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GROOTSTE MOSKEE VAN
VLAANDEREN IN KORTRIJK?

met dank aan N-VA, Team Burgemeester – Open VLD en Vooruit (maar ook CD&V)
De Kortrijkse moslims willen
de vroegere Bio-Planet aan de
Brugsesteenweg ombouwen tot de
grootste moskee van Vlaanderen.
De moskeegemeenschap (‘Atakwa’
genaamd) vroeg hiertoe een
vergunning aan bij het stadsbestuur
van Kortrijk.
ONRUST

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Er is onrust aan de Brugsesteenweg
en ruime omgeving over de
komst van die megamoskee. De
aanvraag tot vergunning kwam
er immers zonder inspraak door
de buurt, na een negatief advies
door de Staatsveiligheid en zonder
duidelijkheid over de financiering
van dit miljoenenproject (5 miljoen
euro).

HONDERDEN BEZWAARSCHRIFTEN
Vlaams Belang stoomde voor de
buurtbewoners een bezwaarschrift
klaar. Met succes. Er werden
uiteindelijk 825 bezwaarschriften
ingediend. Het zoveelste bewijs
dat er geen draagvlak is voor dit
megalomane project in het hart
van onze stad. Het is nu aan het
stadsbestuur om te beoordelen of die
bezwaren al dan niet gegrond zijn.
PARKEERPROBLEMEN
Vooral het effect op het verkeer
en de parkeerplaatsen baart de
buurtbewoners zorgen. Ook het
gebrek aan inspraak en de omvang
van de moskee, met 5.201 vierkante
meter de grootste van Vlaanderen,
stoot de tegenstanders tegen de
borst. Andere bezorgdheden zijn de

gigantische islamitische koepel op
het gebouw, het veiligheidsrisico en
de geldschieters uit radicale hoek.
Vlaams Belang eist dat het
stadsbestuur eindelijk luistert naar
de bevolking, stopt met deze moskee
te steunen en deze vergunning dus
weigert.
Wij zullen alle politieke en juridische
middelen in de strijd gooien om dit
waanzinnige project alsnog tegen te
houden.

Wouter Vermeersch
Fractieleider Kortrijk
Volksvertegenwoordiger

IN KORTRIJK IS 21% VAN BUITENLANDSE AFKOMST
Dat de vervreemding van Kortrijk
zich steeds meer doorzet, is voor
het eerst officieel in cijfers gegoten.
21,03 procent van de inwoners
heeft een buitenlandse achtergrond,
tegenover 13,84 procent tien jaar
geleden.
Voor het eerst heeft Statbel, het
Belgische
statistiekbureau,
de
herkomst van de bevolking in kaart
gebracht. Het aantal inwoners
van Kortrijk dat geen Belgische
achtergrond heeft, steeg sterk van
10.369 in 2010 naar 16.219 in
2020. De inwoners met Belgische
achtergrond daalden dan weer
aanzienlijk van 64.542 naar
60.890.
Uit deze harde cijfers kan men alleen
maar vaststellen dat Kortrijkzanen
worden
vervangen
door
nieuwkomers. De grote instroom

en concentratie van buitenlanders
in sommige wijken zorgen er
bovendien voor dat de Kortrijkzanen
steeds meer een minderheid worden
in eigen stad.
Critici durven al eens wijzen naar het
aantal inwoners uit onze buurlanden,
zeker gezien de nabijheid van de
Franse grens, maar dat blijkt een
drogreden. Wie de cijfers in detail
bekijkt, moet vaststellen dat deze
categorie de afgelopen 10 jaar
amper gegroeid is, terwijl het aantal
inwoners met een niet-Europese
achtergrond nagenoeg verdubbeld
is.
Dat zorgt voor enorme uitdagingen
op het vlak van onderwijs,
huisvesting, zorg en ook criminaliteit.
Om nog maar te zwijgen over de
vele samenlevingsconflicten. Vlaams
Belang wil daarom de massale

instroom van buitenlanders een
halt toeroepen. Deze cijfers tonen
duidelijk dat we dringend het geweer
van schouder moeten veranderen en
de focus leggen op minder instroom
en meer uitstroom.

"Door de strot geduwd...”

"

Straatnaamswijzigingen Cyriel Verschaevestraat (Marke) en Leopold II-laan (Heule):
Verantwoordelijk schepen Axel Ronse (N-VA) en het stadsbestuur hebben op initiatief van
CD&V beslist om de naam van de Cyriel Verschaevestraat en de Leopold II-laan te wijzigen.
Dit zonder énig overleg met de bewoners. Vlaams Belang heeft zich steeds verzet tegen beide
straatnaamswijzigingen. Uit een petitie in de Cyriel Verschaevestraat bleek immers dat minstens 92
procent van de bewoners vóór het behoud van de straatnaam was. Er werden ook maar liefst 124
bezwaarschriften ingediend. Toch werden de straatnaamwijzingen gewoon doorgeduwd met heel wat
rompslomp, geloop en kosten voor de bewoners en ondernemers tot gevolg. De buurt vroeg zich terecht
af of politici in deze crisistijden eigenlijk niets beters te doen hebben.
Knip Driekerkenstraat (Bissegem): De verbinding vanuit Marke naar Bissegem via de Driekerkenstraat
wordt doorgeknipt. Doorgaand verkeer zal dus niet meer mogelijk zijn, met boetes tot 500 euro voor wie
de knip negeert. Een ronduit asociale maatregel. Ondanks het groeiende protest in deelgemeenten Marke
en Bissegem, met ruim 1.200 handtekeningen, werd geen nieuwe inspraakronde georganiseerd en werden
de alternatieven van de buurt niet ernstig overwogen. Schepen Axel Weydts (Vooruit) duwt schaamteloos
zijn gedacht door, zoals we ook zien in andere mobiliteitsdossiers in onze stad. Weydts wil is wet. N-VA
en Team Burgemeester staan erbij, kijken ernaar en keuren alles goed. Dat er in het stadhuis niet wordt
geluisterd naar de inwoners is ondertussen duidelijk. Zoals een getroffen bakker uit Marke liet optekenen in
de Krant van West-Vlaanderen: “We worden vergeten. In de gemeenteraad zegt schepen Weydts dat hij in
nauw contact stond met ons. Wij hebben hem nooit gehoord. Wij voelen ons vergeten en voorbijgekeken.”
Sloop en heropbouw sociale woningen Blauwe Poort (Kortrijk): Net geen 70 sociale huurwoningen aan
de Blauwe Poort worden platgewalst om plaats te maken voor 47 woningen voor zogenaamde ‘grote
en kroostrijke gezinnen’. U weet wat dat vandaag de dag betekent. Bij het stadsbestuur blijft men echter
collectief doof voor de bezwaren uit de buurt. Zoals een ongeruste bewoonster verklaarde in de Krant
van West-Vlaanderen: “Om eerlijk te zijn, vind ik het niet kunnen dat ze dat zomaar boven onze hoofden
beslist hebben. Ik vrees dat de rust in onze mooie gezellige buurt om zeep zal zijn. Komaan, huizen met zes
slaapkamers, welke architect heeft dat verzonnen? Er wordt in de buurt geregeld over gepraat, de meeste
bewoners delen mijn mening.”

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

Twee nieuwe hoofdstukken in het Kortrijkse blunderboek
Vuilniszakken 51% duurder: De combinatie van het invoeren van nieuwe zakken en het
kleiner maken ervan zorgt voor een fikse prijsverhoging van meer dan de helft! Een
platte belastingverhoging en een zoveelste gebroken verkiezingbelofte van de N-VA, Team
Burgemeester (Open VLD) en Vooruit (sp.a). Bovendien werden de containerparken eerder al betalend. Ook de
dienstverlening ging er sterk op achteruit: zo sloten de afvalparken aan de Maandagweg en de Karel de Goedelaan.
Geschrapte parking Texture kost ruim 1 miljoen: Stad Kortrijk moet ruim 1 miljoen euro schadevergoeding betalen
omdat het geen ondergrondse parking bouwt aan Museum Texture. Het stadsbestuur probeerde deze onvergeeflijke
blunder aanvankelijk nog te verkopen als een ‘besparing’, een sterk staaltje ‘fake news-propaganda’ uiteraard.
Want het is natuurlijk de Kortrijkse belastingbetaler, u dus, die alles zal mogen ophoesten.

Het Vlaams Belang heeft er op korte tijd meer dan 2.000 nieuwe
leden bij. Dat brengt het totale ledenaantal op 20.000: een
fenomenaal cijfer. Het toont aan hoe sterk de Vlaming snakt naar
verandering. Want het Vlaams Belang is en blijft de enige partij
die opkomt voor een Vlaanderen van en voor de Vlamingen, een
Vlaanderen waar we vrij kunnen zijn. Onder het huidige beleid is
dit geenszins het geval. Integendeel, onze vrijheid wordt meer en
meer afgenomen. Genoeg!
De federale premier De Croo en zijn kornuiten hebben sinds
november een verstikkende lockdown opgelegd. Toch heeft die
lockdown niet kunnen verhinderen dat de coronacijfers de slechte
kant uit gingen. Het antwoord van de regering op hun eigen
geknoei? Meer blinde verstrengingen, zonder enig cijfermateriaal
of bewijs van de werkzaamheid. De winkels en contactberoepen
werden nogmaals de dupe, tegen alle beloftes van Pinokkio De
Croo in.
Wie op de Vlaamse regering rekende voor soelaas, is eraan voor
de moeite. Ondanks alle stoere taal van onderwijsminister Ben
Weyts gingen ook de scholen terug op slot. Sterke Jan Jambon
voerde slaafs en slap gewoon uit wat hem door het Overlegcomité
werd opgedragen, niettegenstaande hij een vetomacht heeft in
dat orgaan.
Voor het Vlaams Belang is het duidelijk: 2021 moet en zal het jaar
van de vrijheid zijn. Dat wil niet zeggen dat we het coronavirus
niet ernstig nemen. Net zoals wij aandacht hebben voor onze
grondrechten en de mentale gezondheid van de burger. Daarom
willen wij geen blinde lockdown, maar gerichtere en transparante
maatregelen - die bewezen werkzaam zijn. Enkel een beter
vaccinbeleid, betere testing en betere tracing kunnen ons uit de
crisis loodsen. Dat is exact het omgekeerde van het beleid van
De Croo en co. Hoog tijd dus voor verandering, hoog tijd voor
het Vlaams Belang!

Tom Van Grieken
Voorzitter
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