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VLAAMS BELANG

CRIMINALITEIT KORTRIJK 26% GESTEGEN!CRIMINALITEIT KORTRIJK 26% GESTEGEN!

U las het nergens in de lokale kranten 
maar de criminaliteit in Kortrijk en onze 
deelgemeenten is sinds het aantreden 
van het nieuwe bestuur met maar liefst 
26,4 procent gestegen. Een ongeziene 
stijging op slechts twee jaar tijd.

Al vanaf januari 2020 vroeg Vlaams 
Belang om geïnformeerd te worden 
over het criminaliteitsbeleid in Groot-
Kortrijk. De cijfers lieten maanden 
op zich wachten en ondertussen 
werd duidelijk waarom: deze zijn 
dramatisch. Het aantal criminele feiten 
nam toe van 6.302  in 2017 tot bijna 
8.000 eind vorig jaar. 

Geweld stijgt

Het aantal misdrijven onder de 
categorieën ‘opzettelijke slagen 
en verwondingen’, ‘belaging’ en 
‘schending van de eer’ zijn de 
afgelopen twee jaar met méér 
dan de helft gestegen. Eveneens 

opvallend zijn de stijgingen inzake 
oplichting, diefstallen uit voertuigen 
en bedreigingen. In 2019 stegen 
de aanrandingen met 25 procent 
ten opzichte van 2018 en de 
verkrachtingen met, hou u vast, 38 
procent. Deze kwalijke trend dient 
te worden gekeerd: onze vrouwen 
en dochters moeten veilig over straat 
kunnen.

Structureel tekort aan agenten

Momenteel hebben we maar liefst 19 
voltijdse politiemensen te kort. Steeds 
meer criminaliteit en steeds meer 
taken vervullen met te weinig mensen 
zorgt voor een onhoudbare situatie. 
De basispolitiezorg komt onder druk 
te staan en onze agenten raken 
overbelast.

Fransen, Marokkanen, Eritreeërs en 
Algerijnen 

Van de buitenlandse criminelen in 

Kortrijk leveren (Noord-)Frankrijk, 
Eritrea, Marokko en Algerije de meeste 
verdachten. Het gaat voornamelijk 
om misdrijven inzake drugs, diefstal, 
afpersing en vreemdelingenwetgeving. 
Uit de cijfers blijkt dat vreemde 
nationaliteiten oververtegenwoordigd 
zijn in de criminaliteit.

Straffeloosheid

Nog steeds blijft ruim 30 procent 
van de criminele feiten in onze stad 
onopgehelderd en dus ongestraft. Dat 
moet stoppen.

Daarom is het belangrijk dat 
leefbaarheid en veiligheid in ónze 
Guldensporenstad absolute prioriteit 
worden. Strikte maatregelen en een 
nultolerantie zijn nodig voor vele 
vormen van overlast. Er is een beleid 
nodig om onze mensen opnieuw op 
de eerste plaats te zetten. 

Bescherm ónze mensen!

Wouter Vermeersch
Fractieleider Kortrijk
Volksvertegenwoordiger

7.966

6.302

2017 2019

+26,4%

BRON: POLITIEZONE VLAS

Zwijg ook niet langer en versterk het Vlaams Belang in Kortrijk!

Vlaams Belang is immers de enige partij die 
spreekt waar anderen zwijgen. 

Contacteer Wouter via: 
wouter.vermeersch@vlaamsbelang.org of 0485/66.07.80
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Vlaams Belang zet druk, keiharde druk 
op een aantal dossiers. Mét succes. 
Dankzij Vlaams Belang Kortrijk:

DE BLUNDERS VAN DIT STADS-
BESTUUR STAPELEN ZICH OP.

Amateurisme in het stadhuis:

Fiasco mondmaskers

Loskomende elastieken, zwarte vlekken, veel te kleine 
of te grote maskers: er bereikten ons heel wat berichten 
over de slechte kwaliteit van de 400.000 gratis mond-
maskers die werden besteld en uitgedeeld door Stad 
Kortrijk. De kostprijs van de hele bestelling loopt op tot 
€800.000 (€2 per masker). Echter, geen enkele van 
de maskers werd ooit aan een kwaliteitscontrole on-
derworpen. Vlaams Belang raadt dan ook af om deze 
maskers van de stad te dragen. Trouwens, de burge-
meester en schepenen van Kortrijk dragen hun eigen 
maskers zélf niet. Hebt u nog meer uitleg nodig?

Soap trambus

De trambus komt er voorlopig niet en dat is een goede 
zaak. ‘Geen trambus in Kortrijk door corona’ konden 
we in de lokale kranten lezen. Een grap waarvan de 
voorbereidende studie alleen al 650.000 euro heeft 
gekost aan de Kortrijkse belastingbetaler. Corona is het 
perfecte excuus om het onhaalbare, voor de buurt on-
aanvaarbare en megalomane project van de trambus 
over de verkiezingen heen te tillen. Het is voor iedereen 
allang duidelijk dat het project vóór 2024 onhaalbaar 
is, maar dat kan het stadsbestuur nog niet over de lip-
pen krijgen. Corona nu gebruiken als uitweg is bijzon-
der doorzichtig en flauw. Goed geprobeerd, maar een 
gewaarschuwd Kortrijkzaan is er twee waard: dit wordt 
een belangrijk thema voor de verkiezingen van 2024! 

Geen lage-emissiezone
In oktober 2019 organiseerde het 
Kortrijkse stadsbestuur een eerste 
digitaal referendum. Een voorstel 
van mobiliteitsschepen Axel  
Weydts (sp.a) om een 
maandelijkse auto-vrije zondag in 
te voeren werd door een duidelijke 
meerderheid van de bevolking en 
met steun van het Vlaams Belang 
weggestemd. 

Uw néé-stem in het digitaal referendum en onze 
campagne ‘Stop auto-pesten’ hebben wel degelijk hun 
nut: Van Quickenborne, N-VA en sp.a maakten een 
bocht van 180° over de asociale lage-emissiezone. 
Maar we blijven waakzaam. Zonder enig overleg 
worden steeds meer fietsstraten, hogere parkeertarieven 
en verkeerswijzigingen doorgeduwd. Kortrijk loopt 
stilaan vast door dit autopest-beleid. ‘Burgemeester en 
Schepen Velo’ zijn daardoor de grafdelvers van vele 
handelszaken. Die trend moet stoppen.

Extra controles op multiculturele 
handelszaken

Onder druk van Vlaams Belang 
zijn politie en sociale inspectie 
extra controles beginnen uitvoeren 
op oneerlijke handelspraktijken 
door multiculturele winkels en 
sociale dumping met buitenlandse 
werkkrachten. 

En met succes, want de politie 
heeft al verschillende islamitische halalslagerijen, een 
Turkse bakker en een Arabische supermarkt in Kortrijk 
moeten sluiten omdat deze niet in orde waren met de 
voedselhygiëne of inbreuken pleegden op de wetten en 
regels in dit land. Ook werden illegalen tewerkgesteld. In 
september diende ook een theehuis te sluiten onder druk 
van Vlaams Belang. Onze partij wil dat de wildgroei 
aan imagoverlagende handelszaken zoals belwinkels, 
shishabars, internetcafés, barbershops, theehuizen en 
nachtwinkels in Kortrijk aan banden wordt gelegd. Er 
moeten veel strengere uitbatings- en spreidingsregels 
komen voor dit soort zaken. 

Taxisector opkuisen
Een blootvoetse taxichauffeur aan AZ Groeninge of 
een slapende taxichauffeur aan het station? Het kan 
allemaal in Kortrijk. Het is een publiek geheim dat er 
heel wat allochtone taxichauffeurs rondrijden in onze 
stad die criminele feiten hebben gepleegd, onvoldoende 
Nederlands kennen en ook de regels aan hun laars 
lappen. 

De chauffeurs zijn nochtans verplicht goed gedrag en 
zeden, talenkennis en beroepsbekwaamheid aan te 
tonen. Vlaams Belang zette het probleem op de politieke 
agenda en na kritische vragen 
zijn de stadsdiensten de sector 
nauwer gaan volgen. Maar 
we zijn er nog lang niet: de 
taxisector moet opgewaardeerd 
en opnieuw het uithangbord 
worden voor bezoekers van 
onze Guldensporenstad. De 
rotte appels moeten eruit!

“Van Quickenborne heeft zijn carrière gebouwd op 
een zelden vertoond opportunisme. Zijn loopbaan 
kent meer bochten dan een doorsnee racecircuit.”

Noël Slangen, voormalig 
communicatieadviseur Open VLD

Het Laatste Nieuws, 18 mei 2020



Kortrijk is, na Oostende, de meest 
vervreemde stad van West-Vlaande-
ren. Op 30 jaar vertienvoudigde het 
aantal vreemdelingen.

In Kortrijk wonen er ondertussen zo'n 
15.000 personen van buitenlandse 
afkomst. Dat komt overeen met 20 
procent van de bevolking. Inwoners 
van Turkije, de Maghreb en andere 
niet-Europese landen vormen de 
grootste groep van buitenlandse 
afkomst. Kortrijk kent een grote 
Marokkaanse gemeenschap. 

‘Omvolking’ mag dan wel niet politiek 
correct klinken, het is een trieste 

Ondertussen 20% vreemdelingen in Kortrijk!
realiteit in onze stad. Kortrijk 
is aan een snel tempo verder 
aan het vervreemden. Dat zorgt 
voor enorme uitdagingen op het 
vlak van onderwijs, huisvesting, 
zorg en criminaliteit. Om nog 
maar te zwijgen over de vele 
samenlevingsconflicten. 

Vlaams Belang pleit voor een 
vestigingsstop van niet-Europese 
vreemdelingen voor Kortrijk en 
de deelgemeenten. We moeten 
opnieuw Vlaamse gezinnen 
aantrekken naar onze stad door 
de leefbaarheid te verbeteren.
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GEZOND VERSTAND!
Ons land blijft verwikkeld in een diepe crisis. Het coronavirus 
blijft dodelijke slachtoffers maken. Maar ook bij onze bedrijven 
sneuvelen er jobs. Tal van sectoren blijven gebukt gaan onder 
zowel de coronamaatregelen als een terughoudendheid bij de 
mensen om het normale leven te hervatten waar dat kan. Terwijl 
onze kinderen terug op de schoolbanken zitten, verliezen zeven 
op de tien bedrijven omzet of erger. Maar hoe moedeloos het ook 
kan lijken, het Vlaams Belang geeft niet op, integendeel. Wanneer 
de uitdagingen groter worden, groeit onze verantwoordelijkheid 
des te meer. Dit land moet terug naar normaal.

Aan elke scholier of student die opnieuw met volle moed in 
de boeken is gevlogen, aan elke zorgverlener, vuilnisman, 
transporteur of andere werknemer die is blijven werken de 
afgelopen maanden, aan alle zaakvoerders die harder dan ooit 
werken, maar zeker ook aan hen bij wie het water aan de lippen 
staat: hou vol. Wij gaan voor jullie hetzelfde doen. Tijdens de 
eerste helft van dit jaar heeft onze partij er alles aan gedaan om 
zoveel mogelijk levens te redden, dit door met gezond verstand 
de druk op de beleidsketel te houden, terwijl ministers Wilmès, De 
Block en Beke er een zootje van maakten.

TERUG NAAR NORMAAL

Nu willen we echter dit land terug in een normale plooi krijgen. 
Er gaan nog even inspanningen nodig zijn; onze sociale 
afstand bewaren en op plekken waar het nodig en nuttig is, een 
mondmasker dragen. Tegelijk gaan we zo veel en zo snel het kan 
voor normalisatie. Het Vlaams Belang verzet zich dan ook tegen 
alle regels die sectoren in de kou laten staan. Wat voor de horeca 
kan, moet ook kunnen voor de cultuur- en evenementensector. 
Wat voor de pretparken kan, moet ook kunnen voor de markt- 
en foorkramers. Wat voor familiewandelingen kan, kan ook voor 
winkelen. Normaliteit betekent ook gezond verstand: met een 
mondmaskerplicht onder elke situatie voor een hele provincie 
maken we de mensen enkel maatregelmoe, terwijl we er niemand 
mee gezond houden. 

Maar het Vlaams Belang wil tevens zij die schade leden en lijden 
onder de coronacrisis niet in de steek laten. De koopkracht moet 
maximaal beschermd worden en onze bedrijven moeten gezond 
blijven. Alle nutteloze kosten - zoals geld voor nog meer migratie - 
moeten onmiddellijk geknipt worden. Met dat geld moet de 
belastingvrije som van alle werknemers opgetrokken worden 
met 2.000 euro. Tegelijk moet de vennootschapsbelasting naar 
Nederlands niveau: 20%. Zó trekken we ons land uit de slop, zo 
helpen we dit land. Doe je mee?

Tom Van Grieken
Voorzitter
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