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Bio-Planet, gelegen in het centrum 
van Kortrijk (Brugsesteenweg 65), 
ruimt plaats voor een nieuwe moskee 
van 5000m2. De stadscoalitie N-VA 
- VLD - SP.a met burgemeester Van 
Quickenborne op kop, was er als de 
kippen bij om deze verdere islamisering 
van Kortrijk mee aan te kondigen. 
Vlaams Belang Kortrijk verzet zich als 
enige partij tegen deze moskee.

De Kortrijkse moskee (‘Attakwa’ 
genaamd) wordt niet erkend door de 
Vlaamse overheid. Bovendien bevestigde 
Minister Homans (N-VA) eind 2015 in 
het Vlaams Parlement dat Attakwa een 
negatief advies kreeg van staatsveiligheid 
en dus een gevaar vormt voor onze 
democratische rechtsorde. Dat Stad 
Kortrijk hier wel in mee stapt, kan in 
tijden van radicalisering wel tellen. 

De ervaring met de moskee aan de 
Stasegemsestraat leert dat de inplanting 
van een moskee binnen de bebouwde 
kom heel wat praktische problemen 
met zich meebrengt: geluidsoverlast, 
verkeershinder en parkeerdruk met vele 

klachten van de buurtbewoners tot gevolg. 
Kortrijk is een Vlaamse en christelijke 
stad, een stad met een belfort en kerken, 
niet met minaretten en moskeeën. Aan 
de Stasegemsestraat werd het karakter 
van de buurt definitief aangetast en is de 
leefbaarheid afgenomen.

De omwonenden, ondernemers en 
Kortrijkzanen werden op geen enkele 
manier betrokken bij deze ingrijpende 
beslissing. Het stadsbestuur kon in 
2013 wel een referendum organiseren 
over het ‘gras afrijden op zondag’, 
maar blijkbaar kan dat niet over een 
belangrijk onderwerp als de doorgeslagen 
islamisering van deze stad!

Het Vlaams Belang verzet zich dus als enige 
partij uitdrukkelijk tegen deze nieuwe 
moskee en vindt het onaanvaardbaar 
dat het stadsbestuur blijft collaboreren 
met de islam en actief meewerkt aan de 
uitbouw van een Vlaamse islamzuil. De 
uitbouw van zo’n islamzuil staat immers 
haaks op een beleid van verplichte 
inburgering. De moslims moeten zich 
aanpassen aan onze waarden en normen, 
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Kortrijk anno 2016: supermarkt 
wordt supermoskee

niet omgekeerd. Respect hebben voor 
het recht op vrije godsdienstbeleving 
staat niet gelijk aan het toelaten en 
organiseren van de islamisering van onze 
stad. De erkenning en subsidiëring van 
de islam moet niet vanuit de overheid 
begeleid worden, maar moet afgeschaft 
worden. De islam is een niet-Europese 
godsdienst, waarvan op zijn minst een 
aantal strekkingen volledig haaks staan 
op onze Westerse normen en waarden. 
Vlaanderen, noch Kortrijk, heeft enige 
verplichting tegenover deze godsdienst. 
Wat ons betreft komt er geen enkele 
moskee meer bij in Vlaanderen. En tot 
die tijd in ieder geval nergens binnen de 
bebouwde kom. Genoeg is genoeg!

Wouter 
Vermeersch

• ... de moskee aan de Stasegemsestraat gewoon blijft 
bestaan en deze supermoskee dus de derde moskee van 
Kortrijk wordt? Er is immers ook aan de Rekollettenstraat 
nog een andere niet-erkende moskee (Noor-Ul-Harmain).

• ... de parking van Bio-Planet plaats biedt aan slechts 
60 auto’s en er op het wekelijkse vrijdagsgebed tot 800 
bezoekers zijn? Tijdens het suiker- en offerfeest zijn er 
zelfs gemiddeld 1.500 deelnemers.

• ... er geen enkele financiële transparantie bestaat over de 
financiering van dit miljoenenproject? De aankoop van de 
gronden en gebouwen van de Bio-Planet in Kortrijk loopt 
namelijk in de verschillende miljoenen euro’s. Vragen 
over financiering vanuit radicale moslimlanden blijven 
onbeantwoord. Financiering door radicaal-islamitische 
geldschieters wordt op dit moment niet uitgesloten.

• ... deze supermoskee ook doorlopend dienst zal doen als 
cultureel centrum, feestzaal en Koranschool? De Koran 
roept op minstens 23 plaatsen op tot geweld tegen niet-
moslims.

• ... meerdere Kortrijkse jongeren naar Syrië zijn getrokken 
om zich aan te sluiten bij IS (zogenaamde syriëstrijders)?

• ... de Kortrijkse moslimgemeenschap ook niet uitsluit 
dat er een minaret op het gebouw komt? Dit is een toren 
die voornamelijk wordt gebruikt om vijfmaal per dag de 
moslims op te roepen tot het rituele gebed.

• ... de directie van de vrije basisschool ‘t Fort in Kortrijk 
de fotograaf voor de klasfoto’s bij het begin van vorig 
schooljaar heeft afgezegd vanwege het Offerfeest tot 
ontzetting van vele ouders?

• ... Kortrijk reeds 5.000 moslims telt?

Weetjes over de sluipende islamisering van Kortrijk: 
Wist u dat...



Ongeziene migrantenrellen in het 
centrum van Kortrijk 
Op de rustige zomeravond van 
vrijdag 26 augustus ’16 is in de Lange  
Steenstraat een ongeziene vechtpartij 
uitgebroken tussen rivaliserende 
bendes van allochtone afkomst, samen 
zo’n veertig man. De handelaren, 
Kortrijkzanen en bezoekers van de 

binnenstad waren 
getuige van een 
ware veldslag. 
Vlaams Belang 
had een gesprek 
met Dominic 
Creus (41), 
uitbater van 
frituur Pitstop 
in de Lange 
Steenstraat.

"Plots begonnen beide groepen vlak voor 
mijn frituur met elkaar te knokken", 
vertelt Dominic Creus. "Ze haalden hun 
riemen uit hun broeken om te slaan en 
hadden baseballknuppels mee. Ik heb 
ook één machete van veertig centimeter 
gezien. Ze sloegen om te doden. Ik 
was volledig verbouwereerd en heb 
geprobeerd tussenbeide te komen, maar 

dat lukte niet. Toen heb ik de politie 
gebeld.”

“Mijn terras zat vol, iedereen was 
totaal van de kaart door wat ze zagen. 
Kinderen en ouderen waren in shock. 
Blijkbaar hadden die bendes eerder ook 
al amok gemaakt in de Wijngaardstraat 
en aan Winkelcentrum K in Kortrijk. 
Uiteindelijk zijn ze verder gaan knokken 
op het Schouwburgplein. Daar is de 
politie tussenbeide kunnen komen. 
Ik heb negentien jaar als portier in het 
uitgaansmilieu gewerkt, maar zo'n 
knokpartij heb ik nog nooit gezien.”

Daarmee was de rust in de stad echter 
nog niet teruggekeerd. Op zaterdag was 
er nog een vechtpartij in de buurt van 
de Veemarkt en de Zwevegemsestraat. 
Daarbij werden twee personen 
neergestoken met een mes. Een aantal 
van de bendeleden bleek van Afghaanse 
afkomst en heeft het statuut van 
vluchteling.

“Dit voorval staat natuurlijk niet op zich, 
maar past in een onophoudelijke reeks van 

criminaliteit en overlast in de Kortrijkse 
binnenstad, de afgelopen jaren”, gaat 
Creus verder. “Het Vlaams Belang was 
de enige partij die oren had naar onze 
verzuchtingen. Van Quickenborne 
deed ook de dagen nadien geen enkele 
moeite om de handelaren op te zoeken 
en te vragen hoe wij die vechtpartijen 
hier beleefd hebben. Hij toont op deze 
manier geen respect voor ons.”

“Ik verwijt de politie niets. Maar de 
huidige maatregelen die door het 
stadsbestuur worden genomen, volstaan 
niet om dit geweld te stoppen. Wij 
vrezen voor een verdere escalatie. Wij 
eisen dan ook doortastende maatregelen 
van het stadsbestuur om deze overlast 
te laten ophouden. Vele handelaars 
en inwoners durven hun mening niet 
zeggen uit schrik voor represailles. Maar 
mijn mening is breed gedragen, dat weet 
ik zeker. Om het stadsbestuur wakker 
te maken zijn we met enkele handelaars 
naar de gemeenteraad geweest om te 
protesteren. Dat kan niet verder zo. Er 
moet ingegrepen worden", sluit Dominic 
Creus af.

Volgende eisenbundel werd neergelegd bij het stadsbestuur:

 9 Nultolerantie invoeren en afdwingen
 9 Bij overlast onmiddellijk een samenscholingsverbod 

installeren en afdwingen
 9 Actieve opsporing van illegalen - Concreet pleit Vlaams 

Belang ervoor om illegalen actief op te sporen en op te 
sluiten in gesloten centra, in afwachting van uitwijzing 

naar land van herkomst.
 9 Meer blauw op straat
 9 Volledige invulling politiekader - Het Kortrijkse 

politiekorps kampt met een manifeste onderbezetting. 
Operationeel zouden er in Kortrijk 271 personeelsleden 
moeten zijn, maar er zijn er slechts 241 (dat is maar liefst 
12% minder!).

 9 Meer anonieme patrouilles
 9 Meer veiligheidscamera’s onder permanent toezicht
 9 Actievere inzet hondenbrigades
 9 Asielstop voor Kortrijk
 9 Stoppen en keren van de islamisering in Kortrijk - De 

nieuwe supermoskee aan de Brugsesteenweg dreigt een 
aantrekkingspool te worden voor illegalen, ook vanuit 
Noord-Frankrijk.

Omdat niet alle criminaliteit en overlast de media haalt en 
dit onderwerp door het stadsbestuur wordt gemeden, zouden 
wij u willen vragen om feiten van criminaliteit en overlast 
te melden aan Vlaams Belang Kortrijk. Met deze informatie 
kunnen wij de druk op het stadsbestuur verder opvoeren en 
dit belangrijke thema vooraan op de politieke agenda blijven 
zetten.

Samen met een aantal Kortrijkse handelaren, heeft het Vlaams Belang Kortrijk voor de 
gemeenteraad van maandag 12 september '16 actie gevoerd. 



Kortrijk, het OCMW van de wereld!
Dat België het OCMW is van de 
wereld, is ondertussen geen nieuws 
meer. Dat dit probleem zich nu verlegt 
van de grootsteden naar middelgrote 
steden als Kortrijk, is wel nieuw. De 
Belgische schatkist heeft afgelopen 
jaar bijna een half miljoen euro (20 
miljoen oude franken) betaald aan het 
OCMW van Kortrijk als terugbetaling 
voor dringende medische hulp die ze 
bood aan illegale vreemdelingen. Het 
systeem wordt ernstig misbruikt.

Illegalen die zich in dit land ophouden, 
kunnen rekenen op ‘dringende medische 
hulp’. Uit cijfers die Vlaams Belang-ka-
merlid Barbara Pas opvroeg bij minister 
van maatschappelijke integratie, Willy 
Borsus, blijkt dat de kostprijs hiervan 
afgelopen jaar opliep tot 47 miljoen euro. 
Zo’n 40.000 illegalen deden beroep op 
het royale uitkeringssysteem. 
 
Er zijn twee factoren die de stijging 
verklaren: de enorme 
toename van het 
aantal illegalen 
(hun aantal wordt 
door Binnenlandse 
Zaken momenteel 
op 200.000 geschat!) 
en de steeds ruimere 

interpretatie van het begrip ‘dringende 
medische hulp’. Dit laatste blijkt uit het 
feit dat het niet alleen gaat om spoed-
eisende behandelingen, maar ook om 
luxe-ingrepen zoals neuscorrecties. 
Ook abortus, prenatale consultatie of 
borstvoedingsbegeleiding, kortom alle 
medische verrichtingen waarvoor RI-
ZIV-nomenclatuur bestaat, behoren tot 
het gamma van de ‘dringende medische 
hulpverlening’.
 
Ook in Kortrijk bleken een aantal illegale 
vreemdelingen een beroep te doen op 
het systeem van de ‘dringende medische 
hulp’. Enerzijds werden 126 gevallen ge-
registreerd van medische hulp buiten een 
ziekenhuis (kostprijs: 106.188,14 euro) 
en 119 binnen een ziekenhuis (kostprijs: 
372.794,60 euro).

De cijfers bewijzen dat het probleem van 
illegale vreemdelingen zich niet langer 
beperkt tot de grootsteden.  Het probleem 

van illegaliteit is 
bovendien niet alleen 
de enorme kostprijs 
van de medische hulp: 
inherent aan hun 
onwettige status laten 
illegalen vaak een pad 
van ellende achter, 

gaande van zwartwerk over zware crimi-
naliteit tot zelfs terreur zoals we recente-
lijk in Charleroi meemaakten.
 
Op basis van de gegevens van minister 
Borsus becijferde het Vlaams Belang dat 
de Belgische schatkist de afgelopen 13 
jaar een half miljard euro heeft betaald 
voor het verstrekken van deze peperdure 
faciliteiten aan illegalen. België dreigt niet 
alleen het OCMW van de wereld, maar 
nu ook nog de uitverkoren trekpleister 
voor medisch toerisme te worden.

Volgens Vlaams Belang Kortrijk dient dit 
geld, in tijden van besparingen, nuttiger 
te worden besteed: bespaar op de kosten 
van illegale immigratie en niet op de 
eigen mensen!

Vlaams Belang
Kortrijk
Jan Deweer

0486/22.90.43
jan.deweer@hotmail.com

Wouter Vermeersch
0485/66.07.80

woutervermeerschvb@gmail.com

Vlaams Belang Kortrijk: de wind in de zeilen!
Wie dacht dat Vlaams Belang Kortrijk 
dood en begraven was, is er aan voor 
de moeite. Meer nog, de afdeling is 
momenteel aan een opmerkelijke 
‘revival’ toe. Met dank aan Wouter 
Vermeersch en Steve Vanneste, twee 
jonge en ambitieuze mannen (foto) 
die sinds kort de rangen van de partij 
hebben vervoegd. 

Wouter Vermeersch, reeds jaren 
sympathisant van de partij, heeft zich 
zowat een half jaar geleden publiekelijk 
geëngageerd voor het Vlaams Belang 
en werd aangesteld als de nieuwe 
woordvoerder. Een ‘groentje’ in de 
politiek is Wouter zeker niet. Als politiek 
secretaris en lid van het partijbestuur 
speelde hij een prominente rol binnen 
Lijst Dedecker. 

Wouter: “Als overtuigd Vlaams nationalist 
miste ik communautaire scherpte bij LDD 

en koos uiteindelijk  geheel in de lijn van 
mijn oprechte overtuiging voor het Vlaams 
Belang”. 

Steve Vanneste werd in 2012 verkozen 
op de N-VA lijst maar al snel na de 
verkiezingen werd voor Steve duidelijk 
dat hij zich vergist had. Steve: “Op lokaal 
vlak, maar ook op Vlaams en federaal vlak, 
blinkt N-VA vooral uit in het inslikken van 
verkiezingsbeloftes . Ik ben misschien wel 
wat naïef geweest in 2012, maar ik dacht 
dat de partij wel 
degelijk het verschil 
kon maken. Maar 
dat gebeurt niet. 
Omdat Vlaams 
Belang al 40 jaar 
wél consequent mijn 
visie uitdraagt en ik 
me in die visie kan 
vinden, heb ik de 
overstap gemaakt”. 

Met Wouter en Steve heeft Vlaams 
Belang Kortrijk er twee verse, 
onderlegde krachten bij die ervaren 
mensen  als Jan Deweer en de andere 
bestuursleden  kunnen bijstaan en, 
nog belangrijker, onze partij opnieuw 
een gezicht kunnen geven: Wouter, als 
woordvoerder en Steve als gemeente- 
en politieraadslid. Twee jaar voor de 
gemeenteraadsverkiezingen neemt 
Vlaams Belang Kortrijk een nieuwe start 
en dat stemt mij uiteraard bijzonder 

hoopvol!

Stefaan Sintobin
Vlaams 

Volksvertegenwoordiger



Jihadistische aanslagen 
sinds Charlie Hebdo

7 januari 2015 
Charlie Hebdo, Frankrijk 
12 doden

14 februari 2015 
Kopenhagen, Denemarken 
1 dode

21 juni 2015 
Graz, Oostenrijk 
3 doden

13 november 2015 
Parijs, Frankrijk  
130 doden

22 maart 2016 
Brussel, België 
35 doden

14 juli 2016 
Nice, Frankrijk 
85 doden

24 juli 2016 
Reutlingen, Duitsland 
1 dode

26 juli 2016 
Saint-Etienne-du-Rouvray, 
Frankrijk 
1 dode

4 augustus 2016 
Londen, Engeland 
1 dode

Meer dan 80 procent illegalen 
blijft in het land
Vorig jaar werden welgeteld 
43.433 bevelen om het grondge-
bied te verlaten (BGV) afgeleverd. 
Minder dan 1 op 5 van deze beve-
len werd ook effectief uitgevoerd. 
Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams 
Belang bemachtigde bij het staats-
secretariaat voor asiel en migratie. 

Zolang de kans dat men een uitwij-
zingsbevel kan negeren vier keer  
groter is dan de kans op effectieve 

repatriëring, zal zich het bericht 
verspreiden dat België het land is 
waar men - eens voet aan wal ge-
zet - ook kan blijven. Het spreekt 
voor zich dat bij ongewijzigd 
beleid het leger illegalen in onze 
steden – vandaag goed voor zo’n 
200.000 mensen – nog verder 
zal aangroeien, en de N-VA van-
daag organiseert wat ze gisteren 
bestreed: een volgende collectieve 
regularisatieronde.

De tol van de welkomcultuur:  

307 doden
Charleroi, Zaventem, Nice, Parijs, 
Brussel, Würzburg, Saint-Etienne-
du-Rouvray, Magnanville, Ansbach, 
Garde-Colombe,… De lijst waar de 
afgelopen maanden een jihadis-
tisch bloedbad werd aangericht dikt 
steeds sneller aan. Sinds het drama 
van Charlie Hebdo verloren al 307 
Europeanen - bij het ter perse gaan 
van dit blad - het leven bij islamiti-
sche aanslagen.   

Wie afgelopen maanden niet op 
Mars vertoefde, weet dat de oor-
logshel van Islamitische Staat niet 
langer een ver-van-mijn-bed-show 
is. De terreurambassadeurs nestelen 
zich in onze samenleving als een 
tumor in een lichaam. De evidente 
conclusie dat het jarenlange open-
grenzenbeleid en islamgepamper 
de oorzaak zijn van deze dodelijke 
cocktail van religieus geweld en 
fanatisme, daagt al geruime tijd 
in de Dorpsstraat. In de Wetstraat 
daarentegen houdt men de kop 
stevig in het zand.

Wereldvreemde politici
Zelfs na al het leed en de tome-
loze wreedheid blijven de rege-
ringspartijen (N-VA, CD&V, VLD) 
het licht van de zon ontkennen. Zo 
vond minister-president Bourgeois 

(N-VA) het nodig om enkele dagen 
na de aanslag in Nice - waarbij 84 
mensen het leven lieten - de multi-
culturele dogma’s te bewieroken. In 
zijn kielzog gevolgd door CD&V-
voorzitter Wouter Beke. Nog voor 
de geëxecuteerde priester in het 
Noord-Franse Saint-Etienne-du-Rou-
vray ten grave werd gedragen, stak 
Beke de loftrompet over het open-
deurenbeleid van Angela Merkel. 

Politieke verantwoordelijkheid
Meer dan ooit wordt duidelijk dat 
de multiculturele utopie is verwor-
den tot een jihadistische nachtmer-
rie. De immigratie- en asielinvasie 
is de brandversneller, de islam de 
explosieve vonk. Politici die deze  
staalharde waarheid blijven ont-
kennen, zaaien zelf de kiemen van 
een volgende aanslag. 

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

Een greep uit het 
islamitisch palmares op 

Europese bodem




