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Vlaams Belang berekende dat de 
aankoop en verbouwing van de 
nieuwe Kortrijkse megamoskee 
bijna 5 miljoen euro kost, dat zijn 
200 miljoen oude franken. Over de 
financiering bestaat echter geen enkele 
duidelijkheid. Gezien de belangrijke 
impact op de directe omgeving en de 
Kortrijkse samenleving, eist Vlaams 
Belang transparantie om financiering 
vanuit radicaal-islamitische hoek, het 
buitenland (Marokko, Saoedi-Arabië) 
of met zwart geld uit te sluiten.

De moskee aan de Brugsesteenweg in 
het hart van Kortrijk wordt één van de 
grootste moskeeën van Vlaanderen. 
Recent is er op sociale media een video 
opgedoken waarin te zien is hoe de 
radicale moslim Bilal Salam in Kortrijk 
geld staat te schooien voor de nieuwe 
moskee. Bilal Salam is de zoon van 

haatprediker Ahmad Salam, die in 
Humo werd omschreven als "de man die 
Fouad Belkacem leerde haten". Belkacem 
zelf werd veroordeeld als oprichter en 
leider van de terroristische organisatie 
Sharia4Belgium. 

De beelden werden geschoten in april 
2016, slechts twee 
weken na de bloedige 
aanslagen in Zaventem 
en Maalbeek. Dit zijn 
dus de figuren waarmee 
het moskeebestuur 
samenwerkt en 
onrechtstreeks ook de 
Kortrijkse stads-coalitie 
van N-VA, Open VLD 
en Sp.a. Blijkbaar kan de 
radicale islam in Kortrijk 
gewoon zijn gang gaan.

Kortrijkse moskee moet bekend-
maken wie hen geld geeft !

Vlaams Belang is de enige partij die zich 
verzet tegen deze moskee en roept dan 
ook op om de financiële stromen van 
de moskee eindelijk te onderzoeken. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: 
Wouter Vermeersch wordt lijsttrekker

Wouter Vermeersch wordt lijsttrekker van Vlaams Belang Kortrijk voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Hij is 32 jaar en liep school aan het 
Sint-Amandscollege om daarna verder te studeren tot Handelsingenieur aan de 
Universiteit van Antwerpen. Wouter was jarenlang actief als ondernemer en is intussen 
als economisch adviseur in het Europees Parlement. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen 
en woont nabij de Pottelberg in Kortrijk. 

Wouter is strijdvaardig: “Het stadbestuur in mijn woonplaats Kortrijk heb ik als 
ondernemer gewikt, gewogen en te licht bevonden. De stadcoalitie van N-VA, 
Open VLD en Sp.a kraakt langs alle kanten. N-VA Kortrijk is verscheurd en lost de 
Vlaamse en rechtse verwachtingen niet in. Met als triest hoogtepunt: burgemeester en 
schepenen, die elkaar in 2015 stonden 
te verdringen bij de aankondiging 
van een bijkomende megamoskee 
in het hart van Kortrijk. Ik wil mee 
de stille meerderheid in Kortrijk 
vertegenwoordigen die hier absoluut 
niet mee akkoord gaat!”

Hoe kan u Wouter contacteren?

( 0485/66.07.80 
* wouter.vermeersch@vlaamsbelang.org

woutervermeersc
@woutervermeersc

Radicale moslim Bilal Salam in de BioPlanet te Kortrijk



Senioren zijn vandaag actiever dan ooit en dat is een goede zaak! Met 
een schat aan ervaring hebben senioren een klare kijk op de hedendaagse 
problemen. Vandaar dat Vlaams Belang ook een dynamisch seniorenforum 
heeft. 
Vanaf 55 jaar kunt u deelnemen aan ontspannende activiteiten zoals spel-
namiddagen, uitstappen en bezoeken. Zo is er op 30 september '17  een busuitstap 
naar het lintweefmuseum in Komen en de jeneverstokerij in Wambrechies met 
proevertje. Iedereen welkom, ook niet-leden. 

Interesse of vragen? 
Contacteer voorzitter Mark Vandenberghe 

 (( 0477/21.61.85 • * mark.vandenberghe@telenet.be) 
 of www.seniorenforumleieschelde.be

Vlaams Belang heeft scherpe kritiek 
op het veiligheidsbeleid van het 
stadsbestuur in Kortrijk, maar groot 
respect voor de mensen die dag in, 
dag uit, onze veiligheid bewaken. 

In tijden van terreurdreiging worden 
heel wat extra verwachtingen gesteld 
in onze politiediensten. Verschillende 
leden van het Vlaams Belang deelden 
’s ochtends vroeg koffiekoeken uit aan 
de politiemensen die aan hun dagtaak 

Bedankt Politie ! 

begonnen in het politiekantoor aan de 
Oude-Vestingsstraat.

Opnieuw geweld in 
centrum
Recent hebben er opnieuw 
verschillende gevechten plaats-
gevonden tussen mannen van diverse 
origine in het hart van Kortrijk 
(Lange Steenstraat). In september 
2016 voerde Vlaams Belang Kortrijk, 
samen met Kortrijkse handelaars, nog 
actie naar aanleiding van de ongeziene 
migrantenrellen vorige zomer. Het 
VTM-programma ‘Faroek’ besteedde 
in november 2016 ook ruime aandacht 
aan de zoektocht naar één van de 
daders. Vlaams Belang eist een harde 
aanpak van criminaliteit en illegaliteit.

Lessen Arabisch op uw kosten
In de WijKrant Zuid, een uitgave van OCMW Kortrijk, verscheen in de 
editie van maart/april 2017 een aanbod voor “gratis” lessen Arabisch. In 
Kortrijk geldt blijkbaar de omgekeerde wereld: om te integreren moeten 
wij Arabisch leren en niet andersom. Niets is natuurlijk gratis: met uw 
belastinggeld kan men leren lezen en schrijven in een taal die totaal vreemd 
is aan onze samenleving. Moet er nog zand zijn? De politici in het stadhuis 
houden geen rekening met wat de Kortrijkzanen willen. 

Economie-schepenen verkwisten € 100.000
Recent bleek dat de vorige en 
huidige schepen van Economie, 
Jean de Bethune (CD&V) en Rudolf 
Scherpereel (N-VA) om en bij 100.000 
euro belastinggeld hebben verkwist 
aan een nutteloos frituurgebouw in 
Aalbeke. 

Het gaat om een gedeelde 
verantwoordelijkheid van de vorige 
stadscoalitie (CD&V en Open VLD) 
en de huidige stadscoalitie (N-VA, 
Open VLD en Sp.a). Naar aanleiding 
van de heraanleg van de doortocht in 
Aalbeke werd beslist om de bestaande en 
wegneembare frituur op Aalbekeplaats te 
verwijderen. 

De stad nam het opmerkelijke 
initiatief om, op kosten van de 
belastingbetaler, zelf een vast gebouw op 
te richten voor de frituuruitbater. Op de 
gemeenteraadszitting is echter gebleken 
dat de frituuruitbater het gebouw niet 
wil gebruiken. Erger nog, Stad Kortrijk 

liet weten dat er met de frituuruitbater 
niets op papier werd gezet. 

Het feit dat er nagelaten werd om voor 
dergelijke aanzienlijke bedragen, een 
contract op te stellen, is niet alleen 
afkeurenswaardig, het geeft ook blijk 
van incompetentie. Vlaams Belang wil 

dat het belastinggeld, 
zeker in tijden van 
besparingen, beter 
wordt beheerd. 

Steve Vanneste
Gemeenteraadslid



Optima: De Kortrijkse graaicultuur
Uit documenten van de Gentse 
Optima-commissie blijkt duidelijk 
dat Stad Kortrijk en Kortrijkse politici 
veelvuldig voorkomen in het dossier. 
Vlaams Belang heeft meermaals 
schriftelijke vragen gesteld over dit 
dossier, maar deze worden door het 
stadsbestuur niet tijdig en onvolledig 
beantwoord. 

Al minstens 15 jaar zakt een delegatie 
van projectontwikkelaars, architecten, 
financiers en politici, waaronder ook 
Kortrijkse politici, af naar Cannes voor 
de vastgoedbeurs Mipim. Zo huurde 
Stad Kortrijk, samen met Stad Gent en 

Jeroen Piqueur (Optima), de Alter Ego 
af, een luxejacht van 1 miljoen euro, met 
jacuzzi op het dek en sterrenchef Roger 
Souvereyns aan de kookpotten voor 600 
euro per couvert.

Schriftelijke vragen van Vlaams Belang 
hierover worden te laat beantwoord, 
op basis van de wettelijke termijnen 
beschreven in het huishoudelijk 
reglement. Anderzijds blijven deze vragen 
ook onbeantwoord over de verdachte 
periode, onder het voorwendsel dat de 
relevante stukken ondertussen naar het 
stadsarchief werden overgebracht.

Vlaams Belang kon in de gemeenteraad 
een aanpassing van de deontologische 
code voor politici afdwingen, maar laat 
één ding glashelder zijn: wij willen in dit 
dossier de onderste steen boven krijgen!

Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

Conform de wetgeving van 8 december 1992 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 per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 een gratis infopakket
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van het 

 Vlaams Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil
VB Lokaal blad

Vlaams Belang West-Vlaanderen
Kachtemsplein 5, 8870 Kachtem (Izegem)  

west-vlaanderen@vlaamsbelang.org

Halal in kinderopvang OCMW Kortrijk
Het Vlaams Belang is geschokt 
door de beslissing van het OCMW 
Kortrijk om de moslimkinderen in 
de opvang voortaan de mogelijkheid 
te bieden ook halal (onverdoofd 
ritueel geslacht) vlees te nuttigen. 
Dit religieus ritueel staat niet alleen 
haaks op een beleid van verplichte 
inburgering, het druist ook in tegen 
het dierenwelzijn en is bovendien 
ongezond.

Omgekeerde inburgering

Dit is natuurlijk de wereld op zijn kop! 
Rituelen moeten aangepast worden 
aan onze samenleving, niet omgekeerd. 
Het Vlaams Belang keert immers de 
redenering van het OCMW om: indien 
moslims ons vlees niet wensen, dan is er 
nog steeds het vegetarische alternatief. 

Dierenleed

Men zou bovendien door de grond 
moeten zakken van schaamte: men 
werkt in een kinderopvang van de stad 

mee aan één van de ergste vormen van 
dierenleed. Dit terwijl 85 procent van de 
Vlamingen momenteel vragen om het 
onverdoofd slachten te verbieden.

Ongezond

De slachttechniek vormt, volgens 
toxicologen, ook een gevaar voor de 
volksgezondheid. Door de manier van 
slachten en de extreme stress bij de dieren 
komt het vlees in contact met kiemen en 
uitwerpselen. 

Sp.a liegt

In de gemeenteraad legde Vlaams Belang 
een resolutie voor om halal te weren uit 
alle stadsdiensten en het OCMW. In zijn 
gekende hooghartige 
stijl liet OCMW- 
voorzitter Philippe De 
Coene (Sp.a) aan de 
gemeenteraad verstaan, 
het standpunt van 
Gaia te vertolken met 
betrekking tot het 

dierenleed. Vlaams Belang legde de 
uitspraken van De Coene voor aan 
Gaia en de dierenrechtenorganisatie 
nam uitdrukkelijk afstand van de 
verklaringen van De Coene. De 
organisatie bevestigde schriftelijk nooit 
de versie van De Coene te hebben 
verkondigd en stelde zich bovendien 
heel terecht de vraag waar De Coene 
zijn gedachtegang had gehaald.

N-VA verslikt zich

N-VA stemde tegen onze resolutie, 
waardoor er geen verbod kwam op 
halal in de Kortrijkse staddiensten. 
Hoe de N-VA halalvoeding ziet binnen 
het inburgeringstraject, is voor Vlaams 
Belang nog steeds een raadsel. Gaat 

de partij zich werkelijk 
blijven in bochten 
wringen om Sp.a, Open 
VLD (maar eigenlijk 
ook CD&V) te steunen 
in de doorgeslagen 
islamisering van onze 
stad?



Erkende asielzoekers hebben recht 
op een ‘equivalent leefloon’. Uit 
cijfers die het Vlaams Belang aan 
het licht bracht, blijkt dat deze fi-
nanciële steun de Belgische schat-
kist in 2015 liefst 102 miljoen euro 
kostte. Dat is vijf keer meer dan de 
22 miljoen euro die de regering 
eerder vooropstelde. Tellen we 
daar ook de kostprijs voor de tij-
delijk ‘subsidiair beschermden’ bij, 
loopt dat bedrag zelfs op tot 137 
miljoen euro.

OCMW van de wereld

Daar zal het overigens niet bij 
blijven. Het grote aantal van de 

asielzoekers die eind 2015 aan-
kwamen en nu pas erkend zijn, is 
in dit cijfer immers nog niet meege-
rekend. Bovendien blijkt het slechts 
in een minderheid van de gevallen 
te gaan om vluchtelingen uit Syrië. 
De cijfers tonen aan dat 75 procent 
van de leeflonen gaat naar mensen 
uit Djibouti, Eritrea, Togo, Guinee, 
Congo, Bangladesh, enz… Samen-
gevat: uit alle windstreken. 

Het zijn cijfers en feiten die beklij-
ven, zeker wanneer men weet dat 
ondertussen één op zeven landge-
noten de eindjes niet meer aan me-
kaar kan knopen.

SMS “INFO + naam en adres” naar 

3111 en ontvang drie maanden een 

proefpakket en een gratis USB-stick 

van het Vlaams Belang.

www.vlaamsbelang.org  |  02 219 60 09  |  facebook.com/vlbelang   twitter.com/vlbelang 

Kostprijs asielleefloon  
per nationaliteit 2015

Guinee:  
€ 12 miljoen 

Eritrea:  
€ 2,5 miljoen 

Senegal:  
€1,5 miljoen 

Kameroen:  
€ 1,6 miljoen 

Djibouti:  
€ 753 duizend 

Leefloon asielzoekers:  
vijf keer meer dan verwacht!

België 
Belastingkampioen 
Van alle ontwikkelde landen 
heeft België de hoogste belas-
tingdruk. Dat blijkt uit een nieuw 
rapport van de Organisatie 
voor Economische Samenwer-
king en Ontwikkeling (OESO). 
Een alleenstaande zonder kin-
deren die in dit land 100 euro 
verdient, ziet daar meer dan 
54 euro van wegvloeien 
naar de schatkist. Dat is 
een pak meer dan het 
OESO-gemiddelde van 
36 euro. Kortom: ook 
onder de regering-
Michel blijft België 
de kampioen van 
de uitgeperste 
citroenen.

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

“Verrassende ideeën”
- Het Laatste Nieuws -

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben 
genoeg van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid. 
Ze krijgen geen gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man 
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van 
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete 
oplossingen aan en formuleert een helder 
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar 
de politieke strijd van de komende twintig 
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.

Dit boek zet aan tot actie. 
Neem de toekomst in eigen handen!


