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Recent was er veel te doen rond de 
nieuwe moskee van 2.500 m2 in Gent. 
De Kortrijkse moskee wordt echter de 
grootste van Vlaanderen: het domein is 
5.210 m2 groot, het complex zelf 3.000 
m2 en dat in het hart van de stad. Vanaf 
2018 wil de moskee al van start aan de 
Brugsesteenweg, waar nu de Bio-Planet 
zit. Vlaams Belang is de énige partij die 
zich verzet. N-VA, Open VLD, sp.a  
maar ook CD&V steunen de moskee.

Wie betaalt?
De megamoskee kost bijna 5 miljoen 
euro, dat zijn 200 miljoen oude franken. 
Over de financiering bestaat geen enkele 
duidelijkheid. Financiering uit het 
buitenland (Saoedi-Arabië) of met zwart 
geld moet worden uitgesloten. Het enige 
wat wij vandaag met zekerheid weten, is 
dat er 2 weken na de bloedige aanslagen 
in Zaventem en Maalbeek in Kortrijk 
geld werd geronseld voor deze moskee 
door de radicale moslim Bilal Salam, 
zoon van haatprediker Ahmad Salam, 
die volgens Humo "de [veroordeelde 
terrorist] Fouad Belkacem leerde haten".

Waar gaat men parkeren?
De parking van het pand heeft slechts 
60 parkeerplaatsen, terwijl er tot 800 

bezoekers zijn op vrijdag. Waar gaan al die 
auto’s staan? De buurt kampt nu al met 
een tekort aan parkeerplaatsen. Feit is dat 
het stadsbestuur verwoede pogingen doet 
om in de buurt een perceel te kopen om 
een parking aan te leggen. Met uw centen 
dus. U leest het goed. U wordt met de 
wagen uit de binnenstad gepest en moet 
de fiets op, maar dat geldt duidelijk niet 
voor alle Kortrijkzanen.

Geen inspraak!
De omwonenden, ondernemers en 
Kortrijkzanen worden voor een voldongen 
feit gesteld. Hun woningen dreigen 
waarde te verliezen en handelaars vrezen 
inkomsten mis te lopen. Buurtbewoners 
spreken zich uit tegen het project, maar 
het stadsbestuur luistert niet.

Kortrijk krijgt grootste
moskee van Vlaanderen

met dank aan N-VA, VLD en sp.a (maar ook CD&V)
(Staats)veiligheid
De Kortrijkse moskee (‘Atakwa’ 
genaamd) werd nog steeds niet erkend 
door de Vlaamse overheid en kreeg een 
negatief advies van Staatsveiligheid. Dat 
het stadsbestuur met Van Quickenborne 
op kop hier wel in mee stapt, kan in 
tijden van radicalisering tellen. Meerdere 
Kortrijkse jongeren zijn immers naar 
Syrië getrokken om zich aan te sluiten 

bij IS (zogenaamde 
syriëstrijders).
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Reeds 100 jaar werken handelaars, telers en 
boeren in de Kortrijkse Groothandelsmarkt 
samen om groenten en fruit te verhandelen. 
Deze zomer kreeg de Groothandelsmarkt 
te horen dat zij op 1 augustus 2018 plaats 
moet ruimen voor de vuilniswagens van 
Stad Kortrijk. 

De boze handelaars voerden daarom, 
met steun van Vlaams Belang, actie in de 
gemeenteraad. Door de massale opkomst 
zaten de publieksbanken al snel vol, waardoor 
de vele handelaars plaats moesten nemen 

Handelaars bij het grof huisvuil gezet 
achter de gemeenteraadsleden. Een ongezien 
tafereel. 

Ook nadien werden de handelaars niet ernstig 
genomen. Na een overleg over alternatieve 
locaties liet de woordvoerder van de 
handelaars volgende optekenen: "Van de acht 
of negen oplossingen, sloeg het merendeel 
in onze ogen echt op niets. Neem nu de 
idee om onze markt in een ontwijde kerk 
te organiseren. Dat is toch niet ernstig! De 
stadscoalitie, met de schepen van Economie 
(N-VA) op kop, lacht ons eigenlijk uit.”

Verkeer: Kortrijk staat 
stil
Vlamingen slepen zich 
van �le naar �le en dat is 
in Kortrijk niet anders. 
De vele wegwerken 
leggen het verkeer in 
de binnenstad plat 
waardoor ellenlange 
�les ontstaan. Buschau�eurs werden het beu en zijn in 
oktober spontaan in staking gegaan. Handelaars verliezen 
inkomsten doordat klanten de binnenstad vermijden. 
Kortom, Kortrijk staat stil. Vlaams Belang roept alle 
verantwoordelijken op om elkaar niet met de vinger te wijzen 
maar wegwerkzaamheden beter op mekaar af te stemmen. 
Op deze manier kan veel �leleed worden vermeden.

De agenten van politiezone Vlas (Kortrijk - Kuurne - 
Lendelede) protesteerden afgelopen zomer. Zij waren 
woedend omdat burgemeester Van Quickenborne loog over 
de agressie van de korpschef tegen één van hun collega's. De 
korpschef moest uiteindelijk opstappen maar werd verder 
uitbetaald. Van Quickenborne hield zijn vriend de korpschef 
dus niet enkel een hand boven het hoofd door te liegen in de 
pers; erger nog, 
de man werd 
verder betaald 
voor de job die 
hij niet meer 
uitoefende. 

Vriendjespolitiek...

1 op 5 leerlingen anderstalig
In Kortrijk is een vijfde van de 
kinderen in het basisonderwijs 
anderstalig. Dat blijkt uit cijfers 
die Vlaams Belang opvroeg. Uit de 
gegevens wordt duidelijk dat het 
aandeel anderstaligen een snelle 
opmars kent en in een aantal scholen 
ontstellende proporties aanneemt. 
Vlaams Belang roept op tot 
taalbadklassen, inburgeringsscholen 
en een vreemdelingenstop.

Het aandeel leerlingen in het 
basisonderwijs dat thuis geen 
Nederlands spreekt bedraagt maar 
liefst 20%. Dit aantal is in vijf jaar 
tijd met meer dan een kwart gestegen: 
een razendsnelle evolutie. Tussen de 
verschillende scholen zijn er onderling 
grote verschillen. In vrije basisschool 
Sint-Jozef is de situatie ronduit 
schrijnend met 78% anderstaligen in 

het lager onderwijs.

In het secundair onderwijs bedraagt dat 
aandeel anderstalige leerlingen 12%. 
Het gaat om een stijging in vijf jaar met 
niet minder dan een derde. Ook hier 
zijn er veel verschillen tussen de scholen. 
Vooral secundaire school Athena campus 
Drie Hofsteden, waar in de eerste graad 
nagenoeg de helft van de leerlingen thuis 
geen Nederlands spreekt, springt in het 
oog.

Uiteraard is het niet zo dat alle anderstalige 
leerlingen niet of gebrekkig Nederlands 
spreken. Voor een deel is dat echter wel 
het geval. Voor Steve Vanneste is het 
dan ook duidelijk wat er moet gebeuren: 
“Het toelaten van anderstalige leerlingen 
die geen of gebrekkig Nederlands praten 
in een klas is problematisch voor de 
onderwijskwaliteit. Leerlingen die 

onvoldoende Nederlands spreken, 
horen minstens thuis in een taalbadklas. 
Daarenboven is het belangrijk dat 
kinderen op school steeds Nederlands 
spreken. Hoe vaker een kind Nederlands 
spreekt, des te sneller het de taal onder 
de knie zal krijgen.”

Het Vlaams Belang eist in Kortrijk 
een immigratiestop voor nieuwe 
vreemdelingen en wil dat de 
Kortrijkse concentratiescholen worden 
omgevormd tot inburgeringsscholen, 
waarin gefocust wordt 
op de overdracht 
van taal en Europese 
waarden en normen.

Steve Vanneste
Gemeenteraadslid

waarin gefocust wordt 
op de overdracht 



Kinderarmoede stijgt fors
De kinderarmoede in Kortrijk groeit sterk 
aan: 17,4 % van de kinderen wordt in 
armoede geboren. Het stadsbestuur van 
N-VA, VLD en sp.a bouwt ondertussen 
een ‘grand café’ voor de armen aan de 
Doorniksetunnel in ex-tapijtenzaak 
Gheysens. Het prestigeproject van de 
OCMW-voorzitter (sp.a) kost minstens 8 
miljoen euro (320 miljoen oude franken) 
en heeft een jaarlijkse uitbatingskost 
van honderdduizenden euro’s. Het 
armoedebeleid focust dus op bakstenen 
in plaats van mensen. Vlaams Belang 
wil dat enorme bedrag gebruiken om 
armoede actief aan te pakken, mensen 

te begeleiden naar volwaardig werk en 
misbruiken op te sporen. Natuurlijk 
moet tegelijk de import van armoede 
uit het buitenland onmiddellijk worden 
gestopt.

Een man van vreemde origine heeft afgelopen zomer op klaarlichte dag een 
bejaarde vrouw brutaal overvallen aan de Sint-Maartenskliniek. Vlaams Belang 
vindt dat de politie meer mensen, middelen en bevoegdheden moet krijgen om 
onze ouderen te beschermen.

Vlaams Belang Kortrijk heeft zijn eigen seniorenvereniging:
Contacteer voorzitter Mark Vandenberghe 

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

Slecht beheer: verdachte transactie socialisten
Vlaams Belang legde een verdachte 
transactie van de socialisten bloot. Het 
OCMW krijgt 400.000 euro van Stad 
Kortrijk voor de 
verkoop van een 
hoeve die eigendom 
is van het OCMW. 
Het gaat om de 
bouwvallige hoeve 
Armengoed aan de 
Tientjesstraat in 
Bissegem. Aange-
zien de OCMW's 

binnenkort 'inkantelen' in de steden, 
heeft een verkoop van die hoeve aan 
de stad weinig zin. Het is een vestzak-

broekzakoperatie. 
Het enige tijdelijke 
effect is dat er een 
extra inkomst is bij 
het OCMW. Alle 
middelen zijn dus 
blijkbaar goed om 
de rekeningen te 
doen kloppen.

Bescherm onze ouderen!

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

west-vlaanderen@vlaamsbelang.org

Onderzoeksbureau iVox legde 
een vragenreeks voor aan 65.000 
Vlamingen. De resultaten werden 
door de redactie van Het Nieuwsblad 
verwerkt met enkele van de 
criminaliteitscijfers van de lokale 
politiediensten (inbraken, diefstallen, 
vandalisme, enz.). Dit alles werd 
gebundeld in een score op tien. Het 
stadsbestuur van Kortrijk haalt slechts 
5,8 op 10. N-VA, VLD en sp.a doen het 
veel slechter dan de buurgemeenten. 
Reeds in 2016 legde Vlaams Belang 
een uitgebreid plan neer voor de harde 
aanpak van criminaliteit en illegaliteit 
in de stad en deelgemeenten. Alleen 
ontbreekt het aan politieke moed!

Veiligheid: 
Kortrijk 

scoort slecht



Alle hoeraberichten ten spijt, blijft 
de beruchte ‘Belgenfabriek’ onver-
minderd verder draaien. Vorig jaar 
kregen niet minder dan 41.459 
vreemdelingen een Belgische identi-
teitskaart in de schoot geworpen. Dat 
is een stijging van liefst 58 procent 
in vergelijking met het jaar voordien 
en meteen het hoogste aantal sinds 
2002. Deze evolutie hoeft niet te 
verbazen. De voorwaarden om een 
Belgische identiteitskaart te bemach-
tigen, zijn immers extreem laks. 

Voordeelkaart 

Nog steeds kan een vreemdeling 
die in Vlaanderen woont ‘Belg’ 

worden zonder één woord Neder-
lands te spreken. Bovendien wordt 
de dubbele nationaliteit nog altijd 
toegestaan en hoeft de ‘kandidaat-
Belg’ niet eens te slagen voor een 
burgerschapsexamen. Door deze 
lakse politiek wordt de nationaliteit 
feitelijk gedegradeerd tot een voor-
deelkaart voor de nv België. 

Het Vlaams Belang wil dat einde-
lijk duidelijke en strikte voorwaar-
den verbonden worden aan het 
verwerven van de nationaliteit. 
Net zoals in de school de diplo-
ma’s niet worden uitgereikt aan 
het begin van het schooljaar, maar 
pas nadat de examens succesvol 

werden afgelegd, dient de nati-
onaliteit de bekroning te zijn van 
een geslaagd integratieproces en 
niet omgekeerd.

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

Belgenfabriek draait verder

Traagste groeier 

Terwijl N-VA-minister Johan Van 
Overtveldt zich om de haver-
klap op de borst klopt met de 
economische groei van ons 
land, blijkt uit cijfers van Eu-
rostat dat België de traagste 
groeier is van de eurozone. 
Zelfs Portugal, Spanje en Italië 
geven ons het nakijken. Ook 
de jobcreatie, de toppriori-
teit van de federale rege-
ring, is kleiner dan in de 
rest van de eurozone. 

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!
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Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!

 SMS “Info + naam en adres” naar 

0468 22 11 33 en ontvang een 

gratis proefpakket en onze  
immigratiebrochure. 

 Surf naar 
vlaamsbelang.org/lidworden

Mail naar  
info@vlaamsbelang.org




