens de overval opgesloten. Een maand
later was er een gewapende overval in een
frituur in Kortrijk. De daders dreigden

met een pistool en namen de inhoud van
de kassa mee.
Het Vlaams Belang contacteerde de
slachtoffers en ouders en nam het voor
hen op. Het stadbestuur, bij monde
van burgemeester Van Quickenborne,
ontkent dat er een probleem is. Maar men
kan dit toch niet onder de mat blijven
vegen? De maatregelen worden door het
Vlaams Belang op tafel gelegd, alleen
ontbreekt het nog aan politieke moed om
in te grijpen. Wij zullen met de steun van
de ouders, slachtoffers en de bevolking
blijven actie voeren en druk zetten tot
het geweld stopt! Het is onaanvaardbaar
dat
inwoners met angst de straat op
moeten.

Wouter
Vermeersch
Lijsttrekker

Volle zaal voor kritiek
op graaicultuur
Eind
november
’17 liep de zaal van
OC Lange Munte
(voorheen
SintPauluskerk) vol voor
een aperitiefgesprek
van het Vlaams Belang
over de graaicultuur in
ons land. Gastspreker
Jean-Marie Dedecker
maakte een haarscherpe analyse van
het gegraai door de
Belgische elite. Ook heel wat Kortrijkse politici ontsnapten
niet aan kritiek van Dedecker.

Bedankt Brandweer!
Jaarlijks
organiseert
Vlaams
Belang-Kortrijk
een
bedankingsactie bij een openbare dienst in de stad, vorig jaar
nog bij de Kortrijkse politie.
Door besparingen wordt
heel wat extra druk gelegd
op onze brandweervrouwen
en -mannen. Het Vlaams
Belang wou daarom onze
brandweer bedanken en een
hart onder de riem steken
door verse koffiekoeken van
een lokale bakker uit te delen
aan de vroege ploeg van de
brandweer. De traktatie werd
warm onthaald door het aanwezige brandweerpersoneel

“Beerputwater in douche”
Er staan in Kortrijk splinternieuwe sociale woningen
waar nú al gerenoveerd moet worden. Politici van N-VA,
CD&V, VLD en SP.A dragen de verantwoordelijkheid in
sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning die
alles bouwde.
De bal ging aan het rollen na een onderzoek door Het
Laatste Nieuws: “In Kortrijk transformeerde sociale
huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning de voorbije
jaren de wijk Venning in een moderne 'eco-wijk', maar de
kwaliteit laat volgens verscheidene bewoners sterk te wensen
over. Water sijpelt binnen, deuren vallen er uit, muren
scheuren, plafonds en tegels barsten, gebrekkige liften,
defecte verwarming en slechte isolatie. Eén bewoner heeft het
zelfs over smurrie - stukjes steenpuin en zelfs beerputwater die door de douche-afvoer naar boven komt.”
Een andere onthutsende vaststelling is het feit dat Goedkope
Woning minder personeelsleden telt dan politici. De postjes
werden verdeeld onder de traditionele politieke partijen.
Vaak hebben die bestuurders totaal geen voeling met de
woningsector en weten ze in het geheel niets af van de
reglementering inzake sociale huisvesting. Voorzitter in
bijberoep was Marc Lemaitre (SP.A) voor € 3.258 bruto per
maand. Een leuk extraatje, niet? De bestuurders van N-VA,
CD&V, VLD en SP.A kregen elk € 178 bruto per maand
voor dit wanbeheer.

Stoelendans stadhuis:

"De vis begint te stinken bij de kop"
In de afgelopen maanden zijn niet
minder dan 10 topambtenaren en
-functionarissen in de stadsdiensten
ontslagen, zelf vertrokken of in één
geval zelfs weggepest. Het Vlaams
Belang eist transparantie rond deze
malaise in het stadhuis en een gelijke
behandeling van alle stadspersoneel.
De stadscoalitie kan zich niet langer
verschuilen achter de drogreden van
een ‘natuurlijk verloop’. De vis begint
te stinken bij de kop: het grote aantal
en het belang van deze posities tonen
een veel diepere en fundamentele
tekortkoming in het personeelsbeleid

aan. Het gaat hier om een gedeelde
verantwoordelijkheid van enerzijds het
historisch gevormde personeelsbestand
onder CD&V-dominantie en anderzijds
de geforceerde ommezwaai onder de
huidige coalitie. Met de burgemeester
en schepen van Personeel draagt
Open VLD hier een verpletterende
verantwoordelijkheid. Een politiek
gestuurd personeelsbeleid is nefast voor de

efficiënte werking van de stadsdiensten.
Personeelsproblemen en -conflicten
worden duidelijk niet op de juiste manier
aangepakt. De advocatenkosten en
ontslagvergoedingen kosten de gewone
Kortrijkzaan bovendien handenvol
geld. In het belang van de burger
moet er democratische
controle mogelijk zijn!

Steve Vanneste
Gemeenteraadslid

Van de wieg tot in de kist: Kortrijk vervreemdt
met dank aan N-VA, VLD en SP.A (en de steun van CD&V en Groen)

In bijna elke fase van een mensenleven
heeft het stadsbestuur ingegrepen om onze
stad verder te vervreemden. De eigenheid
van Kortrijk wordt verregaand aangetast
door de stadscoalitie van N-VA, Open VLD
en SP.A. Maar ook CD&V en Groen steunen deze onaanvaardbare evolutie.

Halal in kinderopvang

Moslima sporten

De N-VA schepen van Sport heeft in Kortrijk
het gescheiden sporten ingevoerd. Dat brachten verschillende boze Kortrijkzanen en stadsmedewerkers aan het licht. Vooral moslima's
zijn vragende partij omdat hun geloofsovertuiging hen verbiedt zich in sportkledij te
vertonen aan mannen.

Het Vlaams Belang bracht eerder al aan het
licht dat het OCMW van Kortrijk halal-voeding serveert aan kinderen in de opvang. Het
gaat niet alleen om een van de ergste vormen
van dierenleed, de slachttechniek maakt het
vlees - volgens specialisten - ook ongezonder
voor de kinderen.

Moslimbegraafplaats

Het stadsbestuur besliste dat er een nieuwe
moslimbegraafplaats komt in Heule. De
inwoners werden niet geïnformeerd. Tot voor
kort kon iedereen in Heule respectvol begraven worden zonder onderscheid van geloof
of overtuiging. De beroepspolitici in het
stadhuis hebben dat nu opnieuw omgekeerd
en terug een opdeling gemaakt onder overledenen.

Grootste moskee Vlaanderen

Gratis lessen Arabisch

In de WijKrant Zuid, een uitgave van
OCMW Kortrijk, verscheen een aanbod voor
“gratis” lessen Arabisch. Met uw belastinggeld
kan men dus leren lezen en schrijven in een
taal die totaal vreemd is aan onze samenleving.

Aan de Brugsesteenweg, waar nu de BioPlanet zit, liggen plannen op tafel voor de
grootste moskee van Vlaanderen (5.210 m2).
Dit zonder inspraak door de buurt, na een
negatief advies van staatsveiligheid, zonder
oplossing voor het parkeerprobleem en zonder duidelijkheid over de financiering van dit
miljoenenproject (5 miljoen €).

Een Kortrijkse oma getuigt:

Een Kortrijkse directeur uit het
hoger onderwijs reageert:
“Ik denk dat de stad en het OCMW hier
een grote fout maken. Het Vlaams Belang
heeft gelijk. Het is een doelgroepenbeleid dat
kleine (moslim)kinderen van jongs af leert
dat er voor hen een apart (voorkeurs)regime
is; dit zet hen dus niet op weg naar ‘integratie’. Later zullen zij burgerlijk (door de stad)
aangeleerd worden dat er voor de hoofddoek
een aparte regeling geldt op de ID-kaarten,
dat ze op school afwezig mogen zijn op ‘religieuze’ dagen; dat gedurende de ramadan
voor hen de examens worden verplaatst; dat
ze recht hebben om een hoofddoek te dragen
in tegenspraak met de kledingcode in de
labo’s scheikunde… én dat de stad voor hen
ook een aparte begraafplaats voorziet op de
gemeentelijke begraafplaats…”

“In de school van mijn kleinkinderen spreekt
meer dan de helft van de ouders geen
Nederlands. Toen de burgemeester op bezoek
kwam in onze school heb ik hem duidelijk
horen zeggen dat hij zijn eigen kinderen
niet naar onze school zou sturen. Dat is
toch onaanvaardbaar en bovendien hypocriet! Zelf ging hij naar het elitaire SintBarbaracollege, in Gent dan nog. In Kortrijk
was er blijkbaar geen enkele school goed
genoeg. Nu pleit hij voor meer 'diversiteit' in
de Kortrijkse scholen. Hoe kan je nu vooruitgang boeken als de helft van de ouders geen
Vlaams spreekt? Als er veel leerlingen in de
klas zitten die geen of gebrekkig Nederlands
praten, gaat de kwaliteit van de lessen ook
verloren. Veel Vlaamse ouders hebben ondertussen hun kinderen ingeschreven in scholen
buiten Kortrijk. Het wordt erger en erger, ik
word hier radeloos van. Op mijn steun kan
het Vlaams Belang alvast rekenen, jullie zijn
de enige partij die deze problemen bespreekbaar maakt!”

Vlaams Belang is duidelijk de enige partij
in Kortrijk die vindt dat nieuwkomers zich
moeten aanpassen aan ons en niet omgekeerd.

Vlaams Belang
bij u
in de buurt
Het Vlaams Belang wil weten wat er leeft
in Kortrijk en de deelgemeenten. Daarom
organiseert de partij maandelijks huis-aanhuisbezoeken in verschillende wijken en
straten van Groot-Kortrijk.

Bovendien geven wij verschillende
“Toernee Generals” in de vele volkscafés
die Kortrijk en de deelgemeenten rijk zijn.
Wil u er ook bij zijn? Hou dan zeker onze
facebookpagina in de gaten:
www.facebook.com/vlaamsbelangkortrijk

KORTRIJK.VLAAMSBELANG.ORG

ONS LAND
ONZE MENSEN
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid?
De immigratiefactuur liep afgelopen jaar op tot 7,2 miljard euro.
Dat is 987 euro per Vlaming. Intussen bespaart de regering op de
kap van gepensioneerden, zwakkeren en hulpbehoevenden. Meer
dan ooit tonen de feiten aan dat
massa-immigratie en sociale rechtvaardigheid onverenigbaar zijn.
Terwijl onder deze regering op een
jaar tijd 136.000 migranten het
land binnenkwamen en de uitkeringen aan asielzoekers met 114
procent stegen, sneed men steeds
dieper in het vel van de modale
burger. Langer werken, een indexsprong, verhoogde
taksen op water en
elektriciteit. De N-VA
stelde zelfs voor om
knieprotheses
niet
meer terug te betalen.
Intussen liggen
de pensioenen 40 procent
lager
dan in onze

buurlanden, is het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet meer
kan betalen met een
derde gestegen en leeft
1 op 7 landgenoten in
armoede.

Massaimmigratie
Sociale
rechtvaardigheid

Een greep uit de
immigratiefactuur
Asielopvang:

Vreemdelingen in
gevangenissen:

Sociale woningen
voor vreemdelingen:

€ 1,3 miljard
€ 260 miljoen

grenzen met
besparingen
op de kap van
onze
eigen
mensen
omdat het onaanvaardbaar is.

Onze economie
is sterk genoeg
€ 188 miljoen
Moslimaanslagen:
om een stevige
€ 4,7 miljard
Werkloosheidsuitkeri
sociale
zekerng
en
aan vreemdelingen:
heid
te
garan€ 808 miljoen
deren. Niet om
Bron: VBO, begroti
ng 2017, POD Maa
FOD werkgelegenhe
tsch
het
OCMW van
id, Agentschap Binn appelijke integratie,
enlands bestuur
de hele wereld te
blijven spelen.
Leefloon asielzoekers:

Het Vlaams Belang
verwerpt het links
model van open
grenzen en een open
sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is. Maar het verwerpt ook
het N-VA-model van feitelijke open

€ 375 miljoen

Tom Van Grieken
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke
Vlaming 987 euro per jaar”

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar
0468 22 11 33 en ontvang een
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.

 Surf naar

vlaamsbelang.org/lidworden
 Mail naar
info@vlaamsbelang.org
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