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Van Quickenborne wordt zo goed 
als zeker opnieuw burgemeester van 
Kortrijk. Net daarom is het nodig 
om een sterke oppositie te hebben in 
onze stad en dus op Vlaams Belang te 
stemmen.

Burgemeester Q
Politieke analisten zijn het over één 
ding eens: wat ook de verkiezingsuitslag 
wordt, bij de meeste voorspellingen 
liggen Van Quickenborne en de Open 
VLD in het midden van het bed om de 
nieuwe coalitie te vormen.

Voorakkoorden
Bovendien leggen voorakkoorden de 
coalitie al maanden voor de verkiezingen 
vast. Het is een publiek geheim dat het 
voorakkoord van de huidige stadscoalitie 
van Open VLD, N-VA en SP.A werd 
getekend op 11 juli 2012 in het bureau 
van een vooraanstaand N-VA-er. Dat was 
drie maanden vóór de verkiezingen van 
14 oktober 2012! Het toont nog maar 
eens aan hoe slecht de democratie er in 
Kortrijk eigenlijk aan toe is.  

Eén pot nat
Behalve Vlaams Belang is er in Kortrijk 
geen enkele partij die echt oppositie 
voert. CD&V en Groen staan vandaag 
al te popelen om te kunnen deelnemen 
aan de macht en zijn daardoor niet in 
staat Van Quickenborne het vuur aan de 
schenen te leggen. Ze hengelen vandaag 
al naar de postjes van morgen. Bovendien 
is CD&V, die meer dan honderd jaar de 
stad bestuurde, medeplichtig aan heel wat 
zaken die fout lopen in onze stad. Denken 
we maar aan de vele stadsbedrijven die 
meer politici in hun raad van bestuur 
hebben dan werknemers.

Verraad van N-VA
Van halalvoeding in de kinderopvang, 
over gratis lessen Arabisch, de invoering 
van het moslima sporten en de 
moslimbegraafplaats in Heule tot de 
grootste moskee van Vlaanderen aan 
de Brugsesteenweg: N-VA heeft de 
verwachtingen van vele kiezers niet 
ingelost. Wel integendeel, de partij heeft 
alles laten vallen voor een paar postjes. 
Onze stad verdient beter!

Geen échte verkiezingen in Kortrijk
Of het nu gaat om de spiraal van geweld 
in de stad of de vele inbraken in de 
deelgemeenten, de verloedering van 
straten, pleinen en wijken, de ellenlange 
files of de vervreemding van Groot-
Kortrijk, Vlaams Belang verdedigt steeds 
de stem van de gewone Kortrijkzaan.

Een stem voor het Vlaams Belang is 
de enige zekerheid dat er druk wordt 
gezet. Een stem voor het Vlaams Belang 
is de enige garantie dat uw mening ook 
nog na de verkiezingen wordt gehoord!

Wouter 
Vermeersch
Lijsttrekker

Het Vlaams Belang doet het goed en zit in Kortrijk in de lift. We hebben daarom nieuwe mensen nodig om onze groei 
verder te versterken. Interesse? Terecht! Vlaams Belang is immers de enige partij die spreekt waar anderen zwijgen. 
U kan niet alleen lid worden, maar in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kan u ons ook steunen door 
kandidaat te zijn op onze lijst of mee publiciteit te helpen maken. 
Contacteer ons gerust: * wouter.vermeersch@vlaamsbelang.org of ( 0485/66.07.80



Terwijl de armoede in Kortrijk zeer 
sterk stijgt, staat er geen maat op de 
uitgaven door de stad. Vlaams Belang 
zou het geld van het miljoenenproject 
'volksrestaurant' anders besteden.

Het armoedebeleid in Kortrijk heeft 
compleet gefaald onder de stadscoalitie 
van N-VA, Open VLD en SP.A. Zo steeg 
de kinderarmoede onder socialistisch 
OCMW-leiderschap tot een alarmerende 
17,4%. Bijna 1 op 5 kinderen groeit dus 
op in armoede. Ondertussen telt Kortrijk 
11000 armen onder zijn 76000 inwoners. 
Dat zijn zo wat duizend voetbalploegen 
of bijna 1 op 7 Kortrijkzanen.

N-VA, Open VLD en SP.A investeren 
te veel in bakstenen en te weinig in 
mensen. Het totale project aan de 
Doorniksetunnel kost bijna 8 miljoen 
euro (320 miljoen oude franken) en 
heeft een jaarlijkse uitbatingskost van 
honderdduizenden euro’s. En dan 
worden nog niet eens de kosten van 
de financiering en de reglementair 
verplichte parkeerplaatsen mee in 
rekening gebracht. Het oorspronkelijk 
vooropgestelde budget werd met maar 
liefst 20 procent overschreden.

Dit gesubsidieerd prestigeproject van 
de Kortrijkse socialisten doet ook onze 

Volksrestaurant blijkt ‘Volkspaleis’ Kortrijk in slechte
papieren
Kortrijk be-
hoorde steeds 
tot de Vlaamse 
steden met de 
hoogste schuld per inwoner. Dat is 
er met de huidige coalitie van N-VA, 
Open VLD en SP.A alleen maar slech-
ter op geworden. Onder de N-VA- 
schepen van Financiën Detavernier 
zijn de schulden van de stad, haar sate-
lieten (Parko, SOK, ...) en het OCMW 
samen met maar liefst 46% gestegen 
over de periode 2014-2018. Het gaat 
om een bedrag van € 61.353.182,20  
of 2,4 miljard oude franken. Door ex-
treme uitgaven, waaronder het veel te 
dure "sociaal" volksrestaurant, zullen 
de belastingen in Kortrijk onvermijde-
lijk moeten stijgen. De factuur door-
schuiven naar de volgende generaties 
is natuurlijk a-sociaal!

lokale horeca concurrentie aan. Onze 
Kortrijkse armen zitten bovendien niet 
te wachten op dit ‘Grand Café’ zoals De 
Coene het graag in de pers omschrijft. 
Een doeltreffend armoedebeleid bedient 
geen armen in een luxerestaurant maar 
ondersteunt hen in het zelf koken van 
gezonde en betaalbare maaltijden. Wij 
kiezen voor zelfredzaamheid in plaats van 
pamperen.

Betaalbare alternatieven voor dit 
geldverslindende project werden 
bovendien onvoldoende overwogen, zoals 
het na verhuis vrijgekomen restaurant 
in het ziekenhuis aan de Reepkaai dat 
toch ook eigendom is van het OCMW. 
De hoge kosten vallen dus niet te 
verantwoorden, temeer omdat armoede-
organisatie Poverello vlakbij is en warme 
maaltijden aanbiedt voor 1 euro.

Voor Vlaams Belang moet het 
armoedebeleid in Kortrijk anders. 
De partij wil een armoedebeleid 
dat focust op armoede opsporen en 
effectief aanpakken, mensen intensief 
begeleiden naar volwaardig werk en 
zelfredzaamheid. Misbruiken moeten 
ook worden aangepakt en uiteraard 
moeten we stoppen met armoede te 
blijven importeren. Laat ons eerst 
de miserie onder onze eigen mensen 
oplossen vooraleer wij de rest van de 
wereld uitnodigen aan tafel van dit 
luxerestaurant.

Steve Vanneste
Gemeenteraadslid

Zorgpersoneel in de kijker

In het kader van 1 mei zette Vlaams 
Belang het personeel van rusthuis 
Sint-Jozef aan de Condédreef in de 
bloemen. Vlaams Belang wil de men-
sen bedanken die op 1 mei en andere 
momenten moeten werken als de 
meesten vrijaf hebben. Als iedereen 
thuis of aan het genieten is, werken 
zij voor het welzijn en de verzorging 
van onze hulpbehoevenden, soms in 
moeilijke omstandigheden. Met een 

bloemetje en 
wat lekker-
nijen werd een 
boodschap van 
dank en solida-
riteit gebracht. 

Ook Schepencollege Kortrijk in ‘Skybox’ Gent 
Stad Gent heeft bekendgemaakt dat 
het Kortrijkse Schepencollege aan-
wezig was in de veelbesproken 'Sky-
box' van de Ghelamco Arena.

Het nieuwe Gentse stadion is er slechts 
kunnen komen in financieel en poli-
tiek verdachte omstandigheden waarbij 
vriendjespolitiek primeerde op de wet. 
Socialistische en liberale politici blijken 
er boven de wet op overheidsopdrach-
ten te staan.

De bewuste 'Skybox' kwam in op-

spraak door de publicatie van het boek 
'De Illegale Ghelamco Arena' (2018, 
Uitgever  BFELT). Auteur Ignace Van-
dewalle uitte in het boek kritiek op het 
feit dat politici de ‘VIP-loge’ gebruikten 
en er catering aanrekenden op kosten van 
de stadskas. In een reactie liet Vandewalle 
weten: “Een eerste versie van de gebrui-
kerslijst van de Skybox werd in januari 
al bekendgemaakt op een persconferen-
tie. Het is toch wel bijzonder straf dat er 
toen, met alle camera’s in aanslag, bewust 
vergeten werd om het schepencollege van 
Kortrijk en het kabinet van minister Bart 

Tommelein (Open VLD) te vermel-
den.” 

Het is trouwens niet de eerste keer dat 
Kortrijk in één adem met Gent wordt 
vernoemd. Kortrijkse  politici waren 
ook betrokken in het 
ophefmakende Opti-
ma-schandaal. Vlaams 
Belang eist dat er ein-
delijk transparantie 
komt en vraagt meer 
democratische con-
trole.



Op zaterdag 12 mei 2018 werd betoogd tegen de komst van de 
grootste moskee van Vlaanderen in Kortrijk. Het ging om een 
initiatief van de buurtbewoners, gesteund door Vlaams Belang. 

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen beloofde Van Quickenborne, 
in een brief opgesteld in het Arabisch, dat de Kortrijkse moslimge-
meenschap een nieuwe moskee zou krijgen. Het gebeurt niet vaak in 
de Kortrijkse politiek maar hij hield woord en nog geen klein beetje: 
in het pand aan de Brugsesteenweg waar nu Bio-Planet zit, liggen 
plannen op tafel voor de grootste moskee van Vlaanderen. Met een 
oppervlakte van 5200 m2 zal deze moskee groter worden dan de veel-
besproken nieuwe moskee in Gent. Van Quickenborne ziet zich in zijn 
plannen gesteund door N-VA. De partij levert binnen de stadscoalitie 
met Open VLD en SP.A de schepen (Detavernier) die bevoegd is voor 
de moskee en draagt zo een verpletterende verantwoordelijkheid in het 
aantasten van het Vlaams karakter van onze Guldensporenstad.

Geen mega-moskee
Tijdens de betoging werd er richting de locatie gestapt waar onze lijst-
trekker Wouter Vermeersch de menigte toespraak en aandrong op de 
onmiddellijke stopzetting van het project. Hij stak de omwonenden 
ook een hart onder de riem. “Wie haalt het in zijn hoofd om de groot-

ste moskee van Vlaanderen midden deze woonwijk te plaatsen? Vlaams 
Belang zal alle politieke en juridische middelen in de strijd gooien om deze 
megamoskee te stoppen. De buurt kan op ons rekenen!” 

Geen inspraak
De betogers eisten dat het stadsbestuur van Kortrijk eindelijk luistert 
naar de bevolking. De omwonenden wisten bij de aankondiging van 
de moskee immers van niets en burgers die terechte kritiek hebben, 
worden uit vergaderingen met de stad gezet. De buurt wil ook dat 
Open VLD, SP.A en N-VA stoppen met de moskee te steunen en alles 
in het werk stellen om het project onmiddellijk stil te leggen.

Waarde huizen 
Het is nu al duidelijk dat Kortrijkse politici de opening van de moskee 
over de gemeenteraadsverkiezingen wil tillen, zelfs tot na de fede-
rale en regionale verkiezingen midden 2019. Als het aan het Vlaams 
Belang ligt, komt daar natuurlijk nooit een moskee, tot tevreden-
heid van de omwonenden. De waarde van hun woningen daalt en 
handelaars missen inkomsten. “Vrienden raden me aan om mijn huis 
te verkopen voor de moskee opent. Hopelijk komt het niet zo ver", ver-
telde Jacques Demeersseman uit de Izegemsestraat. "De nieuwe moskee 
wordt ons door de strot geduwd. Heel wat Kortrijkzanen trekken weg", 

aldus Demeersseman. De politieke elite in het stadhuis laat de 
gewone Kortrijkzaan in de steek. Maar ook ondernemers protes-
teerden mee. Jeanine Van Hoed opende pas een sfeercafé recht 
tegenover de geplande locatie voor de moskee. “Ik heb twee jaar 
keihard gewerkt om het pand van mijn café te renoveren en in te 
richten. Het is nu eindelijk af en dan krijgen we plots te horen dat 
hier zo’n grote moskee opent. Onvoorstelbaar! Ondertussen sloten al 
een slager, een kapper en een ander café.”

Petitie
De petitie tegen de moskee haalde al 3000 handtekeneningen. 
Steek de omwonenden een hart onder de riem, laat ook uw 
mening horen en teken hier de petitie: 
www.petities24.com/moskeekortrijk

KORTRIJK.VLAAMSBELANG.ORG

Grote betoging tegen moskee

Radicale financiering
De megamoskee beschikt nog niet over de nodige vergunningen 
en kreeg nog geen erkenning door de Vlaamse overheid. (Door 
Staatsveiligheid werd zelfs al een negatief advies gegeven.) Het 
totale project kost bijna 5 miljoen euro. Waar het geld vandaan 
komt, weet bijna niemand. 

Kwatongen beweren dat minstens een gedeelte van het geld uit het 
extremistische Saoedi-Arabië en Marokko komt. Wat we wel met 
zekerheid weten, is dat radicale moslims, waaronder Mohamed 
Toujgani, geld kwamen ronselen in Kortrijk. Toujgani is imam van 
de dubieuze Molenbeekse Al Khalil-moskee waar onder andere de 
terroristen Abdelkader Belliraj en Chakib Akrouh werden gevormd. 

Hij staat bekend voor zijn ultra-conservatieve preken over de islam 
en publieke oproepen tot haat tegen het Westen en uitroeiing van de 
Joden. Op de foto ziet u de breed-
lachende Mohamed Ahouna, 
gemeenteraadslid voor Open 
VLD en rechterhand van Van 
Quickenborne, met de omstreden 
Toujgani op een geldinzameling 
van de 'Attakwa' megamoskee te 
Kortrijk.

Moslima 
Sporten
De N-VA-schepen van 
Sport Vandersteene heeft 
in Kortrijk het gescheiden 
sporten ingevoerd. Dat 

brachten verschillende boze Kortrijkzanen en stadsmedewer-
kers aan het licht. 

Vlaams Belang diende klacht in bij de Vlaamse en federale kamer 
voor gelijkheid man/vrouw en bij de Gouverneur. Vooral mos-
lima's zijn vragende partij omdat hun geloofsovertuiging hen 
verbiedt zich in sport- of zwemkledij te vertonen aan mannen. Dit 
is in Kortrijk, na halal in de kinderopvang, gratis lessen Arabisch, 
de moslimbegraafplaats in Heule en de grootste moskee van 
Vlaanderen aan de Brugsesteenweg, de zoveelste toegeving aan de 
islamitische voorschriften.



Als we sommigen mogen ge-
loven, is de immigratiecrisis 
voorbij en wordt er onder 
deze regering een kordaat im-
migratiebeleid gevoerd. Niets 
is echter minder waar. Stoere 
woorden dienen enkel om een 
gebrek aan daden te camoufle-
ren. Van een trendbreuk is aller-
minst sprake. De immigratiekra-
nen staan nog altijd wagenwijd 
open en België blijft wat het 
was: een topbestemming voor 
immigratie vanuit alle windstre-
ken. Met onze immigratie-app 
confronteren we het ‘fakenews’ 
van deze regering met de ob-
jectieve, onweerlegbare en ve-
rifieerbare cijfers. 

VLAAMS BELANG 
LANCEERT  
IMMIGRATIE-APP

www.immigratie.appLEES ONZE VOORSTELLEN!
Geïnteresseerd in de voorstellen  

van het Vlaams Belang?

Bestel ons verkiezingsprogramma
via info@vlaamsbelang.org of 02/219 60 09 of download via 

www.vlaamsbelang.org/programma

VLAANDEREN
WEER VAN ONS

De ijzeren wet dat het gevoerde 
beleid slechts een flauw afkook-
sel is van de verkiezingsbeloftes 
lijkt vandaag de nieuwe lijfspreuk 
van deze regering. In plaats van 
de beloofde verlaging van de 
btw op elektriciteit werd ons een 
forse verhoging voorgeschoteld. 
In plaats van lagere belastingen 
kregen we de hoogste belasting-
druk van de OESO. In plaats van 
een streng immigratiebeleid wer-
den we geconfronteerd met een instroom van meer dan 400.000 vreemdelingen. 
In plaats van confederalisme kregen we vijf jaar communautaire stilstand. En in 
plaats van menswaardige pensioenen splitste men ons een forse verhoging van 
de pensioenleeftijd in de maag. Op werkelijk geen enkel domein slaagde deze 
regering erin haar beloftes waar te maken. Van de beloofde breuk met het verle-
den is allerminst sprake.
 
Baas in eigen land

 
Met onze campagne ‘Vlaanderen 
weer van ons’ zeggen we de po-
litieke klasse de wacht aan. Wij 
willen de macht opnieuw bij het 
volk leggen. Een volk dat baas 
is over zijn eigen centen, zijn 
eigen grenzen en zijn eigen 
toekomst. 

Met het Vlaams Belang maken 
we Vlaanderen weer van ons!

Wij willen de  
macht opnieuw bij  

het volk leggen

Tom Van Grieken
Voorzitter




