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GROEN! VINDT POLITIECONTROLES
OP DE LIJN ONAANVAARDBAAR
In oktober hebben de Kortrijkse politie
en De Lijn gezamenlijk jonge busreizigers gecontroleerd op druggebruik en
op zwartrijden. Tot onze grote verbazing
keerde Groen! zich tegen deze politieactie. Bart Caron en Matti Vandemaele,
respectievelijk gemeenteraadslid en jongerenvoorzitter van Groen!, stelden in een
persbericht dat dergelijke samenwerking tussen De Lijn en de politie niet
deugt: “Het is onaanvaardbaar dat
de Lijn haar bussen en dienstverlening uitleent aan de politie. Dat
is niet haar taak. Het is niet ok dat de
politie De Lijn hiervoor gebruikt”, aldus
Groen! Of nog: “Dat is geen preventie,
maar afschrikwekkende repressie. Mogen we de politie vragen echt aan preventie te werken?”

Vlaams Belang begrijpt deze reactie niet.
Groen! en sp.a hebben samen met de
Kortrijkse meerderheid in september nog
beslist om niet langer lijnhelpers in te zetten op de risicolijnen. Tot voor kort bestond een doelstelling erin om elke werkdag minstens negen uur toezicht te houden
op deze lijnen.

Deze controle valt dus weg, iets wat het
Vlaams Belang betreurt. Dat diezelfde
Groenen zich nu ook verzetten tegen dergelijke politieacties, is haast vragen om
straffeloosheid.
De Kortrijkse Groenen geven hiermee
aan dat zij de problemen op het openbaar
vervoer met de mantel der liefde willen
toedekken. Vlaams Belang vraagt daarentegen veel meer van dat soort politieacties. Dit initiatief viel in goede aarde bij de
busreizigers en bij het personeel,
die zich veiliger gaan voelen.
En de overtreders worden meteen afgeschrikt. Waarom kan
iemand daar dan tegen zijn?
Maarten Seynaeve

VLAAMS BELANG VRAAGT MEER
FIETSENSTALLINGEN AAN STATION

In de Kortrijkse gemeenteraad wees het
Vlaams Belang op het nijpend tekort aan
fietsenstallingen in de omgeving van het
station. Dit gebrek is niet verwonderlijk.
Steeds meer werknemers nemen de trein
en de Kortrijkse hogescholen tellen jaar
na jaar meer studenten. Fietsers kunnen

tijdens de piekuren hun stalen ros nergens
kwijt, noch in de rekken aan de voorkant
van het station, noch in de fietsbeugels
binnen het nieuwe stationsgebouw aan
de achterzijde. Ook de andere fietsenstallingen langs de Minister Tacklaan puilen
uit. Tweewielers worden bijgevolg (onbeveiligd) tegen muren geplaatst of gewoon
ergens te midden op de ‘pekkel’.
De 1300 fietsparkeerplaatsen in de omgeving van het station volstaan dus niet.
Het Vlaams Belang vroeg daarom méér
en veiliger fietsparkeerplaatsen. Het station is zonder enige twijfel het zenuwknooppunt waar studenten en pendelaars
dagdagelijks hun fiets op een veilige en
ordentelijke manier zorgeloos moeten
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kunnen achterlaten. Daarom moet worden
nagegaan wat de mogelijkheden zijn om
bijkomende fietsenstallingen aan het station te realiseren.
Op onze vraag beloofde de schepen van
mobiliteit het tekort aan fietsenstallingen
aan het station te onderzoeken, onder andere aan de hand van een fietsparkeerstudie. Het Vlaams Belang dringt aan op een
snelle aanpak.
Nog dit: fietsenstallingen die ver van het
station gelegen zijn, blijken weinig succesvol. Eerder voorzag het stadsbestuur
in een bewaakte fietsenparking ter hoogte
van de Veemarkt, maar de pendelaars
smaakten dit niet, wegens te veraf gelegen.

STEEDS MEER ANDERSTALIGEN IN
KORTRIJKSE SCHOLEN
Op de eerste schooldag haalde Kortrijk op een merkwaardige
manier het radionieuws. De nieuwsreporter van dienst volgde
kleuters, kinderen en tieners en polste naar de bevindingen van
ouders en leerkrachten. Op de een of de andere manier was deze
VRT-journalist in het verre Kortrijk verzeild geraakt, meer bepaald in de kleuter- en basisschool van het Sint-Jozefinstituut.
Tof, zal u zeggen. Maar al vlug bleek de reporter zijn redenen te hebben om tot hier af
te zakken. In het Sint-Jozefinstituut, dat bij
mijn weten steeds een Kortrijkse school
met aanzien is geweest, staan immers weinig Vlaamse namen op de kleuterlijst. Vier op
vijf (!) kinderen zijn er van vreemde origine,
wist de journalist te melden. Niet minder
dan 160 van de 200 kleuters dus. Terechte
nieuwswaarde.
Het hoeft weinig uitleg dat deze ‘Kortrijkse’ kleuters weinig of geen Nederlands begrijpen en dat de opvoeders hen
enkel ‘met handen en voeten en heel
veel gebaren’ wat kunnen bijbrengen.
Deze toevloed aan niet-Nederlandstalige leerlingen zorgt er zonder enige

twijfel voor dat het niveau van
onze scholen stelselmatig achteruitgaat. Want zeg nu zelf, hoe
kan een juf of meester er nu voor
zorgen dat alle leerstof gezien is
tegen het einde van het jaar, als
de helft van de klas niet begrijpt
wat er wordt verteld? En eens
thuisgekomen bij papa en mama,
wordt ook daar geen Nederlands
gesproken, wat de problemen alleen nog erger maakt.
Het Vlaams Belang roept het
stadsbestuur op deze negatieve
spiraal dringend te keren. Het is
juist dat er nu al inspanningen worden geleverd (‘Nederlands op
de Schoolvloer’, de vrijblijvende praatsessies tussen allochtone
ouders en vrijwilligers en de ‘zomerschool’), maar die inspanningen zijn te vrijblijvend en te kleinschalig om de taalproblematiek afdoende van antwoord te dienen.
Maarten Seynaeve
fractievoorzitter

4,1 MILJOEN EURO: EEN BRUG TE VER!

T

ijdens de openingsplechtigheid van de
Collegebrug hing het
Kortrijkse Vlaams Belang
een spandoek op met daarop “4,1 miljoen euro: een
brug te ver !” Met deze protestactie klaagde het Vlaams
Belang vooral de hoge kostprijs van de designbrug aan.

De Collegebrug mag dan wel spectaculair ogen, het prijskaartje van de brug
(4,1 miljoen euro) is dat nog veel meer.
En dan spreken we nog niet over het bastiongebouw in aanbouw (aan de voet van
de brug) van meer dan 800.000 euro. We
hebben bovendien onze sterke twijfels
over het nut van de brug. Op een boogscheut zijn er de Groeninge- en Dambrug
en aan de andere kant is er de Budabrug.
Volgens ons kon het geld dan ook veel beter worden besteed.
Vlaams Belang lacht de argumenten van
het stadsbestuur die pleiten voor de Collegebrug weg. Wanneer men stelt dat de
Groeningebrug te steil en te gevaarlijk is
voor fietsers, en de nieuwe Budabrug het
verkeer niet zal kunnen slikken, dan hadden ze beter moeten nadenken over de

gebruiksvriendelijkheid van deze bruggen
in plaats van telkens topdesign voorop
te stellen. Stefaan De Clerck zei ooit dat
de Groeningebrug meer geschikt is voor
auto’s, vrachtwagens en bussen. Maar
mogen wij ons dan afvragen waarom men
destijds op die brug zo veel ruimte en
design voor fietsers en voetgangers heeft
voorzien?
Het Vlaams Belang vond het ook merkwaardig dat de toespraken bij de opening
van de Collegebrug plaatsvonden in de
gebouwen van het Sint-Amandscollege.
Uitgerekend de directeur van deze school
heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat drie bruggen op 50 meter van
elkaar van het goede teveel is. Dat men de
schooldirecteur op de plechtigheid vergat
uit te nodigen, zal vermoedelijk niet te
wijten geweest zijn aan een slordigheid.
Het design van de Ronde van Vlaanderenbrug eiste ondertussen ook zijn tol. De
fiets- en voetpaden op deze nieuwe brug
moesten na nauwelijks drie jaar al worden
verstevigd wegens gevaarlijke verzakkingen. En het fietserstunneltje even verderop, waarin twee jaar geleden peperdure
designverlichting in brailleschrift werd
geïnstalleerd, ligt er nog steeds verkommerd bij.
foto’s Korvent

Rechters
versus
Vlaams
Belang

E

ind september
kwam het Grondwettelijk Hof samen
over de partijfinanciering
van het Vlaams Belang.
Dat Hof moet een aantal
fundamentele vragen
beantwoorden die hoofdzakelijk verband houden
met het recht op vrije meningsuiting.
Voor wie het was vergeten: de Raad
van State moet uitspraak doen over de
vraag van de Franstalige partijen en
de SP.A om de partijfinanciering van
het Vlaams Belang af te nemen. Maar
op onze vraag werden eerst een aantal
zogenaamde ‘prejudiciële vragen’ gesteld aan het Grondwettelijk Hof. Een
eerste zitting ging over de wrakingsverzoeken van het Vlaams Belang ten
aanzien van 5 van de 12 rechters van
het Grondwettelijk Hof. Die rechters
staan duidelijk vijandig tegenover het
Vlaams Belang of hebben nauwe banden met de tegenpartij. Zo is er onder
meer rechter Eric Derycke, lid van de
Belgische Grootloge en… voormalig
minister voor de SP.A. Het Hof wees
de wrakingsverzoeken van het Vlaams
Belang echter af. Onbegrijpelijk, aangezien de Raad van State eerder twee
raadsheren op dezelfde gronden wél
wraakte. De eigenlijke pleidooien bij
het Grondwettelijk Hof volgen later.
Het Vlaams Belang geeft zich niet
gewonnen. Wordt dus ongetwijfeld
vervolgd.

VRT in de fout

D

e openbare omroep
werd door de Raad
van State zwaar op
de vingers getikt. Wegens
discriminatie...

het voortaan over een andere boeg zal
gooien, vergist zich wellicht. “We gaan
onze houding ten gronde niet aanpassen.
Wel moeten we nog wat voorzichtiger
zijn”, zegt Hoflack in De Standaard.

In de aanloop naar de verkiezingen van
10 juni 2007 organiseerde de VRT twee
grote televisiedebatten met Guy Verhofstadt, Yves Leterme en Johan Vande
Lanotte. De zogenaamde ‘kanseliersdebatten’ met de zelfgekozen ‘kandidaatpremiers’ waren een handigheidje om
het Vlaams Belang te weren. Toenmalig
voorzitter Frank Vanhecke pikte dat niet
en trok naar de Vlaamse Regulator voor

Het Vlaams Belang is de tweede grootste
partij in Vlaanderen en dus een belangrijke politieke factor, maar de VRT doet
krampachtig of we niet eens bestaan.
Nieuws in pure Sovjetstijl. Als ze “de oppositie” aan het woord laten, is dat steevast SP.A, Groen, of LDD. In spel- en
praatprogramma’s duiken elke keer opnieuw dezelfde (rode) vrienden op. Het
lijkt wel of ze hun tentje daar hebben

de Media. De VRM gaf Vanhecke gelijk
en stelde dat de VRT zijn “verplichtingen
van niet-discriminatie en van politieke
en ideologische onpartijdigheid niet
nakwam”. De VRT ging daarop uithuilen bij de Raad van State. Maar
ook daar kregen ze dus het deksel
op de neus. De rechters waren niet
mals voor de openbare omroep. In
het arrest staat letterlijk dat de VRT
de kiezers bewust heeft “misleid”.

Schuldbekentenis
VRT-hoofdredacteur Kris Hoflack erkent
in een uitgebreid interview met Knack
(23.09.09) dat “we het Vlaams Belang
duidelijk niet behandeld hebben als een
andere partij”. “Zelfs de problemen die
door de partij worden aangekaart, werden
aanvankelijk doodgezwegen, uit politieke
correctheid”, geeft de journalist nu toe.
Zo hoort u het eens uit VRT-hoek zelf. Het
arrest van de Raad van State is natuurlijk
goed nieuws, maar wie denkt dat de VRT

Stop boycot

opgeslagen. Voor alle duidelijkheid: wij
willen geen conflict met de VRT. Maar
kijkers en luisteraars hebben recht op correcte en onpartijdige informatie. Daar betalen ze ook (veel) belastingen voor. Het
Vlaams Belang gaat deze kwestie dan ook
opnieuw aankaarten in het Vlaams Parlement en de Raad van Bestuur. De houding
van de VRT tegenover onze partij is een
pure schande voor de democratie en de
journalistiek. Wij hopen dat de openbare
omroep de mediaboycot en de vuile oorlog tegen het Vlaams Belang eindelijk
stopzet.

Belgisch failliet: geen Vlaams krediet

D

e federale regering
kijkt aan tegen een
be kort van niet
minder dan 25 miljard euro.
Vooral Vlaanderen zal straks
de rekening betalen.
De Vlaamse regering engageerde zich
om in 2011 een begrotingsevenwicht te
bereiken, maar België en de Franstaligen
mikken ten vroegste op 2015. Uitgerekend N-VA-begrotingsminister Muyters
gaf toe dat Vlaanderen 90 procent van de
besparingen draagt.
Aan de besparingsinspanning koppelde de
regering-Peeters geen enkele voorwaarde.

Het Vlaams Belang betreurt dat de Vlaamse regering zich tevreden stelt met vage
beloften van Wallonië en Brussel om ‘een
inspanning’ te doen. De Vlamingen betalen andermaal het gelag voor de Belgische
spilzucht. Ondanks de stoere aankondigingen van de N-VA draait vooral Vlaanderen op voor het gezamenlijk tekort. Van
een assertieve Vlaamse politiek, zoals
door Bart De Wever steeds werd vooropgesteld, blijft niets meer over. Vlaanderen
wordt op deze manier de beste steunpilaar
van de regering Van Rompuy-ReyndersOnkelinx. Met dank aan de N-VA.
Het Vlaams Belang wil dat eindelijk “buiten de Belgische lijntjes wordt gekleurd”.
Vlaanderen moet zijn lot zélf in handen
nemen.

Recht op veiligheid

B

russel heeft alweer
een bijzonder hete
zomer achter de rug.

Berichten en beelden van rellen en regelrechte straatterreur volgden elkaar op. Er
bestaan reeds jaren zogenaamde ‘no gozones’: wijken waar allochtone jongerenbendes de plak zwaaien en politiediensten
zich niet meer (mogen) vertonen. De jongerenbendes beschouwen deze wijken als
hun territorium. Zelfs de brandweer en de
ambulance zijn er niet meer welkom.

Politiek
verantwoordelijk
De verantwoordelijkheid van de politieke
overheden is verpletterend. Om hun allochtone kiezers niet voor het hoofd te
stoten, voeren de Brusselse PS-burgemeesters al jaren een laks beleid waarbij
de politie ronduit tegengewerkt wordt.
Het gevolg van deze capitulatiepolitiek
is dat in verschillende wijken een klimaat van straffeloosheid heerst. Dat klimaat wordt nog versterkt door het feit

dat gekliste delinquenten amper gestraft
worden. Door toedoen van de SP.A en
de VLD is er in dit land nog altijd geen
ernstig snelrecht en modern jeugdsanctierecht. Ook nu Justitie in handen is gekomen van de CD&V, verandert er weinig
of niets.
Voor het Vlaams Belang is het genoeg geweest. Het recht op veiligheid is immers
een elementair mensenrecht. Daarom
moet de knuffelpolitiek eindelijk vervangen worden door een kordate aanpak.

“

Een kordate aanpak van
de criminaliteit blijft
uit. Tot ergernis van de
rechters, tot frustratie van
de politie, tot
onvrede van de
samenleving en
tot groot jolijt van
de criminelen.

350.000!
Het Vlaams Belang heeft er steeds
voor gewaarschuwd dat de nieuwe
regularisatieronde opnieuw een
massale immigratiestroom op gang
zal brengen. Volgens een topambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken zullen er als gevolg
van de regularisaties in 5 jaar tijd
liefst 350.000 (!) nieuwe vreemdelingen bijkomen. Daar komt nog
bij dat deze regularisatiecampagne
de boodschap uitzendt dat illegaal
verblijf in dit land beloond wordt,
waardoor als vanzelf nieuwe illegalen worden aangezogen. Volgens
dezelfde bron staan nu reeds mensenhandelaars in Spanje, Italië en
Nederland klaar om ‘hun’ illegalen
hierheen te sturen, gewapend met
valse papieren die moeten bewijzen
dat ze al vijf jaar in België verblijven.

Bruno Valkeniers
Vlaams Belang-voorzitter

Voorstellen van het Vlaams Belang:
•
•
•
•
•

Meer middelen voor de politie
Meer blauw op straat
Invoering van nultolerantie
Invoering van snelrecht
Invoering van een modern
jeugdsanctierecht

• Snelle uitbreiding van de
gevangeniscapaciteit
• Intussen inschakeling
gevangenisboten
• Repatriëring van criminele
vreemdelingen

Het Vlaams Belang is vastbesloten het
verzet tegen de waanzinnige regularisatiepolitiek nog verder op te voeren.

Het kan!
Nederlands is onmisbaar voor wie zich
thuis wil voelen in Kortrijk. Deze taal
schept immers letterlijk een thuis om goed
te kunnen functioneren. Taal verbindt
mensen, houdt mensen bijeen, zorgt voor
een samenleving, maakt gemeenschap.
Vandaar het grote belang dat moet worden
gehecht aan het Nederlands, onze moedertaal! En hier knelt in Kortrijk nogal eens
het schoentje. De liefde voor de eigen taal
brandt hier wel op een erg laag pitje.
Kortrijk heeft op het vlak van eerbied voor
de eigen taal nog veel te bewijzen. De stad
van de vele projecten huldigt immers nog
al te dikwijls het principe van een verkeerd begrepen internationalisme dat alles
wil veramerikaniseren of gebruikt maar al
te graag het alibi van de Euregio RijselKortrijk-Doornik om de onzalige tweetaligheid van weleer weer in te voeren.
(Lille-Kortrijk-Tournai, zeggen sommigen, alsof taaleigen van geen belang meer
is. Walen en Fransen hebben het toch ook
over Courtrai omdat dit hun taaleigen is!)
Een project als “Secret Gardens” wordt
dan ook, omwille van een totaal gebrek

aan creativiteit in de moedertaal, een inhoudsloze realisatie, zonder pit, zonder

Vlaamse ziel, zonder betekenis. De naam
moest trouwens worden verduidelijkt door
er de ondertitel “Verborgen stadsgroen”
aan toe te voegen. “Verborgen plekjes”
had het moeten heten! Het had meteen
iets mysterieus gehad, iets ondeugends
dat heel wat verwachtingen zou scheppen.
Wat staat er ons na “Secret Gardens” nog
allemaal te wachten? Wij dachten dat men
reeds lang was afgestapt van Kortrijk als
hoofdstad van het Texas van Vlaanderen!
Dát was toch niet het beeld dat wij van
onze stad aan de buitenwereld wilden tonen, het beeld van de alleenzaligmakende
business waar eigenaardigheid geen rol
speelde!

KORTRIJKS VLAAMS BELANG
SECRETARIAAT IS DOELWIT
Tijdens een zwoele zomernacht gooiden vandalen met een zware kasseisteen een etalageraam aan diggelen van het Kortrijkse Vlaams
Belang-secretariaat aan de Sint-Jorisstraat.
Het Vlaams Belang legde klacht neer en de
politie startte een onderzoek. Ook de camerabeelden van het secretariaat werden geanalyseerd. Van de laffe daders is evenwel nog
steeds geen spoor.
Het was niet de eerste keer dat onze partij
te maken kreeg met vandalisme in de regio.
VB-raadsleden van Zwevegem waren eerder
al herhaaldelijk het mikpunt van vandalen.
En nu dit. Liever dan een politieke discussie aan te gaan,
verkiezen sommige fanatieke
‘verdraagzamen’
blijkbaar geweld.

Wij waren dan ook aangenaam verrast
toen wij voor het eerst het verkeersbord
“Zoen en vroem” in het Kortrijkse straatbeeld zagen opduiken. Het kan dan toch
in het Nederlands! Ook activiteiten zoals “Atmosfeer 09” (“Van sculptuur tot
beweging”, een ontdekkingsroute langs
Kortrijkse interieurwinkels en kunstgalerijen) en “Verborgen kantjes van het
vlasmuseum” (n.a.v. de tentoonstelling
“Kinderen in kant en linnen”) bewijzen
hoe creativiteit kan gepaard gaan met de
eerbied voor de eigen taal. Dit kan tellen
als teken van zelfvertrouwen, dat krachtig
afstraalt op de omgeving en aanstekelijk
werkt!
En nu maar hopen dat het verder de goede
richting uitgaat. Kortrijk heeft als Guldensporenstad nog altijd veel te verdedigen,
o.a. haar eigen taal! Met een visademke
wachten wij de beslissing van het stadsbestuur af hoe het stadsstrand aan de
Leieboorden op Buda zal heten. Toch niet
in het Engels! “Zoen en vroem”, “Atmosfeer 09”, “Verborgen kantjes”,… Het kan!

Foto’s Korvent

WIJ LUISTEREN NAAR U!

Enkele van onze raadsleden zijn
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. U kan ons uiteraard ook elke
dag telefonisch, via e-post of per
gewone brief bereiken.
ELKE EERSTE ZATERDAG
VAN DE MAAND,
van 10 tot12 UUR
SECRETARIAAT KORTRIJK,
Sint-Jorisstraat 8, 8500 Kortrijk
056/37.12.56
info@vlaamsbelangkortrijk.be

Jan Deweer
gemeenteraadslid

“4de Groots
Lentefestival”

Op zondag 28 maart 2010 vanaf
13.30 uur in Buurthuis Rollegem, Tombroekstraat 2 (aan de
kerk) met gezinswandeling, receptie, kinderdorp (kinderaperitief, springkasteel, grime,…),
circus, koekenbrood en suikerbrood met koffie en chocomelk,
zangstonde en volksspelen voor
leden en niet-leden. € 3 per persoon (gezinskaart: € 10). Inlichtingen/inschrijven: secretariaat,
056 37 12 56 of Jan Deweer,
0486 22 90 43.

bezoek onze webstek:

www.vlaamsbelangkortrijk.be

O

ZIGEUNERPARK IN HEULE- WATERMOLEN
ZORGT AL VOOR PROBLEMEN

ndanks heel wat weerwerk van het
buurtcomité en het Vlaams Belang,
opende het stadsbestuur medio oktober met veel feestvreugde het doortrekkersterrein op Heule-Watermolen. Vlaams
Minister Geert Bourgeois (N-VA) knipte onder goedkeurend oog van de Kortrijkse politici Wout Maddens (VLD), Philippe De Coene
(sp.a) en burgemeester Lybeer (CD&V) het
lint door. Intussen is de stemming al omgeslagen.

Het Vlaams Belang gooide daarom tijdens de laatste gemeenteraden nog roet in het eten van de meerderheid. Niet alleen konden
we ervoor zorgen dat de stemming over het doortrekkersterrein
twee maanden werd uitgesteld, we legden de gemeenteraad bovendien ook nog een tiental amendementen voor die het gebruikersreglement een pak strenger moest maken en de standprijs
moest verhogen. Onze voorstellen werden echter door alle partijen weggestemd, inclusief door CD&V-Heulenaar Patrick Jolie.
Een partijgenoot van hem, eveneens van Heule, die het zigeunerpark minder genegen was en onze amendementen blijkbaar
wel zag zitten, maakte zich tijdens de stemming vlug en laf uit
de voeten. Wij doen ons mond wel open, en dat zijn we de buurt
trouwens verplicht!

REGELS WORDEN
NU AL MET
DE VOETEN GETR
EDEN
Het Vlaams Belang
nam op zondag 18
oktober een kijkje
op het zigeunerterrein. Conclusie: de
bewoners lappen
al veel regels en af
spraken aan
hun laars.
De bewoners krijg
en
niszakken. Zij dien gratis vuilen hun huisvuil te sorteren (P
MD, restafval,
papier). Niets van
te merken…
Vuilniszakken sling
eren rond, van
sorteren is geen spra
ke.
De bewoners dien
en
dure en gloednieuw het
e sanitair blok netjes ac
hter te
laten. Niets van te
mer
De hurktoiletten war ken.
en niet
om aan te zien en
in het
douchelokaal stond
het water centimeters hoog
.

Gewezen schepen Destoop, die aan de wieg stond van het project, en eveneens aanwezig was op de opening, heeft de boze
buurtbewoners van in den beginne trachten te sussen door hen
een zo ruim mogelijke inspraak te beloven. Veel is daar niet van
in huis gekomen, wel integendeel. Met het merendeel van de verzuchtingen van de buurt is nooit rekening gehouden. Zo eisten de
De bewoners zouden
buurtbewoners een voldoende hoge verblijfsvergoeding en perstr
worden gecontroleer eng
manent toezicht op het terrein, zaken die niet door de stad zijn
d en dienen te beta
len alvorens zij een
weerhouden. De woonwagenbewoners resideren er voor amper
standplaats worden toegewezen.
Nie
vijf euro per dag, krijgen hiervoor ook nog twee vuilniszakken en
ken…. De poort sta ts van te merhet gebruik van water en douches. Dit maakt het woonwagenterat gewoon open
en de opzichter is
niet aanwezig. Ierein uiteindelijk stukken goedkoper dan de andere zigeunerpardereen kan probleem
ken. Of zoals een Kortrijkzaan verwoordde: “Aan deze prijs geloos op- en afrijden.
raakt de gewone Kortrijkzaan nog zijn auto niet kwijt op straat.”
Ook het toezicht wordt ronduit een lachertje. De toezichter komt
Naar verluidt werd
dagelijks amper één à twee keer langs op het terrein en is na
er ook geknoeid
met de elektriciteit
en ‘verdween’ sa18 uur niet meer bereikbaar. Onbegrijpelijk voor het Vlaams
nitair materieel. Bij
het ter perse gaan be
Belang, temeer vooral ’s avonds problemen kunnen worden versloot het stadsbestu
ur met enige schaam
wacht. Van een permanent toezicht is dus verre van sprake.
te om het terrein tij
delijk te sluiten.

Leerkrachten:
geen looninlevering
In een besparingsplan stelde Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A)
een loonsverlaging met één procent voor
alle leerkrachten voor. Na hevig protest lijkt dat plan opnieuw opgeborgen.
Terecht. Het kan niet dat de Vlaamse regering wil beknibbelen op de lonen van haar
leerkrachten, terwijl de Vlaamse miljardentransfers naar Wallonië blijven bestaan

Beroep onder druk
De huidige lonen van leerkrachten zijn al
verre van buitensporig, zeker indien men
de vergelijking maakt met de verloningen
die in de privésector gelden voor gelijkwaardige diploma’s. Bovendien staat het
beroep van leerkracht - mede door het op
de helling zetten van de vaste benoeming,

Vlaams Belang
Mobiel
Onlangs werd ‘Vlaams Belang Mobiel’, de mobiele webstek van het
Vlaams Belang, gelanceerd. Wie
over een gewone gsm met internetverbinding, Blackberry of iPhone beschikt, kan onze nationale
webstek (www.vlaamsbelang.org)
voortaan ook via zijn mobiele telefoon bekijken. Breng ons een bezoekje via m.vlaamsbelang.org
en voeg de webpagina toe aan uw
favorieten!

Abonneer op
E-Magazine

Onze parlementsleden in de commissie Onderwijs An Michiels, Gerda Van Steenberge en
Katleen Martens verzetten zich tegen de looninlevering voor leerkrachten.

en de andere overheden in dit land boven
hun stand leven.
Indien de SP.A absoluut wil besparen, zou
men beter snoeien in de vele nepstatuten
en totaal nutteloze projecten, die zelfs na
meerdere negatieve evaluaties toch nog
geld toegestopt krijgen.

de hoge werkdruk en het gebrek aan respect - al danig onder druk.

Via E-Magazine - de elektronische
nieuwsbrief van het Vlaams Belang –
blijft u op de hoogte van de politieke
actualiteit en de standpunten van het
Vlaams Belang. U kan zich gratis abonneren door een
bericht te sturen naar
pers@vlaamsbelang.org.

Een verlaging van de lonen zou het beroep opnieuw minder aantrekkelijk maken. Daarvan kan dan ook absoluut geen
sprake zijn.

Horeca:Vlaams Belang
wil 6 procent BTW
Dit jaar voerden de horeca-uitbaters
meermaals actie voor een verlaging
van het BTW-tarief. Enkele maanden
geleden verlaagde Frankrijk zijn BTWtarief al tot 5,5 procent. Nederland en
Luxemburg hanteren ook verlaagde tarieven (respectievelijk 3 en 6 procent).
Recent besliste de regering om het
BTW-tarief voor eten te verlagen naar
12 procent, voor drank blijft echter het
tarief van 21 procent van kracht. Dat
is nog steeds niet genoeg. Deze BTWverlaging biedt dan ook geen oplossing
voor de talrijke cafés in Vlaanderen.

De VLD beloofde herhaaldelijk een
BTW-verlaging tot 6 procent, maar die
komt er dus niet. Nochtans zit die partij al tien jaar in de federale regering.
Sinds jaar en dag is een BTW-verlaging
in de horeca een programmapunt van
het Vlaams Belang. Onze partij voerde hiervoor reeds meermaals actie en
diende in het parlement concrete wetsvoorstellen in die een BTW-verlaging
van 21 naar 6 procent voor drank én
eten voorzien. Zeker in tijden van economische crisis is er nood aan financiële ademruimte.

