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Kortrijk in ‘t kort

Referendum
“gras afrijden”

Nieuw
museumbeleid

REFERENDUM OVER “GRAS AFRIJDEN”
De nieuwe bestuurscoalitie beloofde de kiezers “fundamentele
inspraak” in het beleid. Het Vlaams Belang kan dit enkel maar
toejuichen, want ook in ons programma vragen wij al langer
dat de burger beter betrokken wordt bij wat onze stad doet en
laat. Volksraadplegingen kunnen daarbij een goed instrument
zijn, tenminste wanneer ze over ernstige zaken gaan waar de
Kortrijkzaan wakker van ligt.

Zoals onze burgemeester nu te werk gaat, wekt hij op zijn minst
de indruk deze zogenaamde volksraadplegingen niet al te serieus te willen nemen. Met als gevolg dat de burgers eveneens aan
dit nochtans krachtig instrument zullen beginnen twijfelen.
Het raadplegen van burgers moet doordachter, minder vrijblijvend en vooral veel ernstiger gebeuren.		

Dat burgemeester Van Quickenborne onlangs een “referendum” aankondigde om uit te maken of het gras voortaan
misschien ook op zondag mag worden afgereden, stemt ons
minder vrolijk. Het kan een goed begin zijn, maar volksraadplegingen moeten in de toekomst veel verder gaan dan zo’n
banaal onderwerp.
Waarom geen volksraadpleging over het feit dat voortaan 14-jarigen een GAS-boete moeten kunnen opgelegd krijgen (nu ligt
de leeftijdsgrens op 16 jaar)? Van Quickenborne legt deze beslissing daarover trouwens enkel en alleen in de handen van de
jeugdraad zelf. Onnodig te vertellen dat we nu al het antwoord
kennen en dat de leeftijdsverlaging er dus niet komt... Waarom geen volksraadpleging over een verkeersvrije Grote Markt?
Over belastingverhogingen? Of over de wenselijkheid van meer
politiepatrouilles in onze straten?

VLAAMS BELANG VRAAGT STRENGERE
AANPAK VAN TAXIBEDRIJVEN

WE ZIJN SOCIAAL
ACTIEF!

De taxibedrijven in onze stad leveren geen al te fraai beeld op. Wie als niet-Kortrijkzaan aankomt in het station van Kortrijk en zich per taxi wenst te verplaatsen wordt
geconfronteerd met een bont allegaartje (vaak aftandse) taxi’s. Soms is de vermelding
van het taxibedrijf nauwelijks of niet zichtbaar. Nogal wat taxibestuurders beheersen
het Nederlands niet of amper en tot overmaat van ramp heeft een aantal bestuurders
moeite om voor de hand liggende straten, zoals bijvoorbeeld de Onze-Lieve-Vrouwestraat, te situeren.

Het bestuur van Vlaams Belang Kortrijk werkt rond een idee van één van
zijn leden om niet-afgehaalde kledij en
textiel bij wasserijen en nieuwkuiszaken
niet verloren te laten gaan. Verschillende
wasserijen en nieuwkuiszaken werken
eraan mee en geven gratis mooie, bruikbare kleren die blijven liggen.

Ook blijkt dat het niet altijd mogelijk is om een ticket op te vragen, wat nochtans
verplicht is. Voorts kan men zich vragen stellen bij de verschillende tarieven die taxibedrijven hanteren. Het Vlaams Belang vroeg in de gemeenteraad van september om
strenger toe te zien op de Kortrijkse taxi’s. Schepen Rudolf Scherpereel erkende de
problemen en beloofde beterschap. Hij werkt momenteel aan een nieuw taxireglement waarin ook de kennis van de Nederlandse taal als voorwaarde zal worden gesteld.

Op voorstel van de Voedselbank wordt
dit aan een niet-commerciële organisatie geschonken die het verdeelt onder
mensen die het financieel wat moeilijker
hebben in de maatschappij. Deze organisatie ontvangt alles met open armen.
Aan de klanten wordt slechts een halve
tot één euro gevraagd om bepaalde materiële kosten, zoals verlichting, te dekken. De mensen die er werken zijn vrijwilligers.
Zo is iedereen tevreden. De wasserijen
hoeven geen rekening meer te houden
met wat blijft liggen en hebben plaats
over. De kopers hebben mooie, degelijke kleding. Wel eens goed om weten dat
ook Vlaams Belang Kortrijk belangeloos
actief is in de sociale sector door zich in
te zetten voor de minderbedeelden in
onze stad.

VOORWOORD
Goed een jaar geleden wist Vincent Van Quickenborne (Open
VLD) de macht in onze stad naar zich toe te trekken. En dit kon
je gerust letterlijk nemen. Zijn gewezen coalitiegenoten van de
CD&V, waarmee hij zes jaar bestuurde, werden in hun hemd
gezet en naar de oppositiebanken verwezen. Voor de christendemocraten, bleek van verontwaardiging, zat er dus niets anders
op dan plaats te nemen naast de raadsleden van Vlaams Belang
en Groen.
Men moet ons deze praktijk niet meer leren kennen: het Vlaams
Belang – ook toen wij de grootste partij van Vlaanderen waren
– werd en wordt nog steevast uit alle mogelijke bestuurscoalities
geweerd. En dit door alle zogenaamde “democratische” partijen,
ook dus door de CD&V.
Hoe dan ook lopen de meningen nogal uiteen over de “zet” van
onze nieuwe burgemeester. Sommigen spreken schande en nemen valshartigheid en stadsverraad in de mond. Anderen hebben het dan weer over zijn geslepenheid en gedrevenheid. Maar
even frequent valt te horen dat “Kortrijk duidelijk nood heeft
aan verandering”.
Men kan gerust stellen dat het parcours dat de CD&V de afgelopen jaren aflegde – al dan niet met steun van de Open VLD –
nogal hobbelig oogde. De halsstarrigheid van Stefaan De Clerck
om Kortrijk tot een designstad te verheffen, bijvoorbeeld. Of
de manier waarop het criminaliteitsprobleem werd aangepakt.
Maar elke verandering houdt daarom niet automatisch een verbetering in. Het is te vroeg om al een definitief oordeel te vellen. Maar het legt in ieder geval niet goed aan met de nieuwe
coalitie. Partijen uit de oppositie worden, net als vroeger trouwens, zoveel als mogelijk uit (inter)stedelijke mandaten geweerd. Schepenen met té Vlaamse initiatieven (denk aan frituur
Grand Place) worden teruggefloten. Het Guldensporencomité
dat onheus werd behandeld. De pijnlijke vete tussen Q en de
politiekorpschef die dreigde te escaleren. De erg waardevolle
stadsgebouwen die zonder al te veel inspraak worden afgestoten.
Een reeks nieuwe belastingen die op de kap van de Kortrijkse
ondernemingen worden geheven (hoteltaks, belasting op bankautomaten). Het afschaffen van de inbraakpremies. Enzoverder.
“Quickie” zal zich de komende vijf jaar dus nog moeten bewijzen. Daarbij gesteund door twee partijen, S.PA en N-VA, die
elkaar ideologisch naar het leven staan en hierdoor de coalitie
kunnen verzwakken. De discussie rond de koningsportretten is
er een voorbeeld van.
Sowieso zal het Vlaams Belang,
net zoals in het verleden, in de gemeenteraad initiatieven ten gunste
van de bevolking aanmoedigen en
steunen. Maar wat slecht is, beter
kan en/of in tegenspraak is met ons
programma, zullen wij bekampen
en bekritiseren. Soms pittig, maar
steeds constructief. Zoals men het
in Kortrijk van ons gewoon is.
Maarten Seynaeve
fractievoorzitter
Vlaams Belang

KORTRIJK I
CENTJES
De “Kortrijkse” vzw Sunnah krijgt van
het nieuwe stadsbestuur een startpremie van 400 euro en kan rekenen op
logistieke steun van de stad. Sunnah is
opgericht door een groep allochtone
studenten die buitenschoolse activiteiten organiseren. Iedereen is er welkom,
al wordt er in één adem aan toegevoegd
dat “de werking vooral gericht is op
Kortrijkse moslimjongeren”. Volgend
jaar krijgt de vereniging allicht volledige
erkenning en dus bijkomende subsidies.

GEEN CENTJES
MEER
Het door de stad erkende Guldensporencomité, dat elk jaar op de vooravond
van onze Vlaamse feestdag de Guldensporenoptocht naar het Groeningemonument organiseert, krijgt in tegenstelling tot vzw Sunnah voortaan geen
eurocent meer van de stad. Volgens het
stadsbestuur is het initiatief “te oubollig”. En wellicht vooral te Vlaamsgezind.

CENTJES VOOR
DE CLERCK

VROUWEN
APART!

Toen Stefaan De Clerck burgemeester
af was, viel zijn naam regelmatig in het
rijtje van politieke topbenoemingen die
de federale regering nog moest nemen.
Zo werd Stefaan De Clerck, die ook
nog Kamerlid was, getipt als nieuwe
voorzitter van de Raad van Bestuur van
Belgacom, het overheidsbedrijf dat meer
dan 15.000 personeelsleden telt. En zo
geschiedde. Hoeveel zo’n voorzitter verdient is niet echt duidelijk, maar kranten spreken van zo’n 182.000 euro bruto
per jaar.

De vzw Sunnah organiseert o.a. islamitische lessen aan het Conservatoriumplein en gesprekken over de islamwereld. Bij de activiteiten worden de
vrouwen (de zusters) veelal gescheiden
van de mannen (de broeders). Mogen
wij aan het stadsbestuur vragen of dit
wel borg staat voor de integratie van
deze jongeren in onze stad?

CREMATORIUM
Een tijd geleden vernietigde de Raad
van State de milieuvergunning voor het
crematorium “Uitzicht” op Hoog Kortrijk op basis van klachten van de buurtbewoners. Joke Schauvliege (CD&V),
Vlaams minister van Leefmilieu, kende
het crematorium onlangs echter een
nieuwe milieuvergunning toe. Een
kaakslag voor de vele omwonenden! Het
Vlaams Belang steunt hen in hun verdere strijd!

HDFH DFH

HINDOETEMPEL
In een magazijn aan de Moorseelsestraat
komt een cultureel centrum voor de hindoes uit heel West-Vlaanderen. Volgens
de hindoevereniging is het best mogelijk
dat het centrum zal uitgroeien tot een
heuse hindoetempel. In tegenstelling tot
de islam zijn niet-gelovigen er ook welkom.

Tiis pore cus conseque nulliquunt ut accuptae volectius.
Id magnimaio comnis ra dolupta accus
restis dolorep resequam ate reserit voloribus ideris sae simus dolorpo rehenisquam dolendenda solupta temposam
ulluptas maiorum expe solupta destium
volores reptatem dolor modis enissi acia
vollore caborpossum volorerciis as evelita nem secto od eiurest omnis excest
dolorep erchitas arcias entist, quistiore,
cuptatis molum re debiti ratem faces enditat magnis aut ea volorerum as dolo et
explacil moluptaqui conserorpor maiorrorum quia nobis inullaborum qui dolesti ut volorro explit rehentio

WEL CENTJES
Op zondag 21 juli had Kortrijk een heel
feestprogramma klaar om de nieuwe
koning van België te verwelkomen.
Burgemeester Van Quickenborne, die
zich republikein noemt en in een vroeger leven ietwat Vlaamse reflexen had,
sprak in zijn eigen nieuwsbrief van een
“historisch gebeuren” en nodigde alle
Kortrijkzanen uit op de Grote Markt,
waar rechtstreeks de eedaflegging van de
nieuwe koning kon gevolgd worden op
het grote scherm. Van Quickenborne
prees ook de tricolore ijsjes aan die werden verkocht. Wie De Coninck heette,
kreeg bovendien een ijsje gratis!
Nog werk aan de (leegstaande) winkel
Binnen het BID-gebied (het Kortrijkse
winkelcentrum) tellen wij 558 commerciële panden. Tien procent daarvan
(56 panden) staat leeg. Dit is een positieve evolutie, aangezien er eind vorig
jaar nog 71 panden leeg stonden. Toch
is er nog werk aan de winkel. Zo klagen handelaars vooral over de torenhoge
kadastrale vergoedingen die ze moeten
betalen.

IN ‘T KORT
OPENLUCHTZWEMBAD
Heel wat Kortrijkzanen zochten deze
zomer bij het warme weer het koele
zwemwater op aan de Abdijkaai. Spijtig genoeg geraakten de gemoederen
daar zo nu en dan toch wat verhit. Het
stadsbestuur heeft dan maar beslist om
bewakingsagenten in te schakelen, naar
verluidt zowel in het zwembad als ook
ernaast. De amokmakers kwamen veelal
uit Noord-Frankrijk.

CREMATORIUM
Ook de Kortrijkse N-VA was aanvankelijk tegen het crematorium. Daar
kwam evenwel verandering in sinds zij
deel uitmaakt van het stadsbestuur. Nu
zetelt deze partij zelfs in de raad van bestuur van het crematorium, het orgaan
waar beslist werd om juridische stappen
te ondernemen tegen de acties van de
omwonenden.

BELASTINGEN
Kortrijk springt als stad van de creativiteit ook creatief om met belastingverhogingen. Deze zomer besliste het stadsbestuur om voortaan 500 euro te heffen
op elke bankautomaat in Kortrijk. De
90 bankautomaten in onze stad moeten dus ongeveer 45.000 euro opbrengen. Vlaams Belang stemde tegen. Niet
omdat wij na de bankencrisis plots een
grote verdediger zijn van de bankwereld. Wel omdat deze kosten ongetwijfeld zullen worden doorgerekend aan de
klant. Aan de Kortrijkzaan dus. En is
dit niet de voorbode om voortaan ook
warenhuizen, kledingwinkels of benzinestations zwaarder te taxeren?

ALLOO? MET
NOG MEER
JOSKE VERMEU- CENTJES VOOR
LEN!
DE CLERCK
De CEO van Belgacom, Didier Bellens,
liet in De Standaard nochtans optekenen dat zijn nieuwe voorzitter “ervaring
moet hebben in de functie”, in “de business moet geïnteresseerd zijn” en “de telecom” moet kennen. Aangezien Stefaan
De Clerck als politicus constant aan het
bellen is, durven we niet twijfelen aan
zijn expertise. De nieuwe “Joske Vermeulen” is opgestaan.

Voor zijn bestuursfunctie bij Belgacom
moest Stefaan De Clerck wel zijn parlementszitje inleveren. Niet zo erg, want
daaraan hing een afscheidspremie van
270.000 euro. Stefaan wou daar aanvankelijk geen afstand van doen, maar
onder politieke druk van het CD&Vhoofdkwartier zou hij zich nadien bekeren: een deel van zijn vertrekpremie
zou hij besteden aan sociale en culturele initiatieven in onze streek. Na nog
meer druk en nadat ook een andere
poengraaier, met name Danny Pieters
van N-VA - durven en doen, moet hij
gedacht hebben – in opspraak kwam,
heeft het parlement dan maar beslist om
de vertrekpremie af te schaffen. Maar
hoe dan ook is er opnieuw een gigantische kloof geslagen tussen burger en politiek. Mede dankzij Stefaan De Clerck.

VUILNIS- EN
PMD-ZAKKEN
WORDEN
DUURDER
Over zakken gesproken. De prijs van de
Kortrijkse huisvuilzakken stijgt vanaf
1 januari 2014 met 20 cent. Van 1,30
euro naar 1,50 euro dus. De blauwe
PMD-zak zal ook duurder worden,
maar hoeveel hij zal kosten is nog niet
gekend. Maar het moet gezegd: de andere omliggende gemeenten vragen voortaan 1,60 euro voor een huisvuilzak. En
op een vraag van raadslid Maarten Seynaeve liet het stadsbestuur weten dat de
containerparken gratis blijven.

DIEPE ZAKKEN,
DIEPE WONDEN
Zelfs binnen de Kortrijkse CD&V zorgden de diepe vest- en broekzakken van
De Clerck voor al even diepe wonden.
Terwijl de meeste bestuursleden van zijn
partij er geen probleem van maakten
(of durfden maken) dat hij zijn vertrekpremie opeiste, schreeuwde CD&V’er
Lieven Lybeer zijn colère uit. Lybeer, tot
voor kort nog gekend om zijn duizenden-een mandaten, wond er geen doekjes
om: hij vond dat zijn rivaal Stefaan De
Clerck als Belgacomvoorzitter maar beter ontslag kon nemen uit de gemeenteraad.

SENIORENFORUM TERREUR BIJ DE
LEIE-SCHELDE
VAKBONDEN IN
VAN START
KORTRIJK
Dat “vrijwillige, belangeloze inzet voor anderen” geen loze
woorden zijn, bewijzen de mensen die deel uitmaken van het
bestuur van het Seniorenforum Leie-Schelde. Dit werd onlangs
samengesteld en is meteen ook de officiële start van het Seniorenforum in onze regio. Elke Vlaamsgezinde vanaf 55 jaar uit
de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem,
Wevelgem en Zwevegem is welkom op onze activiteiten. Zoals
een bezoek aan het parlement, een museumbezoek of, waarom
niet, een partijtje minigolf. Wie zich wil aansluiten, kan contact nemen met jan.deweer@hotmail.com.

VERJONGING EN
VERNIEUWING
Aangezien het Vlaams Belang de kaart trekt van verjonging en
vernieuwing, krijgen ook de jongeren een belangrijke plaats.
Ook in Kortrijk, want onze afdeling nodigde op 25 oktober
Barbara Pas (32) uit, nationaal ondervoorzitster van het Vlaams
Belang en de jongste fractievoorzitter in de Kamer. Samen met
Kortrijks gemeenteraadslid Maarten Seynaeve (36) en Pittems
gemeenteraadslid Robin Vandenberghe (28) werd in een volle
zaal in het ‘Museum 1302’ gedebatteerd over hoe geïnteresseerd
de “jeugd van tegenwoordig” nog is in de politiek. Ook het
belang van de vele studentenorganisaties en van VBJ (de jongerenorganisatie van Vlaams Belang) passeerden de revue. Wie
zich als jongere (16 tot 36 jaar) wil aansluiten bij de Vlaams Belang Jongeren kan contact nemen met het VB-regiosecretariaat
secretariaat.kortrijk@vlaamsbelang.org.

Neen, dit is niet één of andere (bom)aanslag bij één van de
vakbonden, maar WEL een aanslag door diezelfde vakbonden
op de democratie. Met de regelmaat van een klok houden die
traditionele vakorganisaties (ABVV, ACLVB en ACV) een ware
heksenjacht op kandidaten en militanten van het Vlaams Belang. Zo ook in Kortrijk, waar drie VB-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 geschrapt werden
als vakbondslid. Dit gebeurde door de respectieve socialistische
vakcentrales: de Algemene Centrale van het ABVV, ABVVHorval en ABVV-Metaal. Door zich verkiesbaar te stellen op
onze lijst, hadden de drie Vlaams Belang-kandidaten volgens
deze vakbonden handelingen gesteld die niet strookten met
hetgeen de vakbond voorschrijft.
Iemand die bij verkiezingen stemt of zich durft kandidaat te
stellen voor een bepaalde partij die niet tot de hunne behoort
– waarvan zij (de drie zuilvakbonden) de “vazallen” zijn – vliegt
er dus onherroepelijk uit. Zelfs al ben je dan kandidaat van een
democratische partij met verkozen mandatarissen op het federaal, Vlaams, provinciaal en stedelijk of gemeentelijk niveau.
Dat heet dan “democratie”, waar zij zo hoog mee oplopen. Die
drie vakbonden hebben geen rechtspersoonlijkheid en zijn voor
de wet niet meer en niet minder dan een feitelijke vereniging,
zoals er hier ook zoveel biljart- en kaartclubs zijn. Hun bezit en
eigendommen zijn echter “veilig” opgeborgen in tal van aanverwante vzw’s. Iedereen is er dus vrijwillig lid van en betaalt
daarvoor ook een (ruim) lidgeld per maand. Meer nog…bij het
ABVV werd één van de uitgesloten leden die om nadere uitleg
ging vragen door een vakbondssecretaris onthaald in bewoordingen die wij haast niet durven herhalen. Verdraagzaamheid
op een heel laag niveau dus. Men wilde aanvankelijk ook de
wettelijke verplichting als uitbetalingsinstelling niet meer nakomen en men weigerde aan een lid zelfs wat hem rechtmatig
toekwam.
Als klap op de vuurpijl ging men de gesyndiceerde ook nog
dwarsbomen bij het bekomen van de nodige documenten. Dat
socialisten heel onverdraagzaam zijn tegenover wat niet door
hen gesteund of opgericht is, wisten we allang, maar deze handelwijze is er toch wel ver over, daarin beschermd door hun
controlerende overheid. Het is dan ook meer dan ooit nodig
dat er een onafhankelijk Vlaams alternatief komt voor die nog
altijd federaal gestructureerde en verzuilde vakbonden. Als het
van ons afhangt: liever vandaag dan morgen!

NIEUW MUSEUMBELEID ROEPT
ERNSTIGE VRAGEN OP

Het Vlaams Belang moest, pal in de vakantiemaanden, met
nogal wat verbazing akte nemen van een “nieuwe basis” die het
schepencollege heeft gelegd voor een nieuw museum- en erfgoedbeleid.

ren? Het mag geenszins de bedoeling zijn om afbreuk te doen
aan het Vlaamse verleden van onze stad. De focus moet hoe
dan ook gericht zijn op de Guldensporenslag en de Vlaamse
ontvoogdingsstrijd!

Centraal daarin staat het “nieuwe museum aan de Leie” in de
voormalige gebouwen van Euroshop, wat eerder al de sluiting
inhield van het huidige Vlasmuseum aan de Etienne Sabbelaan.
Het Vlaams Belang staat achter het nieuwe museum: we zijn
immers van oordeel dat het Vlasmuseum aan een herprofilering toe was en dat de nieuwe locatie aan de Leieboorden onze
historische nijverheid langs de oevers van de Leie een nieuwe,
noodzakelijke aantrekkingskracht kan bezorgen.

Tot slot blijkt ook dat het prachtige erfgoedhuis aan de OnzeLieve-Vrouwestraat zal worden verhuurd. Daar waren erfgoedverenigingen en andere culturele verenigingen nochtans kind
aan huis en vonden tal van vergaderingen, lezingen en kleine
tentoonstellingen plaats. Het blijft onduidelijk waar deze verenigingen nu nog terecht zullen kunnen. Na het afstoten van de
Oude Dekenij (nu Dell’Anno) is de vergader- en verenigingsruimte in het centrum van de stad wel bijzonder dun gezaaid.

Veel minder enthousiast is het Vlaams Belang over de beslissing
van de coalitie om een punt te zetten achter het Broelmuseum.
Ook in dit museum mag gerust een nieuwe wind waaien, maar
moet het museum daarom worden gesloten? Het museum, met
o.a. de waardevolle annexen zoals de magnifieke orangerie en
de tuin, zal in erfpacht gegeven worden. Blijkbaar zal de collectie voortaan deel uitmaken van een mengelmoes op de site
van Kortrijk 1302. Dit kan betekenen dat een deel van de museumcollectie zal worden afgestoten. Vlaams Belang vraagt zich
ook af waarom het Broelmuseum niet kan geïntegreerd worden
binnen de culturele ontwikkelingen op Buda-eiland en waarom het geen plaats verdient in het project rond de toekomstige
verlaagde Leieboorden. De sluiting druist trouwens in tegen
de aanbevelingen van de duurbetaalde cultuurintendant Wim
Vanseveren die in de vorige legislatuur werd aangesteld. En wat
met de vele centen die onlangs nog werden geïnvesteerd in een
klimatisatiesysteem in het Broelmuseum om topkunstwerken
te conserveren?

Maarten Seynaeve

Het Vlaams Belang vraagt zich ook af wat met het huidige tentoonstellingsprofiel van museum Kortrijk 1302 staat te gebeu-

KONINGSPORTRETTEN BLIJVEN NA VEEL
TUMULT HANGEN
Na de zomervakantie deed het Vlaams Belang het “ambetant”
voorstel om de koningsportretten definitief uit de gemeenteraadzaal te verwijderen. Akkoord, wij zijn er ons van bewust
dat er belangrijker zaken zijn in Kortrijk. Maar noem het iets
principieels. En het moment leek ons geschikt. Niet enkel en
alleen omdat de koningsportretten toch moesten worden ingeruild naar aanleiding van de troonsbestijging van Filip en
Mathilde. Maar ook omdat de N-VA, die het koningshuis ook
maar niets vindt, sinds kort deel uitmaakt van het stadsbestuur.
Bovendien deed een Kortrijks N-VA-gemeenteraadslid al openlijk in de pers de “suggestie” om de staatsieportretten op zolder op te bergen. En onze burgemeester Van Quickenborne
liet eerder toch ook al uitschijnen geen echte royalist te zijn!?
Vandaar dat het ons opportuun leek het voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. Andere gemeenten verwijderden de
portretten al. Waarom dan Kortrijk niet?
Wat volgde was evenwel ongezien. Burgemeester Van Quickenborne, hierin gesteund door de voorzitter van de gemeenteraad, wilde ons voorstel – dat nochtans rechtmatig geagendeerd stond – op een autoritaire manier van de agenda laten
schrappen. “Mijnheer de burgemeester, zelfs Stefaan De Clerck
zou dit eerlijker hebben gespeeld. U speelt een wel erg doorzichtig politiek spelletje. Het is duidelijk dat u het debat over

de verwijdering van de koningsportretten tot elke prijs uit de
weg wil gaan omdat hierover grote onenigheid bestaat binnen
uw bestuurscoalitie”, zo liet Maarten Seynaeve zijn ongenoegen
blijken. Na veel vijven en zessen werd uiteindelijk verkregen
dat over de schrapping moest worden gestemd. De voltallige
oppositie, bestaande uit Vlaams Belang, Groen en CD&V
stemde voor de behandeling van het VB-voorstel, terwijl de
partijen uit de bestuurscoalitie, waarbij dus ook de N-VA, het
voorstel wegstemden. Het resultaat mocht dan wel benauwend
zijn (want met 19 stemmen voor het behoud van het voorstel
en 20 stemmen tegen de ontvankelijkheid, was de stemming
bijzonder nipt), het nam niet weg dat ons voorstel, mede dankzij N-VA, werd afgevoerd. Het schouwspel bereikte nadien nog
een hoogtepunt toen een N-VA-raadslid, mistevreden met de
hele gang van zaken, boos opstapte.
Maar het Vlaams Belang gaf zich uiteraard niet zomaar gewonnen en confronteerde een maand later, in de gemeenteraad van
oktober, de coalitie opnieuw met de vraag of ze bereid was de
koningsportretten definitief te verwijderen. Uiteindelijk kwam
er nu wel een antwoord, zij het een verkeerd. De coalitie had
immers beslist om de koningsportretten te laten hangen. De
N-VA beet daarmee opnieuw in het zand.
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Ja, ik wil
een gratis infopakket
een gratis brochure met
Sociaal Economisch
Programma
een jaarabonnement op
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
lid worden van Vlaams
Belang (€ 12,50)
een lidmaatschap als
student/scholier (€ 6,50)

Naam:................................................................................................................................................................................ . Man Vrouw
Straat:..................................................................................................................................................................... Nr.:..................................................
Postcode:.................................. Gemeente:...........................................................................................................................................................
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Vlaams Belang | Madouplein 8/9 | 1210 Brussel | 02 219 60 09
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vlbelang

info@vlaamsbelang.org

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.

