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HOELANG NOG?
Kortrijk veel te ijverig in aanleg zigeunerpark!
Voor het zomerreces vond een overlegvergadering plaats tussen het provinciebestuur van West-Vlaanderen
en de centrumsteden Brugge, Oostende, Ieper, Roeselare en Kortrijk,
met het oog op de realisatie van een
vijftal doortrekkersterreinen in onze
provincie. Hoewel eerder werd afgesproken dat de zigeunerparken in
West-Vlaanderen gelijktijdig zouden
worden gerealiseerd, zal voorlopig
enkel en alleen Kortrijk plaats bieden aan de woonwagenbewoners. In
Oostende is het niet eens duidelijk
wie de gronden moet aankopen en
in Roeselare is er ter zake eigenlijk
nog niets gebeurd. In Ieper wordt het
zigeunerpark voorzien op militair
domein, maar zolang het leger daar
zit, zal er ook daar geen evolutie zijn.
En in Brugge, wel, daar liggen de
‘prioriteiten’ nog niet vast.

Slecht rapport voor
dienstverlening
stadsbestuur op
zaterdag!
Lees blz. 2

Terwijl de andere steden dus nog
bijna nergens staan en zij alle mogelijke vertragingsmanoeuvres aanwenden, ziet het er bij ons naar uit dat
burgemeester De Clerck het lint van
het zigeunerpark op Heule-Watermolen naar alle waarschijnlijk eind
dit jaar of begin 2008 zal doorknippen. Kortrijk is in dit dossier immers
steeds haantje-de-voorste geweest,
het kon allemaal niet snel genoeg
gaan. Deze ijver van ons stadsbestuur
heeft nu een ongewenst gevolg: doordat zigeuners nergens anders dan in
Kortrijk terecht kunnen, lijkt het erop
dat het terrein bij het rondtrekkende
volk weldra, tot grote ergernis van
velen, erg populair zal worden… Het
Vlaams Belang zal de situatie op de
voet blijven volgen!

Imog volgt
Vlaams Belang in
asbestbestrijding!
Lees blz. 3

Maarten Seynaeve

Nieuws uit de
provincieraad
Lees blz. 7

Is het uitwijzingsbeleid in Kortrijk een flop?
Afgelopen zomer is beroering ontstaan rond het feit dat een aantal
burgemeesters het uitwijzingsbeleid
van uitgeprocedeerde asielzoekers
niet of niet naar behoren helpen
uitvoeren.
De bal ging aan het rollen toen de
Groen!-burgemeesters van Mortsel en Zwijndrecht lieten weten
geen enkel uitwijzingsbevel te
betekenen. In het kielzog van
deze twee burgmeesters liet ook
onze burgemeester uitschijnen dat
hij in zijn mandaatperiode, sinds
2001, nog op geen enkel ogenblik
initiatief genomen heeft om een
uitgeprocedeerde vreemdeling
actief op te sporen en wijst naar

‘de onduidelijke politiek op dat
vlak’.
De Standaard en De Morgen
lieten bovendien noteren dat Kortrijk, samen met een aantal andere
steden, zelfs de uitwijzingsbevelen niet langer uitvoert! Nochtans
draagt de burgemeester hierin een
grote verantwoordelijkheid en is
hij verplicht de beslissingen van
de Dienst Vreemdelingenzaken
zonder verwijl op te volgen.
Het Vlaams Belang zal de burgemeester hierover in de gemeenteraad aan de tand voelen, want
de instructies ter zake laten geen
twijfel bestaan: elke beslissing die
door de Dienst Vreemdelingenza-

ken genomen wordt ten aanzien
van een vreemdeling, moet zo
snel mogelijk door het gemeentebestuur worden betekend aan
de betrokkene. “De burgemeester is niet bevoegd om de door
de Dienst Vreemdelingenzaken
genomen beslissing in vraag te
stellen”, aldus het ministerie van
Binnenlandse Zaken.

STADBESTUUR KRIJGT SLECHT RAPPORT VOOR
MINIMALE DIENSTVERLENING OP ZATERDAG
Sinds juni wordt ’s zaterdags een basisdienstverlening aangeboden in het
Kortrijkse stadhuis, iets
dat in het bestuursakkoord
werd beloofd.
Wie zijn nieuwe identiteitskaart moet ophalen,
een internationaal paspoort moet aanvragen, zijn
nieuw adres wil melden,
etc., kan hiervoor dus voortaan
ook op zaterdagvoormiddag
terecht in het stadhuis. Het
personeel dat u dan te woord
staat, verdient ongetwijfeld een
pluim.
Minder goede punten krijgt het
stadsbestuur. Haar interpretatie
over ‘basisdienstverlening’ is
blijkbaar nogal minimaal, want

wie ’s zaterdags bijvoorbeeld
concrete vragen heeft omtrent een
premie-aanvraag, wordt wandelen gestuurd en mag tijdens de
week opnieuw komen opdraven.
Maar zelfs voor een inzage van
een vergunningsaanvraag tijdens
een of ander openbaar onderzoek,
mag u terug huiswaarts keren.
Iedere buurtbewoner die een dossier zoals ‘Foruminvest’ of het
inplanten van GSM-masten (of

waren het verlichtingspalen?) zou willen inzien,
is er op zaterdag aan voor
de moeite. Kortrijkzanen
woonachtig op ’t Hoge
die niet onverrichter zake
willen terugkeren zijn bij
deze gewaarschuwd: voor
het openbaar onderzoek
inzake het ‘crematorium’
trekken ze beter een
weekdag uit.
Kortom, de dienstverlening op
zaterdag is een goede aanzet,
maar kan nog veel beter. De
schepenen en de burgemeester
maakten hun huiswerk maar
half en scoren op hun rapport
dus maar een magere ‘vijf op
tien’. Niet echt denderend te
noemen. En frustrerend voor
het personeel…

ONZE GEMEENTERAADSLEDEN ZIJN ER VOOR U!
Voortaan zijn enkele van onze gemeenteraadsleden elke eerste zaterdag van de maand, van 10 tot 12
uur, aanwezig op ons regionaal secretariaat te Kortrijk. Zit u met vragen, heeft u een interessant voorstel
of bent u op zoek naar informatie betreffende het lokale beleid, spring dan gerust ‘ns binnen. Een
afspraak maken hoeft niet.

ELKE EERSTE ZATERDAG VAN DE MAAND, 10-12 UUR
SECRETARIAAT KORTRIJK - Sint-Jorisstraat 8, 8500 Kortrijk
056/37.12.56

IMOG VOLGT VLAAMS BELANG
IN ASBESTBESTRIJDING
Tijdens de Kortrijkse gemeenteraad in april bond
het Vlaams Belang de kat de bel aan: terwijl asbest
omwille van de volksgezondheid dient te worden ingezameld in afzonderlijke en afgedekte containers,

werd asbesthoudend afval in de containerparken
van Kortrijk gewoon bij het bouwafval gegooid!
Hierdoor liepen zowel containerparkwachters, omwonenden, alsook de containerparkbezoekers mo-

Raadslid Maarten Seynaeve
Met consternatie
diende tijdens de gemeenteraad
namen wij dan ook
dan ook een voorstel van resoakte van het feit dat
lutie in waarbij het stadsbestuur
het handhaven van het
werd gevraagd deze toestand niet
cordon sanitaire in de
langer te aanvaarden en er bij de
gemeenteraad blijkafvalintercommunale IMOG op
baar belangrijker is dan
aan te dringen de inzameling van
de gezondheid van het
asbest afzonderlijk te regelen, zo- stadspersoneel en burals trouwens wettelijk voorzien.
gers. De zogenaamde
Aangezien het mogelijke gevaar
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logische
(OVAM) en
resolutie
voerden een ludieke
werd tot verbijstering van het
actie aan het Kortrijkse containerpubliek weggestemd door CD&V, park ‘Graaf Karel de Goedelaan’.
VLD én zelfs oppositiekartel
Onze moeite werd beloond, want
SP.A-Spirit-Groen! Sommigen
halverwege de zomervakantie liet
onder hen durfden het nadien wel
IMOG weten dat zij “bijzondere
aan ons te laten weten akkoord
initiatieven naar aanleiding van
te gaan met onze resolutie, maar
een recent verhoogde aandacht
‘konden het niet maken om een
binnen Vlaanderen” zou nemen.
resolutie van het Vlaams Belang
De inzameling gebeurt voortaan
goed te keuren’.

“in overeenstemming
met de regelgeving
omrent afval en
arbeidsveiligheid”,
aldus Imog. “Om
ecologische en economische redenen
dient de inzameling
van cementgebonden asbest via een
afzonderlijke container te gebeuren en
dit ook nog eens afzonderlijk van
alle andere afvalstoffen”.
Het Vlaams Belang is verheugd
dat er onder haar druk werd
wordt gemaakt van afzonderlijke
asbestinzameling. Dit bewijst
trouwens dat we wel degelijk
wegen op het Kortrijkse beleid en
constructieve oppositie voeren.
Maar wat er bij ons niet ingaat,
is de ronduit hypocriete houding
van het stadsbestuur. Eerst lachten zij onze bezorgdheid om de
burgers en de containerparkwachters weg, om dan vervolgens fier
in de kranten aan te kondigen dat
zij initiatief namen om de onveilige situatie weg te werken. Ze
moesten beschaamd zijn!

Maarten Seynaeve

OUDSTE INWOONSTER VAN ONS LAND BAART
KORTRIJK KOPZORGEN
De Armeense Kharkash Avdoyan,
die in Kortrijk woont, is naar eigen zeggen geboren in 1895 en
zou daarmee de oudste inwoonster van ons land zijn. Zou, want
blijkbaar is er een en ander loos.
Hoewel deze kranige dame enkele maanden geleden haar 112de
verjaardag wou vieren, besloot
onze stad haar - eigenaardig
genoeg - niet in de bloemetjes
te zetten. Een maatschappelijk
assistente van het OCMW beweerde in de Gazet van Antwerpen dat een en ander te maken

had met een dochter, die plots uit
het niets opdook en veel te jong
bleek te zijn om een 112-jarige
moeder te hebben. De stad vond
het zeer ‘onwaarschijnlijk’ dat de
toen 64-jarige vrouw halfweg vorige eeuw in Armenië een kind
baarde, waarmee de leeftijd van
de moeder nu in vraag wordt gesteld. “De stad wil niet beweren
dat de Armeense een oplichtster
is, maar besloot toch om Kharkash niet speciaal als eeuwelinge
te eren op haar verjaardag”, aldus de krant.

VLAAMSE
STAAT,
NU !
België is onbestuurbaar
De Belgische constructie is onhoudbaar geworden. De complete
patstelling en het maandenlange gepalaver over de vorming van
een regering, tonen dat aan. Vlaanderen en Wallonië zijn geëvolueerd tot twee verschillende landen met verschillende politieke,
sociale en economische behoeften.
Voor de Waalse politici moet alles blijven zoals het is. Dat hoeft
niet te verwonderen, want het huidige systeem is volledig op hun
lijf geschreven. De Franstalige minderheid in dit land kan systematisch elke noodzakelijke hervorming tegenhouden, en de miljardenstroom blijft vloeien. Door het Waalse ‘non’ op elk Vlaams
voorstel is het onmogelijk geworden om binnen België rekening te
houden met de democratische wil van de kiezers in Vlaanderen.

Alles is
communautair
“Zouden de Vlamingen zich niet
beter bezighouden met ernstige
zaken, zoals werkgelegenheid, in
plaats van met communautaire
problemen?” zo hoort men wel
eens. In werkelijkheid is zowat
elke politieke kwestie in dit
land communautair geladen.
Dat komt omdat Vlamingen en
Walen verschillend denken over
economie, over sociale zekerheid,
over asiel en immigratie, over
criminaliteit, zelfs over verkeersveiligheid. Op die manier raakt
alles geblokkeerd, en kunnen
alleen maar halfslachtige - dus
slechte - maatregelen genomen
worden.

Zeepbel
De CD&V en de N-VA hebben
hun verkiezingsbeloften al voor
een deel ingeslikt. Bovendien
bleek uit de nota van Dehaene
dat de CD&V nog meer wilde
toegeven. Er stond onder meer te

lezen: “Quid N-VA? Is nodig voor
oranje-blauw.” Wat Dehaene
bedoelde, is dat de bocht die zijn
partij zou maken, de N-VA in
de problemen zou brengen. Die
problemen zijn onvermijdelijk,
aangezien de N-VA rotsvast
gelooft in de Vlaamse autonomie door ‘kleine stapjes’. En
als de Franstaligen zelfs geen
‘kleine stapjes’ toelaten (of er een
waanzinnige prijs voor vragen,
zoals de annexatie van Vlaamse
gemeenten door Brussel), spat de
strategie van De Wever en co als
een zeepbel uiteen.

Tijdverlies
Het heeft geen zin om de rammelende Belgische constructie wat op te lappen met een
mini-staatshervorming. Er kan
misschien nog een paar jaar
aangemodderd worden, maar de
boedelscheiding is onvermijdelijk
geworden. We hebben geen tijd te
verliezen. De concurrentiekracht
van de Vlaamse ondernemingen
is de jongste jaren afgenomen.
We moeten een Vlaamse sociale

zekerheid uitbouwen, enzovoort.
Willen we onze welvaart veilig
stellen, dan moet er dringend
gehandeld worden, met eigen
middelen voor eigen behoeften.

Miljardenstroom
Elk jaar vloeit zo’n 12 miljard
euro van Vlaanderen naar Wallonië. Dat is 2.000 euro per Vlaming. Dat geld vloeit langs allerlei kanalen. Neem nu de boetes
van de flitspalen. Er zijn 630
flitsalarmlocaties in Vlaanderen,
tegenover slechts 53 in Wallonië.
83% van de boete-inkomsten
komen uit Vlaanderen, 5% uit
Wallonië. En toch vloeit 57% van
het geld naar Wallonië.
PS-voorzitter Di Rupo legde in
Humo uit waarom er bijna geen
flitspalen staan in Wallonië:
“Wij beschouwen het als een
onaanvaardbare inbreuk op het
privéleven zomaar gefotografeerd
te kunnen worden met om het
even wie naast je.” Maar tegen
ons geld hebben ze geen bezwaar.

Sluipende islamisering

Al jaren is in onze grote
steden een sluipende
islamisering aan de gang.
“Jullie blanke autochtone
Vlamingen onderschatten
het probleem van het
moslimextremisme in Brussel.
Het is geen fabel maar
een olievlek die langzaam
maar zeker uitbreidt”. Zo
verklaarde de VlaamsMarokkaanse journaliste
Hind Fraihi in Het Nieuwsblad
van 12 maart 2005.

Opkomen
voor onze
eigen
waarden
onderwijs, is voorstander van islam-onderricht
in katholieke scholen. Ze vindt zelfs dat sommige lessen in het Arabisch en het Turks moeten
kunnen gegeven worden om de integratie (?) te
bevorderen.

Omgekeerde integratie

Niets geleerd
“Molenbeek is een echte moslimstaat. Meer nog,
de radicalisering gaat in versneld tempo door.
Jonge mannen en vrouwen worden systematisch
in een strikt islamkeurslijf gestoken. Ze worden
verplicht te huwen op jonge leeftijd, hebben geen
vrijheid, meisjes van 5 jaar moeten al een hoofddoek dragen. Er is maar één weg, één chef: Allah.
Al de rest moet wijken en is ondergeschikt, luidt
de indoctrinatie. De overheid heeft voor hen over
geen enkel gezag.”
Er ontstaan steeds meer parallelle samenlevingen waar onze eigen wetten en gebruiken niet
meer van tel zijn. Het slappe knuffelbeleid heeft
averechts gewerkt: velen willen zich niet meer integreren. De traditionele partijen hebben echter
nog niets geleerd. Zo is er onlangs in Molenbeek
een eerste moslimschool geopend. En Mieke Van
Hecke (CD&V), de grote baas van het katholiek

Steeds meer moeten Vlamingen zich aanpassen
aan niet-geïntegreerde allochtonen. In sommige
Antwerpse schoolrefters wordt alleen nog halalvlees opgediend. Er zijn nu al openbare zwembaden waar mannen en vrouwen op sommige uren
niet meer samen mogen zwemmen. En onlangs
verklaarde een stadsbeambte in Antwerpen dat
als er geen hoofddoeken mogen gedragen worden
in openbare diensten, er ook geen kerstbomen en
paaseieren meer mogen te zien zijn.
Wie zich zorgen maakt over deze toestanden,
moet echter zwijgen. Zo verbood de burgemeester van Brussel, Freddy Thielemans (PS), botweg een vreedzame betoging op 11 september
die door burgers uit meerdere Europese landen
werd georganiseerd. De islamosocialisten van de
PS zijn bang hun steeds talrijker wordende moslimkiezers te storen. De vrije meningsuiting en
het recht op vrije vergadering zijn blijkbaar van
geen tel.
Het Vlaams Belang wil dat onze Vlaamse en
Europese manier van leven in ere wordt gehouden. Moslims mogen hier hun godsdienst belijden, maar dat moet in overeenstemming zijn met
onze wetten en waarden.

Et alors?
Zeggen dat de eerbied voor het
Nederlands in Kortrijk, dat toch
behoort tot het homogene Nederlandse taalgebied, nogal eens te
wensen overlaat is een open deur
intrappen. Het volgende voorval is
een schoolvoorbeeld van de waarde die men aan onze taal hecht
bij interregionale projecten, in dit
geval de uitnodigingen voor de
tentoonstellingen Transphotographiques 2007 in Kortrijk en Rijsel
in mei-juni laatstleden. Daarover
stelden wij trouwens een mondelinge vraag in de gemeenteraad
van 14 mei 2007.
Op 4 mei kregen wij vier uitnodigingen, in dezelfde omslag met
logo en officieel adres van de
stad Kortrijk (openbare dienst)
en ook in Kortrijk afgestempeld,
i.v.m. de opening van bovengenoemde tentoonstellingen. Eén
ervan was eentalig Frans, de
andere tweetalig. Daarin lazen
wij o.a.: “Les Transphotographiques, les Musées communaux de
Courtrai et l’université de Louvain Campus Courtrai ont le plaisir de vous inviter au vernissage
collectif des expositions (dan in
’t Nederlands) ‘actions culturelles’ (‘culturele acties’) le 8 mai à
18h (op dinsdag 8 mei om 18.00
uur) à l’Université de Louvain
Campus Courtrai / K.U. Leuven Campus Kortrijk, enz., enz.”
Voor de ‘6ème édition du festival transphotograhiques’ werden
wij dan uitsluitend in het Frans
uitgenodigd door Martine Aubry, Maire de Lille, le mercredi 9
mai à 18h30 au palais des beaux-

g voor
Dat de minachtin
aal gebeurt
arts, place de la ré- onze moedert
n het
met medeweten va tuur,
publique, Lille. Op
sbes
22 mei werden wij Kortrijkse stad
s
maakt alle nog
om 19 uur eerst in
schrijnender.
’t Frans verwacht
au Broelmuseum
in Kortrijk met o.a. un discours
de bienvenue de M. Stefaan De
Clerck, Maire de Courtrai, voor
de opening van enkele tentoonstellingen georganiseerd met de
steun van o.a. de stad Kortrijk en
de Stedelijke Musea Kortrijk. Er
zat ook een entrée libre / gratis
toegangskaart in tot de tentoonstellingen in het Broelmuseum
in Courtrai / Kortrijk van 10 mei
tot 17 juni op vertoon van deze
“flyer” (bedoeld wordt strooibriefje).
Dat de minachting voor onze
moedertaal deze keer gebeurde
met medeweten en in dit geval
ook met medewerking van het
Kortrijkse stadsbestuur, maakt
dit alles nog schrijnender. Het
feit dat Rijsel hier als projectleider optrad doet niets ter zake.
Op onze vraag of deze manier
van communiceren de normale
gang van zaken is
binnen de interregionale samenwerking Kortrijk-Moeskroen-DoornikRijsel en welke taal
wordt gesproken tijdens de vergaderingen kwam het verrassende antwoord
van de burgemeester
dat er nog nooit pro-

blemen waren geweest
omdat de
Vlamingen
onder mekaar Nederlands spreken en de Franstaligen
Frans. Op onze reactie: “U zult

dan wel Frans spreken tegen de Franstaligen en de
Franstaligen Frans tegen
u!” kwam het spontane
doch onthutsende: “Et
alors?” Eerlijker uitspraak is

moeilijk denkbaar.

Zo ziet u maar hoe onze moedertaal, het Nederlands, tevens de
officiële taal in Vlaanderen, door
onze overheid op het interregionale (in dit geval internationale)
forum, waarbij verscheidene
taalgemeenschappen zijn betrokken, wordt behandeld: ofwel
wordt zij volledig genegeerd,
ofwel mag zij er nog wel even
bij. Wij verzetten ons daartegen
want wij willen niet dat het Nederlands in een tweederangsrol
wordt geduwd omdat wij geen
tweederangsburgers in Europa
willen zijn. Voilà! Jan Deweer

WEL EN WEE OP DE FIETS
Een buurtjongen doet zijn plechtige communie en
een boekenbon blijft toch steeds het meest verantwoord geschenk. Dus, met belgerinkel door de
O.L.Vrouwestraat naar de boekenwinkel. Na de
aankoop word ik bedroefd als ik de gevel van het
“Gezellehuis” aanschouw, ’t is een echte ruïne.
Heeft men dan werkelijk geen respect
meer voor ons Christelijk Vlaams erfgoed? Waarom is Kortrijk opeens geen “Gezelli-

ge” stad meer? Weten onze politieke
leiders nog wie Gezelle was? Komaan jongens, een beetje fierheid kan
heus geen kwaad en, aan centen hebben jullie geen gebrek, denkend aan
dingen als cowboy Henk en andere
superfonteinen. Dus, nu toch wel licht
verzuurd met belgerinkel terug naar onze buurt.
Roel, de fietser

NIEUWS UIT DE OCMW-RAAD
Presentiegelden: evolutie.
Dit wordt in de volksmond soms
terecht, soms onterecht ‘zitpenningen’ genoemd. Voor 2007 was
dit maximaal zo’n 125 EUR, maar
dit werd op max. 175 EUR gebracht. En Kortrijk bracht het inderdaad op zo’n 171 EUR. Toen
in het huishoudelijk reglement de
opmerking kwam dat voor een
zelfde dag het niet meer mogelijk
zou zijn twee ‘zitpenningen’ te
ontvangen voor twee verscheide-

ne vergaderingen, stemde alleen...
het Vlaams Belang voor, en werd
het punt op vraag van de andere
partijen er zelfs uit gehaald. Voor
zowel mensen uit de bedrijfswereld als voor het Vlaams Belang,
is dat moeilijk om volgen.
Tot verrassing van onze OCMWfractie reageerde niemand op een
herbenoeming in de raad van bestuur van Kanaal 127 (een van de
vele sub-VZW’s, maar dan een
waarin vroeger wat ‘onregelmatig-

heden’ zijn vastgesteld). Op voorstel van CD&V gaat men namelijk
een niet politiek mandaat, zijnde
de ontvanger van het OCMW (een
normaal neutraal personeelslid)
vervangen door een
partijgebonden en dus
niet ongebonden lid
van de OCMW-raad,
zijnde de voorzitster
(CD&V).
Jean Marc Van Belle
ocmw-raadlid

HET LINKS RADJE
“Het Radje”, het maandblad van de Sint-Godelieveparochie,
dat gratis wordt verspreid in alle brievenbussen van HeuleWatermolen, gaat nu ook de politieke toer op. De Vlaams
Belang-verkiezingsborden, die in juni her en der waren neergepoot, waren blijkbaar een doorn in het oog van redacteur en
priester Henk Gevaert.

geeft hierbij onverbloemd zijn mening over het Vlaams
Belang: “De koeien in de wei aan het rond punt in de
Izegemsestraat zijn niet bang hun politieke kleur te bekennen. Ze hebben het verkiezingsbord van het Vlaams
Belang compleet afgebroken en herleid tot skartepaulen.
Nooit gedacht dat de beesten hier zo intelligent zijn”.

Zoals bij elke verkiezing, waren
ook deze keer onze propagandamiddelen het mikpunt
van vandalen en onver-

Hoewel van priesters kan verwacht worden dat ze
minstens politiek neutraal hun roeping uitvoeren – ze
worden tenslotte betaald door de federale overheid -,
hoeft de uitlating van priester Henk ons niet te verbazen. Pastoor Henkie is immers ook de bezieler van
het multicultureel initiatief ‘De Leiaarde’, een plek
waar islam, jodendom en christendom één worden. Het
centrum, dat zich in de Kortrijksestraat in Heule bevindt,
wordt, wat dacht u, uitgebaat door drie allochtonen en
één Vlaming. U kan er onder andere terecht voor een
heerlijke portie halal-vlees. Vermoedelijk een bereiding
van intelligent koeienvlees?

draagzamen.
Priester Henk moedigt deze streken in
het parochieblad maar
al te graag wat aan en

De koppensnellers van het ACV
De jacht van de syndicaten op Vlaams Belang-militanten doet denken
aan praktijken die vroeger alleen in het Oostblok mogelijk waren. Zij
sluiten mensen uit op basis van willekeur, van eigen inzichten. Zo werden twee van onze Kortrijkse leden, die kandidaat waren bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2006, door het ACV als lid geschrapt.
Niet alleen Lucrèse Lobbens kreeg een brief met “syndicale groeten”,
ook Steven Merlevede uit Kortrijk, aangesloten bij ACV Bouw en Industrie, verkeert in hetzelfde geval. Hij ontving reeds in maart een brief
die duidelijk maakt hoe het ACV inhoud geeft aan de C in haar naam:
christelijk-selectief!
Vakbonden zijn bevoegd voor het uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen. Daarvoor krijgen zij werkingsmiddelen van de overheid die het
geld haalt bij de belastingbetalers. Kunnen organisaties zomaar mensen
uitsluiten die mee moeten betalen voor hun werking? Voer voor juristen!
Wij stellen voor dat de ACV-raamaffiche “Spring eens binnen!” wordt
aangevuld met “… en vlieg weer buiten!” Misschien gekoppeld aan een
concert door Tom Barman in het teken van verdraagzaamheid!
Jan Deweer
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