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Eén jaar na de verkiezingen: Kortrijk verdient beter!
14 oktober 2019, één jaar na de gemeenteraadsverkiezingen, startte het
digitaal referendum in ónze stad. Het
werd een bittere nederlaag voor Van
Quickenborne, N-VA en sp.a: 57 procent van de deelnemers stemde tégen
het zoveelste waanidee van de stadscoalitie. Het maakte pijnlijk duidelijk
dat de stadscoalitie er na één jaar al
niet meer in slaagt een meerderheid
van de inwoners achter zich te scharen. Het eerste jaar van de bestuursploeg werd er één van gebroken beloftes en falend beleid.
Doorgeschoven facturen
Drie op tien Kortrijkse scholen schrapten de duurdere zwemlessen in het
nieuw zwembad. Maar niet alleen
het zwemmen werd fors duurder, ook
de parkeertarieven sloegen met maar
liefst 68 procent op.
De huisvuilzakken worden eveneens
een pak duurder in 2020. De containerparken worden betalend en ook de
dienstverlening gaat er sterk op achteruit: zo sluiten de parken aan de Maandagweg en de Karel de Goedelaan.
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Ontsporende criminaliteit
Terwijl nieuwe hoge boetes van 58 euro
in het leven werden geroepen voor wie
durft een fiets in te halen, steeg de échte criminaliteit in ónze stad met maar
liefst 10,1 procent. Dat blijkt uit cijfers
van politiezone VLAS zelf. Het veiligheidsbeleid faalt over de hele lijn en
ook het onveiligheidsgevoel neemt toe.
Diefstallen met geweld zonder wapen
zijn in de politiezone van Kortrijk met
meer dan de helft gestegen (+56%).
In Kortrijk en de deelgemeenten steeg
ook het aantal inbraken in bedrijven
met een forse 41 procent.
Bovendien laat de straffeloosheid zich
voelen in ónze stad. Objectieve maar
erg verontrustende cijfers tonen aan
dat het aantal verkrachtingen en andere zedenmisdrijven jaar na jaar stijgt.

Schaamteloze zelfbediening

Doorgeslagen vervreemding

Niet iedereen betaalt zijn festivaltickets zelf. De Kortrijkse burgemeester
en schepenen hebben zichzelf afgelopen zomer eens goed getrakteerd
op duizenden euro’s aan combi- en
VIP-tickets voor de Kortrijkse festivals.
Ze lieten expliciet volgende clausule
opnemen in de contracten met de festivalorganisatoren: “Bij dit evenement
dient het volledige College van Burgemeester en Schepenen uitgenodigd te
worden tot de VIP-handling.”

Kortrijk is, na Oostende, de meest
ontvolkte stad van West-Vlaanderen.
Op 30 jaar tijd vertienvoudigde het
aantal vreemdelingen. Het aantal
inwoners van niet-Europese origine
bedraagt ondertussen net geen 15
procent. In het centrum loopt dat
cijfer al snel op richting de helft. En
dan komt de burgemeester van Kortrijk doodleuk in de krant vertellen:
“130 nationaliteiten in onze stad...
wat een rijkdom!” Of nog: Cultuurschepen Axel Ronse (N-VA) liet zich
in de gemeenteraad ontvallen “Superdiversiteit is een onderdeel van
onze Vlaamse identiteit.” Het bewijst
dat we worden bestuurd door een
wereldvreemde elite die zich bezighoudt met onbestaande problemen
zoals het veranderen van straatnamen, maar weigert te spreken over
de échte uitdagingen van onze stad.

Ook riep het stadsbestuur een nieuwe
functie in het leven: een 'programmaregisseur diversiteit en inburgering'.
De Marokkaanse die deze functie invult, stond ook op de lijst van Open
VLD op 26 mei en wordt nu dus beloond met een betaalde job bij ónze
stad. De vraag van Vlaams Belang om
de inhoud van deze nieuwe functie te
komen toelichten werd in de gemeenteraad geweigerd.
De gouverneur van West-Vlaanderen
diende ook tussen te komen na klacht
van Vlaams Belang over de zelfbenoeming van burgemeester Van Quickenborne (Open VLD) en raadslid Tine
Soens (sp.a) in de bestuurlijke commissies van de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten (VVSG). De
benoeming werd vernietigd omdat ze
gebeurde met miskenning van de wet.

Inderdaad, de pogingen om het
Vlaams Belang in Kortrijk monddood
te maken zijn gekend en worden wekelijks breed uitgesmeerd in de media. Maar dankzij uw massale steun
op 26 mei (maar ook tijdens het digitaal referendum) voelen wij ons gesterkt om te blijven spreken waar alle
andere partijen zwijgen. Eerst ónze
mensen!

‘Schepen Velo’ trapt door
Het signaal van de kiezer in het digitaal referendum was duidelijk: er is
geen draagvlak voor de waanideeën
van schepen Weydts (sp.a). Het doorgeslagen mobiliteitsbeleid van Van
Quickenborne, N-VA en sp.a werd
door de kiezer afgestraft. Vlaams Belang vraagt een radicale ommezwaai
in het Kortrijkse mobiliteitsbeleid.
Stop auto-pesten
Na een binnenstad met maar liefst 74
fietsstraten, sterk gestegen parkeertarieven, ellenlange files en verkeerswijzigingen die worden doorgeduwd
zonder enig overleg met bewoners
en handelaars, werd de vraag voorgelegd om de Kortrijkse binnenstad
één vaste zondag per maand autovrij te maken. Het was dé druppel die
de emmer deed overlopen. Een grote
meerderheid sprak zich uit tégen dat
wanbeleid.
Veel handelaars, inwoners en bezoekers van onze stad zijn het ondertussen beu. Het parkeerbeleid in Kortrijk
is een drama. Het water staat veel
horeca-uitbaters aan de lippen.
Voor Vlaams Belang moeten de fietsstraten worden beperkt tot schoolomgevingen en onveilige plaatsen, parkeertarieven opnieuw verlaagd en parkeergelegenheid verhoogd. Er moet
een allesomvattend mobiliteitsplan komen dat opnieuw autovriendelijk is en
bovendien wél gedragen wordt door
ónze mensen. In een leefbaar Kortrijk
is er wél nog plaats voor de auto, naast
voldoende aandacht voor de fietsers,
voetgangers en het openbaar vervoer.

Geen asociale lage-emissiezone
Dat er in het stadhuis niet geluisterd
wordt naar de verzuchtingen van bewoners is ondertussen duidelijk. Men
wil in het stadhuis nu zelfs nog een
stap verder gaan. Burgemeester Van
Quickenborne laat een lage-emissiezone (LEZ) voor Kortrijk onderzoeken.
Dat antwoordde hij op een vraag van
Vlaams Belang. Tegen 2025 mogen
1,2 miljoen auto’s Antwerpen en Gent
niet meer binnen en dus mogelijk binnenkort ook niet meer in Kortrijk. Velen
zullen verplicht worden een nieuwe
wagen te kopen of jaarlijks een hoge
taks te betalen.
Natuurlijk is ook het Vlaams Belang
voor propere lucht, maar we zijn van
oordeel dat er betere middelen zijn.
Ingrepen die moeten leiden tot een vermindering van het fijn stof moeten trouwens niet per stad worden genomen.
Het Vlaams Belang gelooft dus niet in

asociale en bestraffende maatregelen
zoals een LEZ maar ziet meer baat in
positieve, stimulerende maatregelen
zoals een financiële tegemoetkoming
voor eigenaars die een vervuilende
wagen vervangen door een milieuvriendelijk voertuig.
Automobilistenorganisatie VAB is trouwens erg kritisch over de maatregel
en verwijst naar Duitsland waar de
invoering van een LEZ in steden tot
een vermindering van nauwelijks 4 tot
8 procent fijn stof leidde. Bovendien
heeft Kortrijk een beperkte kern wat de
impact van de maatregel nog verder
vermindert.

“Zeg niet kerst- en paasvakantie,
maar winter- en lentevakantie..."
Verontwaardigde ouders hebben het
Vlaams Belang gecontacteerd nadat
ze de jaarlijkse schoolkalender in
handen kregen.
De kalender zette kwaad bloed omdat er geen kerst- en paasvakantie,
maar winter- en lentevakantie staat.
“Handen af van onze tradities”,
zette Vlaams Belang op Facebook.
Gevolgd door een stroom aan reacties van Kortrijkzanen, zoals bijvoorbeeld: ‘Onze waarden en normen
moeten behouden blijven’, ‘We mogen onze eigen cultuur niet verlooche-

nen’ en ‘De schaamte voorbij’.
Ook de directeur van de school
(foto), die tevens sp.a-kandidaat was
bij de verkiezingen, reageerde. Hij
zag echter geen enkele reden om de
namen winter- en lentevakantie nog
te veranderen.
Tot daar de
tolerantie van
links.

Het Vlaams Belang is terug, ook in Kortrijk. Meer dan 8.500 Kortrijkzanen kozen op 26 mei voor ónze partij. Dat
is bijna één op vijf kiezers. Met uw steun kan het Vlaams Belang ook in de toekomst verder blijven groeien en dus
luidop zeggen wat velen denken.
Ja, ik wil:
O Lid worden van het Vlaams Belang

O Een gratis infopakket

Naam: ............................................................................................ O Man O Vrouw
Straat: ................................................................................................ Nr.: ..............................
Postcode:
.................................Gemeente:
...........................................................
Tel.: ......................................................................Geb.datum:...............................................
E-post:
........................................................................................................

Vlaams Belang, Kachtemsplein 5, 8870 Kachtem (Izegem) of west-vlaanderen@vlaamsbelang.org
Conform de wetgeving worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit
kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of via info@vlaamsbelang.org. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Zwembad en bibliotheek:
dweilen met de kraan open

Afgelopen zomer steeg niet alleen het
kwik in onze stad tot ongeziene hoogten, ook zetten een aantal heethoofden
de bibliotheek en het zwembad op stelten.
Vlaams Belang bracht aan het licht dat
de politie al minstens vijf keer diende
tussen te komen in de centrale hoofdbibliotheek aan de Leiestraat. Vrouwelijke bibliotheekmedewerkers slaakten
een noodkreet over de onhoudbare situatie: “Als wij hen vragen zich aan de
regels te houden, noemen sommigen
ons 'putain' (of hoer) of tonen ze hun
middelvinger. Ze verdragen geen terechtwijzing van vrouwen.” Gemeenteraadslid Carmen Ryheul riep het stadsbestuur op om de problemen eindelijk
eens te durven benoemen en kordaat
aan te pakken.
De overlast beperkte zich echter niet

tot de bibliotheek, ook in het zwembad
Kortrijk Weide waren er afgelopen
zomer geregeld problemen (en dan
drukken we ons nog voorzichtig uit).
De Kortrijkse belastingbetaler hoest
1,5 miljoen euro per jaar op voor het
nieuw zwembad, maar de schrijnende
getuigenissen van bezorgde ouders
stapelden zich afgelopen zomer op.
Recreatiegroep LAGO ging over tot
identiteitscontroles na een reeks van incidenten met overlast, geweld en seksuele intimidatie, veelal door allochtone
jongemannen. In Kortrijk werden amper twaalf mensen op een zwarte lijst
gezet. Een erg laag cijfer omdat het
bijna altijd over groepjes amokmakers
ging. De daders mochten slechts drie
maanden het zwembad niet meer binnen. Een lachertje: de zomer is voorbij
en volgend jaar staan ze er gewoon
opnieuw. Dweilen met de kraan open,
heet dat dan.

UW STEM

Klacht aangevallen oudere
vrouw geseponeerd
Begin dit jaar werd een oudere
vrouw op klaarlichte dag aangevallen door een groep allochtone
jongeren. Op een zondagnamiddag wilde de dame van de eerste
lentestralen genieten. Ze maakte samen met haar hond ‘Filou’ een wandeling in het park 1302 in Kortrijk.
Een groep van een tiental ‘jongeren’ was ook op pad in het park
met hun herdershond die veel groter
was dan het kleine hondje van de
vrouw. “Toen ik Filoutje probeerde
te beschermen, riepen ze ‘attack’ en
smeet die hond zich op mij”, vertelt
Rosanne D.G. Eén van de allochtone jongeren duwde de vrouw op
de grond, waarna de herdershond
haar aanviel. “Ook toen ik op de
grond lag, bleven ze de hond aanmoedigen.” Al snel stond er een
grote menigte rond het gebeuren,
maar niemand greep in.
Rosanne liep bij het incident schaafwonden op over haar hele lichaam.
Bovendien verkeerde ze een tijdlang
in shock. De korpschef bevestigde
dat er klacht werd ingediend bij
de politie. Het Parket sloot de zaak
echter gewoon af zonder gevolg.
De onaanvaardbare straffeloosheid
is ook in Kortrijk een feit en moet
eindelijk ophouden.
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Meer van hetzelfde
Ondanks het oorverdovende signaal van de kiezer
koos Bart De Wever voor een Vlaamse coalitie van
de verliezers.
Niettegenstaande de kiezer ons tot onbetwiste winnaar van de verkiezingen en tweede partij van het
land promoveerde, gooiden de verliezers het op
een akkoordje waardoor een regeringsdeelname
vooralsnog uitgesloten is. Bij de Tour de France
staan de winnaars op het podium, in de Wetstraat
de verliezers.
Voorlopig althans. De bereidheid van N-VA om met
ons te onderhandelen is anderzijds wel een mijlpaal. Waar vroeger ideologische argumenten werden aangedragen om niet met ons in zee te gaan,
beperkt zich dat vandaag tot louter mathematische
redenen. Zo halen Vlaams Belang en N-VA samen
58 van de 124 zetels in het Vlaams Parlement. Vijf
te weinig dus voor een meerderheid.

Het is onze historische taak voldoende Vlamingen
te overtuigen opdat we in 2024 van Vlaanderen
het Zwitserland aan de Noordzee kunnen maken.
Een nog sterker Vlaams Belang kan die klus klaren.
Dat zegt intussen ook de Waalse denktank ‘Institut
Destrée’. “Als het Vlaams Belang in 2024 de grootste partij wordt, kan ik me voorstellen dat Wallonië
zelf de splitsing vraagt”, zei directeur Philipe
Destatte onlangs in Knack. Laat maar komen.
Oude wijn
Maar daar koopt de Vlaming voorlopig niets mee.
Die krijgt met de nieuwe Vlaamse regering vooral oude wijn in nieuwe zakken. Van een oplopende rusthuisfactuur over stijgende wachtlijsten in de zorg en de sociale huisvesting
tot de afschaffing van de woonbonus en
de verhoging van de autobelastingen.
De citroen moet blijkbaar tot de laatste
druppel worden uitgeperst.

Zwitserland aan de Noordzee
Concreet gaat het om een tekort van een kleine
150.000 stemmen. Stemmen die kost wat kost dienen te worden verzameld in de komende vijf jaar.

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter
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