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Aan	de	ondernemers	van	Unizo	Groot-Kortrijk,	
	
Vanuit	Vlaams	Belang	kunnen	we	alleen	maar	toejuichen	dat	ondernemers,	handelaars,	
vrije	 beroepers	 en	 kmo-bedrijfsleiders	mee	 nadenken	 over	 de	 economische	 toekomst	
van	 Kortrijk.	 Met	 de	 nodige	 aandacht	 hebben	 wij	 dan	 ook	 de	 prioriteitenbundel	 van	
Unizo	Groot-Kortrijk	doorgenomen.	
	
Graag	gaan	wij	hieronder	 stelselmatig	 in	op	de	speerpunten	die	door	Unizo	naar	voor	
worden	 geschoven.	 Daarnaast	 formuleert	 Vlaams	 Belang	 een	 aantal	 nieuwe	
beleidsvoorstellen.	 En	 tot	 slot	 willen	 wij	 Unizo	 Groot-Kortrijk	 oproepen	 zich	 te	 laten	
horen	in	een	aantal	prangende	Kortrijkse	ondernemersdossiers.		
	
1.	Ruimtelijke	ordening	
	
• Winkels	in	centrum	en	aan	de	rand	
	
Vlaams	Belang	wil,	net	zoals	Unizo,	dat	Kortrijk	werk	maakt	van	sterke	winkelgebieden	
in	 de	 stad	 en	 deelgemeenten.	Middenstand	 en	 lokale	 kleinhandel	 zijn	 een	 belangrijke	
schakel	 in	 sociale	 contacten.	Het	 verdwijnen	ervan	 tast	het	 sociaal	weefsel	 van	Groot-
Kortrijk	 aan.	 Een	 bloeiende	 detailhandel	 vormt	 mee	 het	 hart	 van	 onze	 stad	 en	 de	
deelgemeenten	en	moet	dan	ook	maximaal	gestimuleerd	worden.	
	
Versterking	 van	 de	 winkelgebieden	 in	 de	 stad-	 en	 dorpscentra	 staat	 niet	 haaks	 op	
handelsinitiatieven	 in	de	periferie.	Sommige	winkels	hebben	nu	eenmaal	behoefte	aan	
meer	ruimte	en	passen	niet	in	het	winkelgebied	van	de	centra.	
	

→ Gelet	 op	 de	 toegevoegde	 waarde	 van	 de	 kleinhandel	 voor	 het	 lokale	 sociale	
weefsel,	wil	Vlaams	Belang	dat	Kortrijk	werk	maakt	van	sterke	winkelgebieden	in	
de	centra.	

	
• Kortrijk	loopt	leeg	
	

Wanneer	inwoners	gevraagd	wordt	naar	de	prioriteiten	die	zij	stellen	aan	een	leefbare	
stad	 of	 gemeente,	 scoort	 een	 voldoende	 aanbod	 aan	 winkels	 zeer	 hoog.	 Ondertussen	
staat	 in	het	Kortrijkse	winkelwandelgebied	1	op	5	winkels	 leeg.	Het	is	pas	wanneer	de	
leegstand	in	Kortrijk	begon	op	te	lopen	en	druk	legde	op	het	beeld	van	de	stad,	dat	het	
bestuur	is	beginnen	nadenken	over	ondersteuning.	Dat	is	natuurlijk	veel	te	laat.	'Kortrijk	
Zaait'	belastinggeld	in	het	rond,	maar	er	wordt	niet	geoogst.	
	
Een	 lichtpunt	 is	 dat	 centra	 van	 steden	 en	 gemeenten	 die	 een	 uniek	 winkelaanbod	
aantrekkelijk	 weten	 te	 combineren	 met	 een	 mooi	 aanbod	 aan	 horeca	 én	 vlotte	
toegankelijkheid,	 de	 strijd	 tegen	 winkelleegstand	 kunnen	 winnen.	 Een	 toverformule	
bestaat	niet,	maar	alles	begint	wel	met	de	opmaak	van	een	goed	middenstandsplan.	
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→ Vlaams	 Belang	 wil	 dat	 Kortrijk	 een	 uitdagend,	 maar	 realistisch	 lokaal	

middenstandsplan	 opmaakt.	 Daarin	 moet	 zeker	 meer	 oog	 zijn	 voor	 de	
bereikbaarheid	 van	 de	 handelszaken	 (zowel	met	 de	wagen,	 te	 voet	 als	met	 de	
fiets),	 de	 mogelijkheid	 om	 betaalbaar	 te	 parkeren,	 de	 mogelijkheid	 voor	
handelaars	om	zich	te	vestigen	in	het	centrumgebied,	het	integreren	van	horeca	
en	 evenementen,	 het	 herwaarderen	 van	 vergeten	 straten	 en	 pleinen	 en	 het	
integreren	van	digitale	ondersteunde	mogelijkheden.	

	
Concreet:	
	
§ IKEA	
Het	 project	 werd	 ondertussen	 afgevoerd.	 Vlaams	 Belang	 stemde	 mee	 de	 motie	 in	 de	
Kortrijkse	 gemeenteraad.	 Omdat	 het	 door	 IKEA-voorgestelde	 programma	 naast	 een	
woonwarenhuis	 onder	 andere	 ook	 een	 bijkomend	 retailprogramma	 van	 bruto	 12.000	
m2	 omvatte,	 was	 het	 voor	 ons	 niet	 aanvaardbaar.	 Dit	 luik	 van	 het	 voorgestelde	
programma	was	immers	niet	kernversterkend	en	stond	haaks	op	alle	principes	van	een	
duurzame	ruimtelijke	ontwikkeling	van	de	regio.	
	
§ Nieuw	stadion	KVK	
Vlaams	Belang	is	voorstander	van	een	nieuw	stadion	voor	KV	Kortrijk.		
Het	 stadiondossier	 Gent	 heeft	 echter	 ondertussen	 al	 veelvuldig	 aangetoond	 wat	 de	
gevolgen	 zijn	 als	 politici	 zich	met	 voetbal	 bemoeien.	 	 Socialistische	 en	 liberale	 politici	
blijken	 er	 boven	 de	 wet	 op	 overheidsopdrachten	 te	 staan.	 Het	 nieuwe	 stadion	 is	 er	
slechts	 kunnen	 komen	 in	 financieel	 en	 politiek	 verdachte	 omstandigheden	 waarbij	
vriendjespolitiek	 primeerde	 op	 de	wet.	 Het	 zou	 trouwens	 niet	 de	 eerste	 keer	 zijn	 dat	
Kortrijk	in	één	adem	met	Gent	wordt	vernoemd.	Kortrijkse	politici	waren	ook	betrokken	
in	het	ophefmakende	Optima-schandaal	en	 in	de	omstreden	Skybox	van	de	Ghelamco-
arena.	 Politici	 die	 denken	 het	 Kortrijks	 stadiondossier	 op	 dezelfde	 manier	 te	
verwezenlijken	als	in	Gent,	zullen	Vlaams	Belang	op	hun	pad	treffen.	
Inzake	 het	 stadiondossier	 Brugge	 heeft	 Vlaams	 Belang	 ook	 altijd	 de	 vraag	 van	 Club	
Brugge	ondersteund	voor	een	nieuw	voetbalstation.	Vlaams	Belang	 is	 tevreden	dat	de	
Vlaamse	Regering	na	 jarenlange	procedures	het	gewestelijk	 ruimtelijk	uitvoeringsplan	
voor	het	 regionaalstedelijk	 gebied	Brugge	definitief	heeft	 vastgesteld.	Dit	 zorgt	 ervoor	
dat	 talrijke	 voor	 de	 Brugse	 regio	 belangrijke	 dossiers	 zoals	 nieuwe	 kantoorzones	 en	
industriegebieden	 eindelijk	 in	 een	 stroomversnelling	 kunnen	 geraken.	 Net	 als	 in	 een	
toekomstig	Kortrijks	stadiondossier	is	het	cruciaal	de	bereikbaarheid	van	het	stadion	te	
organiseren	en	vooral	overleg	 te	voeren	om	ellenlange	procedures	 te	vermijden.	Zoals	
blijkt	 in	 andere	grote	dossier	 slaagt	het	Kortrijkse	bestuur	er	 vandaag	niet	 in	degelijk	
overleg	te	organiseren.	
	
§ Van	Marcke	site	
Middenstand	 en	 kmo	 zijn	 de	 motor	 van	 de	 Kortrijkse	 economie.	 De	 Kortrijkse	 regio	
wordt	 gekenmerkt	 door	 zelfstandigen,	 familiebedrijven	 en	 kmo’s	 die	 sterk	 met	 de	
samenleving	verweven	zijn.	Deze	troef	moet	Kortrijk	meer	uitspelen.	Kortrijk	dient	een	
ondernemende	stad	te	zijn	die	streeft	naar	een	duurzaam,	fijnmazig	lokaal	economisch	
weefsel	met	bedrijven	en	bedrijfjes	van	eigen	bodem.	 In	de	eerste	plaats	moet	de	stad	
ervoor	 zorgen	 dat	 wie	 wil	 ondernemen	 geen	 berg	 aan	 voorwaarden	 wordt	 opgelegd	
waardoor	 kmo’s	 en	 kleinhandelaars	 enorm	 veel	 moeilijkheden	 ondervinden	 om	 een	
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geschikte	 locatie	 te	 vinden.	 Politici	 moeten	 ondernemers	 ook	 letterlijk	 ruimte	 geven.	
Vlaams	Belang	wil	dat	Kortrijk	initiatieven	neem	opdat	verlaten	bedrijfsterreinen,	zoals	
binnenkort	de	Van	Marcke-site,	worden	gesaneerd	en	klaargemaakt	voor	de	kmo.	
	
§ Busverbinding	Bissegem-Marke	en	Marke-Heule	
Vlaams	 Belang	 ijvert	 voor	 het	 hertekenen	 van	 de	 buslijnen.	 Zo	 moet	 er	 een	 buslijn	
komen	 die	 alle	 deelgemeenten	 met	 elkaar	 verbindt.	 Ook	 bedrijfsterreinen	 moeten	
aansluiting	vinden	op	het	openbaar	vervoer.	Overlast	en	criminaliteit	op	het	openbaar	
vervoer	dienen	kordater	aangepakt	te	worden.	
	
§ Bewoning	winkelstraten:	
Net	als	Unizo	vindt	Vlaams	Belang	dat	er	werk	moet	worden	gemaakt	van	de	effectieve	
bewoning	 van	 winkelpanden.	 Ook	 studentenhuisvesting	 moet	 kunnen	 worden	
overwogen.	 Bewoning	 zorgt	 voor	 sociale	 controle,	 een	 verhoging	 van	 het	
veiligheidsgevoel	en	potentiële	klanten.	
	
2.	Mobiliteit	
	
• Kortrijk	staat	stil	
	
Vlaams	Belang	kan	Unizo	alleen	maar	bijtreden	 in	de	vaststelling	dat	onze	stad	enorm	
heeft	ingeboet	op	het	vlak	van	bereikbaarheid.	Inderdaad,	de	perceptie	leeft	dat	Kortrijk	
stilaan	vastloopt.	Het	steeds	voortschrijdend	autoluw	beleid	 legt	de	stad	 lam.	Autoluw	
werd	autolam.	Unizo	stelt	terecht	dat	de	voorbije	legislatuur	de	auto	tot	vijand	van	het	
centrum	werd	gedegradeerd.	Automobilisten	lijken	in	Kortrijk	wel	de	‘nieuwe	rokers’	te	
zijn:	 absoluut	 te	 mijden	 via	 allerlei	 repressieve	 maatregelen.	 Eenrichtingsstraten	
worden	gewijzigd	volgens	de	waan	van	de	dag.	Bruggen	worden	geknipt	zonder	overleg.	
De	vastberaden	ambitie	van	socialistische	en	liberale	politici	om	van	Kortrijk	het	nieuwe	
Gent	te	maken	doet	Vlaams	Belang	werkelijk	huiveren.		
	

→ Vlaams	 Belang	 pleit	 voor	 een	 radicale	 ommezwaai	 in	 het	 Kortrijkse	
mobiliteitsbeleid	waar	er	wél	nog	plaats	is	voor	de	auto,	met	voldoende	aandacht	
voor	de	fiets	en	het	openbaar	vervoer.	

	
• Bereikbaarheid	garanderen	
	
Winkels	mogen	niet	 plots	moeilijk	 bereikbaar	 of	 zelfs	 helemaal	 onbereikbaar	worden,	
bijvoorbeeld	 als	 gevolg	 van	 wegenwerken.	 Vandaag	 is	 dat	 in	 Kortrijk	 helaas	 wel	 het	
geval.	De	stad	moet	zo	veel	mogelijk	alternatieve	toegangswegen	naar	die	zelfstandigen	
uitzetten	 en	 die	 duidelijk	 bewegwijzeren.	 Er	 kan	 een	 tijdelijke	 verkoopruimte	 in	 een	
leegstaand	winkelpand	worden	 aangeboden.	Wanneer	 een	 zelfstandige	buiten	 zijn	wil	
om	 door	 acties	 van	 een	 overheid	 een	 aanzienlijk	 inkomensverlies	 lijdt,	 moet	 een	
realistisch	 berekende	 compensatie	worden	 voorzien.	 Het	 Kortrijks	 stadsbestuur	moet	
daarin	zijn	verantwoordelijkheid	nemen.	
	

→ Vlaams	 Belang	 wil	 dat	 zelfstandigen,	 kmo’s	 en	middenstanders,	 en	 dat	 zonder	
administratieve	 poespas,	 worden	 vergoed	 wanneer	 zij	 het	 slachtoffer	 zijn	 van	
erge	 hinder,	 bijvoorbeeld	 als	 gevolg	 van	 wegenwerken.	 Dat	 zelfstandigen	 hun	
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zaak	toch	trachten	open	te	houden	tijdens	de	werken,	mag	hen	niet	uitsluiten	van	
compensatie.	

	
• Aanpassing	parkeerbeleid	en	zone	30	
	
De	 bereikbaarheid	 van	 onze	 stad	 is	 een	 prioriteit.	 Met	 een	 goed	 en	 veilig	 openbaar	
vervoer,	 maar	 óók	 met	 de	 wagen.	 Daarnaast	 moet	 er	 voldoende	 aandacht	 zijn	 voor	
veilige	 en	 goed	 onderhouden	 fiets-	 en	 voetpaden.	 Parkeren	 in	Kortrijk	 is	 ondertussen	
overal	betalend	geworden.	Voor	het	Vlaams	Belang	moeten	parkeren	betaalbaar	blijven.	
Het	 systeem	 ‘shop	&	 go’	 (waarbij	men	 gratis	maximaal	 30	minuten	mag	 parkeren)	 is	
slechts	toereikend	voor	een	beperkt	aantal	handelszaken;	het	systeem	werkt	niet	voor	
de	horeca	en	langer	winkelen.		
	

→ Vlaams	Belang	vindt	dat	het	parkeerreglement	 eenvoudiger	moet	worden.	De	
Kortrijkse	parkeerreglementering	is	een	bijzonder	ingewikkelde	zaak	geworden	
met	 tal	 van	 formules	 die,	 samen	 met	 de	 hoge	 pakkans,	 vele	 bezoekers	 en	
inwoners	afschrikt	om	nog	naar	het	centrum	te	komen.		
Verkeersveiligheid	 moet	 centraal	 staan,	 zeker	 voor	 zwakke	 weggebruikers.	 De	
zone	 30	 moet	 voorbehouden	 blijven	 voor	 specifieke	 plaatsen	 (bijvoorbeeld	
schoolbuurten)	en	dus	niet	voor	de	ganse	binnenstad.	

	
Concreet:	
	
§ Knip	Leiebrug	
Vlaams	Belang	was	vertegenwoordigd	op	het	protest	van	zaterdag	3	februari	2018	tegen	
het	 circulatieplan	 in	Kortrijk.	Buurtbewoners	en	handelaars	eisten	 terecht	 inspraak	 in	
de	knip	van	de	Leiebrug.	Zoals	wij	hiervoor	reeds	aanhaalden	is	het	ontbreken	van	enig	
overleg	bijna	een	constante	in	het	bestuur	van	onze	stad.	Het	stadsbestuur	moet	stoppen	
met	 auto's	 uit	 het	 centrum	 te	 pesten	 door	 aanhoudende	 wijzigingen	 in	 de	
verkeerscirculatie.	
	
§ Onafhankelijke	mobiliteitsraad	
Vlaams	 Belang	 steunt	 de	 idee	 van	 Unizo	 om	 een	 onafhankelijke	mobiliteitsraad	 op	 te	
richten.	 In	 Kortrijk	 ontpopten	 fietsende	 schepenen	 zich	 tot	mobiliteitsexpert	met	 alle	
gevolgen	van	dien.		
	
§ Doorniksesteenweg	
Vlaams	Belang	steunt	de	visie	van	Unizo	om	de	Doorniksewijk	en	Doorniksesteenweg	in	
de	richten	als	aantrekkelijke	toegangspoort	tot	centrum	Kortrijk.	Vandaag	is	dat	niet	het	
geval.	Dat	kan	al	door	te	starten	met	het	sluikstorten	op	deze	invalsweg	strikter	aan	te	
pakken.	 Al	 te	 vaak	 ligt	 de	 straat	 er	 te	 vuil	 bij.	 De	 tunnel	 in	 de	 Doorniksewijk	 mag	
inderdaad	slechts	in	uiterste	nood	worden	afgesloten	en	dat	na	overleg.	Vlaams	Belang	
roept	Unizo	ook	op	om	het	debat	rond	de	Zwevegemsestraat	niet	uit	de	weg	te	gaan	(zie	
verder).		
	
§ Parko	
Parko	 stapelt	 de	 verliezen	 op.	Waar	 Parko	 voorheen	 de	 stadskas	moest	 vullen,	 blijkt	
vandaag	het	omgekeerde	waar	 te	 zijn.	Vlaams	Belang	 stelt	de	 financiële	 situatie	en	de	
politieke	 benoemingen	 bij	 Parko	 ter	 discussie.	 Vlaams	 Belang	 steunt	 dus	 de	 eis	 van	
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Unizo	 tot	 een	 herschikking	 van	 de	 raad	 van	 bestuur	 van	 Parko	 waarbij	 de	 politieke	
partijen	plaats	voorbehouden	voor	politiek	geëngageerde	ondernemers.	
Daarnaast	 moet	 het	 ondergronds	 parkeren	 aantrekkelijker	 worden	 gemaakt	 voor	
oudere	bestuurders.	Parko	dient	ook	op	een	rechtvaardigere	manier	 te	controleren.	 In	
die	zin	past	ook	de	vraag	van	Unizo	voor	een	interventiekaart	en	om	de	heksenjacht	op	
parkeerovertreders	te	stoppen.		
	
3.	Samenwerking	
	
• Betere	communicatie	en	overleg	
Vlaams	 Belang	 stelt	 vast	 dat	 de	 communicatie	 van	 de	 stad	 naar	 de	 handelaars	 al	
verbeterd	is.	Van	overleg	is	in	sommige	dossiers	inzake	handel,	ruimtelijke	ordening	en	
mobiliteit	echter	totaal	geen	sprake.	Dat	moet	anders!	Het	probleem	van	de	afwezigheid	
van	de	verantwoordelijke	schepen	gedurende	het	handelsoverleg	is	hiervoor	tekenend.		
	

→ Vlaams	Belang	pleit	ervoor	om	bestaande	communicatie	vanuit	de	stad	verder	uit	
te	 breiden	 tot	 een	 volwaardige	 thematische	 nieuwsbrief	 aan	 de	 Kortrijkse	
handelaars	 en	 dat	 de	 nieuwste	 communicatietechnieken	 daarvoor	 worden	
aangewend.	
Bovendien	moet	 er	 volwaardig	 handelsoverleg	worden	 georganiseerd	waarvan	
ook	mobiliteit	en	ruimtelijke	ordening	onlosmakelijk	deel	uitmaken.	
	

• Betrokkenheid	Horeca	
	
De	 horeca	 wordt	 onvoldoende	 betrokken	 bij	 initiatieven	 die	 hen	 rechtstreeks	 of	
onrechtstreeks	aanbelangen,	zoals	het	evenementenbeleid.	Dit	moet	absoluut	anders.	
	

→ Vlaams	Belang	pleit	voor	een	charter	 tussen	 de	 horeca	 en	 Stad	Kortrijk.	Op	
deze	manier	krijgt	de	sector	meer	impact.	

	
Concreet:	
	
§ Officieel	moment		
Vlaams	Belang	kan	zich	vinden	in	het	voorstel	van	Unizo	om	starters	en	ondernemers	of	
ondernemingen	die	naar	Kortrijk	verhuizen,	een	officieel	moment	te	bieden.	
	
4.	Klantengedrevenheid	
	
Vlaams	 Belang	 onderschrijft	 de	 vraag	 van	 Unizo	 tot	 	 ontzorging,	 bedrijvige	 kernen,	
aandacht	voor	het	openbaar	domein	en	een	beter	uitgebouwde	kinderopvang.	
	
5.	Ondernemend	
	
• Ondernemers	administratief	bevrijden	
Een	gunstig	ondernemingsklimaat	 is	alleen	mogelijk	wanneer	administratieve	overlast	
verdwijnt,	 regelgeving	 transparant	 is,	 handelaars	 niet	 staan	 voor	 een	 wildgroei	 aan	
belastingen	en	oneerlijke	praktijken	worden	opgespoord	en	bestraft.	Uiteraard	 erkent	
Vlaams	 Belang	 dat	 Stad	 Kortrijk	 zijn	 fiscaal	 kader	 moet	 afstemmen	 op	 de	 lokale	
financiële	 noden,	 maar	 een	 nodeloos	 ingewikkeld	 en	 onoverzichtelijk	 fiscaal	 scala	
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verhoogt	alleen	maar	de	administratieve	druk.	Veel	 startende	ondernemers	stuiten	op	
een	enorme	administratieve	rompslomp.		
	

→ Vlaams	 Belang	wil	 dat	 Kortrijk	 zich	 inschrijft	 in	 het	 ‘only	 once’-principe.	 Het	
federale	 en	 Vlaamse	 niveau	 hebben	 dat	 principe	 al	 aanvaard,	 de	 stad	moet	 nu	
aansluiten	en	daarin	een	voortrekkersrol	opnemen.	Zo	dienen	er	geen	gegevens	
meer	opgevraagd	te	worden	die	al	bij	de	overheid	bekend	zijn.	

	
	
• Minder	belastingen	
	
Kortrijk	 kent	 allerlei	 lokale	 belastingen	 die	 specifiek	 van	 toepassing	 zijn	 op	
middenstand,	 handelaar,	 kmo	 en	 bedrijven.	 Dat	 blijkt	 duidelijk	 uit	 de	 cijfers.	 Ook	
pestbelastingen	 voor	 bedrijven,	 zoals	 belasting	 op	 drijfkracht	 en	 de	 belasting	 op	 het	
plaatsen	 van	 terrassen,	 tafels	 en	 stoelen,	 of	 op	wegwijzers	 blijven	 schering	 en	 inslag.	
Vlaams	 Belang	 zet	 zich	 af	 tegen	 vermomde	 belastingen,	 verdoken	 taksen	 en	
pestbelastingen.	 Belastingen	 moeten	 open	 en	 eerlijk	 worden	 opgelegd.	 Taksen	 op	
ondernemingen	 die	 niet	 opwegen	 tegen	 de	 administratieve	 werklast	 die	 eraan	 vast	
hangt,	zowel	vanuit	het	oogpunt	van	de	gemeente	als	van	de	handelaars,	moeten	worden	
afgeschaft.	 Belastingen	 die	 geïnd	worden	 onder	 de	 noemer	 verkrotting,	manifestaties,	
milieu,	 vervuiling,	 enz.	moeten	 in	de	 eerste	plaats	 gebruikt	worden	voor	het	 oplossen	
van	 het	 probleem	 waarvoor	 ze	 worden	 geïnd.	 Ze	 mogen	 niet	 dienen	 om	 louter	 de	
‘algemene	middelen’	te	spijzen.	Een	bundeling	van	de	bestaande	en	de	afschaffing	van	de	
niet-kostendekkende	bedrijfsbelastingen,	maar	ook	meer	 fiscale	eenvormigheid	 tussen	
de	 steden	 en	 gemeenten	 onderling	 zal	 leiden	 tot	 een	 grotere	 transparantie	 voor	
ondernemingen	 tegen	 een	 lagere	 fiscale	 en	 administratieve	 kost.	 Het	 is	 uiteraard	 ook	
belangrijk	 dat	 de	 federale	 noch	 de	 Vlaamse	 regering	 de	 kosten	 van	 eigen	
beleidsbevoegdheden	afwentelen	op	de	steden	en	gemeenten.		
	

→ Vlaams	 Belang	 wil	 de	 lokale	 taksen	 die	 de	 middenstand	 en	 de	 horeca	 treffen,	
zoals	 belastingen	 op	 personeel,	 belastingen	 op	 publiciteit	 of	 terrasheffingen,	
bundelen	 en	 voorzien	 van	 een	maximumplafond.	 Wij	 willen	 ook	 voorzien	 in	
fiscale	vrijzones	met	sterk	verlaagde	tarieven	voor	een	aantal	belastingen.	

	
Concreet:	
	
§ Terrasbelasting	
Vlaams	Belang	wil	de	terrasbelasting	afschaffen.	
	
§ Containerpark	
Vlaams	Belang	 looft	 de	werking	 van	 de	 containerparken	 in	Kortrijk.	 De	 openingsuren	
moeten	 evenwel	 worden	 herbekeken,	 zodat	 bijvoorbeeld	 ook	 zelfstandigen	 er	
gemakkelijker	 terecht	 kunnen,	 ook	met	 bestelwagens.	 Deze	 dienst	moet,	 zoals	 nu	 het	
geval	 is,	 ook	 in	 de	 toekomst	 gratis	 blijven	 voor	 de	 inwoners	 van	 Kortrijk,	 ook	 voor	
bestelwagens.	
	
§ Aankooppolitiek	
Het	is	een	gekend	probleem	dat	in	de	voorbije	legislaturen	de	aanbestedingsprocedures	
in	 Kortrijk	 niet	 al	 te	 strikt	 werden	 toegepast.	 Vlaams	 Belang	 wil	 hier	 de	 komende	
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legislatuur	 een	 prioriteit	 van	maken.	Op	deze	manier	 kunnen	 ondernemers	 uit	 Groot-
Kortrijk	vlotter	meedingen	naar	de	aanbestedingen	van	de	stad.		
	
§ ‘Fair	Trade’	
Eerlijke	 handel	 mag	 onze	 eigen	 handelaars	 niet	 uitsluiten.	 Onder	 druk	 van	 het	 label	
‘fairtradegemeente’	richt	Kortrijk	zich	voor	de	catering	van	vergaderingen,	recepties	en	
feestelijkheden,	 de	 kantoren,	 cafetaria’s	 of	 gemeentescholen	 te	 vaak	 uitsluitend	 op	
producten	van	de	 lokale	 ‘Oxfam-wereldwinkel’.	Het	 label	 verlangt	ook	dat	het	 gebruik	
van	 ‘eerlijke	 producten’	 actief	wordt	 gepromoot	 bij	 het	 personeel	 en	 de	 inwoners.	De	
stad	heeft	er	echter	geen	oog	voor	dat	Oxfam	zich	ontpopte	tot	een	commercieel	bedrijf.	
Vlaams	Belang	ziet	geen	enkele	reden	waarom	Kortrijk	één	bedrijf	boven	alle	andere	zou	
verkiezen	 op	 basis	 van	 iets	 anders	 dan	 een	 offerte	 waarin	 prijs	 en	 kwaliteit	 de	
voornaamste	 rol	 spelen.	 Steden	 en	 gemeenten	moeten	 ‘fair	 trade’	 ook	niet	 kaderen	 in	
zogenaamde	 ‘derdewereldprojecten’.	 Ontwikkelingssamenwerking	 is	 geen	 taak	 van	 de	
steden	en	gemeenten,	dat	is	een	taak	van	het	Vlaamse	niveau.		
Vlaams	Belang	geeft	de	voorkeur	aan	onze	eigen	lokale	handelaars	en	wil	dan	ook	niet	
dat	 ‘een	 keuze	 voor	 eerlijke	 handel’	 hen	 zou	 kunnen	 uitsluiten	 van	 deelname	 aan	
leveringen	voor	de	stad.	
	
OPROEP	AAN	UNIZO	
	
Heel	 wat	 prioriteiten	 van	 Unizo	 maken	 reeds	 deel	 uit	 of	 worden	 opgenomen	 in	 het	
partijprogramma	 van	 Vlaams	 Belang	 Kortrijk.	 Tegelijk	 verzoekt	 Vlaams	 Belang,	 Unizo	
Groot-Kortrijk	om	zich	achter	de	ondernemers	te	scharen	in	een	aantal	actuele	dossiers:	
	
A.	De	spiraal	van	geweld	in	de	stad	
Kortrijk	kent	een	onophoudelijke	reeks	van	criminele	feiten	in	de	Kortrijkse	binnenstad	
de	voorbije	jaren,	met	als	voorlopig	triest	hoogtepunt	de	zeer	zware	migrantenrellen	in	
de	 Lange	 Steenstraat.	 De	 handelaren,	 Kortrijkzanen	 en	 bezoekers	 van	 de	 binnenstad	
waren	 in	 de	 zomer	 van	 2016	 getuige	 van	 een	 ware	 veldslag	 met	 riemen,	
baseballknuppels	 en	 zelfs	 een	machete.	Herinner	u	krantenkoppen	als:	 "ze	 sloegen	op	
elkaar	om	te	doden".	De	handelaars	en	Vlaams	Belang	legden	in	een	protestactie	voor	de	
gemeenteraad	 van	 september	 2016	 een	 eisenbundel	 tot	 harde	 aanpak	 van	 de	
criminaliteit	 en	 illegaliteit	 neer	 bij	 het	 stadsbestuur.	 Begin	 dit	 jaar	 werd	 Kortrijk	
opnieuw	opgeschrikt	door	een	zware	steekpartij,	afpersing	en	verschillende	gewapende	
overvallen	 op	 handelszaken.	 Vlaams	 Belang	 bezocht	 toen	 ook	 een	 aantal	 van	 de	
getroffen	winkels.	De	maatregelen	werden	op	tafel	gelegd,	alleen	ontbreekt	het	nog	aan	
politieke	moed	om	kordaat	in	te	grijpen.	
	
B.	Zwevegemsestraat	
De	 Zwevegemsestraat	 blijft	 één	 van	 de	 belangrijkste	 toegangswegen	 tot	 het	
stadscentrum.	Kortrijkzanen	en	bezoekers	van	de	binnenstad	herkennen	zich	niet	meer	
in	deze	buurt.	Het	 is	geen	geheim	dat	bezoekers	van	de	stad	aangeven	dat	het	 ‘gezicht	
van	 Kortrijk’	 aanzienlijk	 gewijzigd	 is	 in	 de	 afgelopen	 tien	 jaar.	 Ondanks	 herhaalde	
beloftes	van	politiek	blijft	deze	buurt	onaangeroerd	en	dijt	deze	(op	zijn	zachtst	gezegd)	
onaantrekkelijke	 buurt	 verder	 uit.	 Kortrijkse	 handelaars	 trekken	 weg:	 slagers	 maken	
plaats	 voor	 halalwinkels,	 volkscafés	 voor	 theehuisjes	 van	 obscure	 vzw’s	 en	
detailhandelaars	 voor	 telefoon-	 en	 nachtwinkels.	 Vlaams	 Belang	 steunt	 de	 visie	 van	
Unizo	 om	 de	 Doorniksewijk	 en	 Doorniksesteenweg	 in	 de	 richten	 als	 aantrekkelijke	
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toegangspoort	 tot	 centrum	Kortrijk.	 Echter,	 veel	meer	nog	dan	de	Doorniksesteenweg	
moet	de	buurt	van	de	Zwevegemsestraat	aantrekkelijk	worden	gemaakt.		
	
C.	Volksrestaurant	
Terwijl	 het	 armoedebeleid	 in	 Kortrijk	 compleet	 heeft	 gefaald	 (kinderarmoede	 17,4%)	
investeerden	N-VA,	VLD	en	SP.A	bijna	8	miljoen	euro	(320	miljoen	oude	franken)	in	het	
megalomane	 volksrestaurant.	 Bovendien	 heeft	 dit	 prestigeproject	 een	 jaarlijkse	
uitbatingskost	van	honderdduizenden	euro’s.	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.	Dat	terwijl	Poverello	om	de	hoek	ook	warme	maaltijden	aanbiedt	voor	1	
euro.	 Dit	 gesubsidieerd	 prestigeproject	 van	 de	 Kortrijkse	 socialisten	 doet	 onze	 lokale	
horeca	concurrentie	aan	en	dat	is	niet	wenselijk.	
	
D.	Kortrijkse	groothandelsmarkt	
Reeds	100	jaar	werken	handelaars,	telers	en	boeren	in	de	Kortrijkse	Groothandelsmarkt	
samen	 om	 groenten	 en	 fruit	 te	 verhandelen.	 Afgelopen	 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	handelaren	plaats	moesten	nemen	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.”	Handelaars	worden	letterlijk	en	figuurlijk	bij	het	grof	
huisvuil	geplaatst.	
	
E.	Oneerlijke	concurrentie	nachtwinkels	
Vlaams	 Belang	 juicht	 beleidsmaatregelen	 die	 stimuleren	 in	 plaats	 van	 sanctioneren	
absoluut	 toe.	 Zeker	 in	 de	 kader	 van	 handel,	 nijverheid	 en	 horeca	 liggen	 daar	
mogelijkheden.	 Anderzijds	 willen	 we	 hard	 optreden	 tegen	 oneerlijke	 concurrentie.	
Zeker	nachtwinkels	 geven	al	 te	 vaak	de	 indruk	dat	 zij	 de	handelsbepalingen	niet	 al	 te	
nauw	 hoeven	 te	 nemen.	 Systematische	 controles	 op	 het	 naleven	 van	 de	 wettelijke	
voorschriften	 moeten	 erop	 toezien	 dat	 ook	 zij	 alles	 netjes	 volgens	 de	 regels	 laten	
verlopen.	
Nachtwinkels	 maken	 geen	 deel	 uit	 van	 het	 normale	 economische	 leven.	 Het	 zijn	
surrogaten	 voor	 wie	 zonder	 tabak	 of	 alcohol	 zit.	 Nachtwinkels	 behoren	 niet	 tot	 de	
horeca	en	moeten	zich	daar	ook	geen	plaats	trachten	te	verwerven.	Er	kwam	al	vaker	in	
de	media	naar	voor	dat	nachtwinkels	foefelen	met	de	openings-	en	sluitingsuren	en	met	
de	verplichte	rustdag.	Ook	het	 feit	dat	nachtwinkels	vijf	keer	vaker	betrapt	worden	op	
de	 verkoop	 van	 alcohol	 aan	 minderjarigen	 dan	 gewone	 handelszaken,	 kan	 niet	
getolereerd	worden.	Met	dit	gedrag	maken	ze	zich	schuldig	aan	oneerlijke	concurrentie.	
Vlaams	 Belang	 wil	 dat	 Stad	 Kortrijk	 ondubbelzinnige	 convenanten	 afsluit	 met	 de	
uitbaters	van	nachtwinkels.	
Nachtwinkels	 mogen	 geen	 uitweg	 zijn	 voor	 minderjarigen	 om	 toch	 makkelijk	 aan	
alcoholische	dranken	te	geraken.	Uitbaters	van	nachtwinkels	moeten	zichzelf	een	streng	
alcoholbeleid	opleggen	en	de	wetgeving	daaromtrent	strikt	toepassen.	
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Nachtwinkels	 mogen	 niet	 open	 zijn	 tijdens	 braderieën,	 foren,	 kermissen	 of	 andere	
publieke	evenementen	in	hun	buurt.	
Vlaams	Belang	wil	in	Kortrijk	het	aantal	nachtwinkels	sterk	beperken	door	het	opleggen	
van	 de	 maximale	 openingstaks	 en	 jaarlijkse	 belasting,	 de	 openingsuren	 streng	 te	
controleren	en	een	ruime	perimeter	vast	te	leggen	waarbinnen	geen	andere	nachtwinkel	
kan	 uitgebaat	 worden.	 De	 maatregel	 moet,	 waar	 nodig,	 ook	 uitgebreid	 worden	 naar 
shishabars,	belwinkels,	internetcafés	en	andere	‘imagoverlagende	winkels’.	
	
F.	Grootste	moskee	van	Vlaanderen	
In	 Kortrijk	 liggen	 plannen	 op	 tafel	 voor	 de	 grootste	 moskee	 van	 Vlaanderen	 aan	 de	
Brugsesteenweg	in	de	gebouwen	waar	nu	Bio-Planet	zit.	Het	handelspand	moet	hiertoe	
nog	van	bestemming	worden	gewijzigd.	Er	 is	voorafgaand	aan	de	aankondiging	van	de	
moskee	 geen	 enkele	 inspraak	 geweest	 door	 de	 ondernemers	 in	 de	 omgeving.	 En	 er	
wordt	sinds	de	aankondiging	een	actieve	repressie	gevoerd	door	de	stad	tegen	iedereen	
die	 kritiek	 heeft.	 Handelaars	 melden	 ons	 dat	 zij	 vandaag	 reeds	 inkomsten	 verliezen.	
Ondertussen	sloot	als	een	café,	slager	en	kapper	in	de	buurt.	Voor	Vlaams	Belang	moet	
het	 bewuste	 pand	 een	 handelspand	 blijven.	 Kortrijk	 heeft	 nood	 aan	 ruimte	 voor	
ondernemerschap.	
	
Namens	Vlaams	Belang	Kortrijk	sta	ik	steeds	open	tot	verder	overleg	en	samenwerking.	
	
Aarzel	zeker	niet	om	mij	te	contacteren	bij	vragen	of	opmerkingen.	
	
Met	vriendelijke	groeten,	
	
Wouter	
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