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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Voorstel tot beslissing van raadslid Roel Deseyn: Voorstel van de 
Gemeenteraad rond gedeeld gebruik van de parking FOD Financiën
IR 1 - Voorstel tot beslissing van raadslid Roel Deseyn: Voorstel van de Gemeenteraad rond gedeeld gebruik van de parking FOD Financiën

Indiener(s):
Deseyn Roel

Toelichting:
Geachte leden van de Gemeenteraad,

Het zoeken naar vrije parkeerplaatsen blijkt voor veel buurtbewoners in het Kortrijkse 
centrum geen evidentie.  Zeker in de omgeving van het station, waar de concentratie inzake 
parkeerdruk piekt, zijn omwonenden genoodzaakt om vaak ver van de eigen woning te 
parkeren of toevlucht te zoeken tot betalende parkeerfaciliteiten. Alle initiatieven die 
buurtbewoners ondersteunen in het vinden van parkeermogelijkheden in de omgeving van hun 
woning, zijn volgens onze fractie wenselijk.

In antwoord op een parlementaire vraag (Kamer van Volksvertegenwoordigers, vraag nr. 
1037/R. Deseyn van 9/06/2016, zie tekst hieronder) geeft de minister van Financiën de 
mogelijkheid aan om tot een ‘overeenkomst ter bede’ te komen.  

Vraag en antwoord van de parlementaire vraag nr. 1037

Parlementaire vraag nr. 1037 van 9/06/2016, gesteld door meneer DESEYN Roel 
,Volksvertegenwoordiger, aan de Minister van Financiën de heer Johan VAN 
OVERTVELDT 

VRAAG

De parkeermodaliteiten aan het gebouw van de FOD Financiën in Kortrijk.

Door een reeks recente evoluties is er schaarste ontstaan aan parkeerplaatsen voor 
buurtbewoners. Ondermeer in de omgeving van het station is het vinden van een 
parkeerplaats in de buurt quasi onmogelijk. Stad Kortrijk is daarom op zoek naar 
mogelijkheden die het voor bewoners mogelijk maken om -zeker 's avonds- te kunnen 
beschikken over parkeermogelijkheden in de buurt.

Eén van de meest voor de hand liggende pistes blijken de parkeerfaciliteiten van het 
gebouw van de FOD Financiën in de Hoveniersstraat te zijn. Terwijl deze overdag 
intensief gebruikt worden door werknemers (en de nood voor buurtbewoners heel wat 
minder is), blijkt dat deze 's avonds doorgaans leeg staan. Net op dat ogenblik is het voor 
omwonenden heel moeilijk om een parkeerplaats te vinden.

Gevraagd naar de inspanningen om de parking eventueel 's avonds publiek toegankelijk 
te maken, stelt het Kortrijkse stadsbestuur dat zij de plannen genegen is. Men blijkt er 
echter niet in te slagen om een verantwoordelijke te vinden binnen de FOD Financiën 
aan wie men dit idee kan voorleggen en met wie men de eventuele gebruiksmodaliteiten 
zou kunnen vastleggen. 

1. 
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             a) Hoe staat u tegenover het gedeeld gebruik van parkeerinfrastructuur bij gebouwen 
van Financiën?

             b) Is dit een praktijk die nu reeds in voege is?

             c) Welke voordelen levert gedeeld gebruik desgevallend op?

             d) Zijn er ook obstakels of elementen die het moeilijk of onmogelijk maken om over te 
gaan tot een gedeeld gebruik? 

2. 

              a) Wat de piste van de parking aan de Hovenierstraat in Kortrijk betreft: valt 
gedeeld gebruik voor buurtbewoners te overwegen buiten de werkuren?

              b) Volgens welke modaliteiten zou dit volgens de FOD Financiën moeten gebeuren?

              c) Kan eventueel een regeling worden opgemaakt tussen de FOD Financiën en Stad 
Kortrijk?

              d) Wie kan hiervoor als verantwoordelijke worden aangesproken binnen de FOD 
Financiën?

 

ANTWOORD 

1.

a)  De Regie der Gebouwen heeft geen bezwaar tegen een gedeeld gebruik door 
federale diensten en buurtbewoners van een buitenparking in open lucht, voor zover 
de veiligheid verzekerd is en eventuele schade door externe gebruikers kan verhaald 
worden op derden. Ook de extra kosten verbonden aan dit extern gebruik moeten 
terugbetaald worden: zo kan een aanpassing van de buitenverlichting nodig zijn 
 (splitsing met schemerschakelaar).

        b) Dit wordt op sommige plaatsen gedoogd, maar een formele regeling lijkt meer 
aangewezen

c) Voor de Regie levert dit eventuele kosten op (zie antwoord 1.a) en een risico op 
schade te betalen aan de eigenaar, maar die schade wordt door de Regie verhaald 
op FOD Financiën die op haar beurt zou kunnen verhalen op derden.

d) Naast het akkoord van de eigenaar (NV Fedimmo) zijn er kosten voor aanpassing 
infrastructuur, elektriciteitsverbruik, eventuele extra schoonmaak en schaderisico. 

2.

a) Dit voorstel kan zeker onderzocht worden met alle betrokkenen: eigenaar 
Fedimmo, huurder Regie der Gebouwen, gebruiker FOD Financiën en stadsbestuur 
Kortrijk.
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b) Via een “overeenkomst ter bede” voor tijdelijk gebruik en steeds opzegbaar, te 
onderhandelen tussen alle betrokkenen

       c) Dit kan bekeken worden.

       d) De Regie der Gebouwen en eigenaar NV Fedimmo zijn eerste betrokkenen.

Minister van Financiën

Johan VAN OVERTVELDT 

Met de CD&V-fractie willen wij voorstellen aan het College van Burgemeester en Schepenen 
om meteen opvolging te geven aan dit positief signaal.  In een recente discussie in 
raadscommissie 2 verklaarde de  Schepen van Mobiliteit dat het niet evident was om te 
onderhandelen over deze mogelijkheid omdat de verantwoordelijken moeilijk te identificeren 
waren.  Nu blijkt dat men met Fedimmo, de Regie der Gebouwen en de FOD Financiën moet 
aan tafel zitten. 

Het voorstel dat we ter stemming willen leggen:

Het CBS neemt alle nodige initiatieven om de onderhandelingen met alle betrokken 
partijen zo snel mogelijk aan te vatten om zo extra parkeercapaciteit te creëren in de 
stationsomgeving. 

Namens de CD&V-fractie,

Roel Deseyn

Raadslid

dinsdag 6 september 2016

IR 2 Voorstel tot beslissing van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Tracé 
N50
IR 2 - Voorstel tot beslissing van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Tracé N50

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:
Het dossier rond de verkaveling Imroder in Heule is meer dan 50 jaar oud. Het dossier bevat 
meerdere onderdelen, maar is sinds de beslissing om het tracé van de N50 definitief te schrappen, 
fundamenteel veranderd.

De vroegere reservatiestroken moeten een nieuwe invulling krijgen, maar de eigenaars zoeken 
nog steeds naar een ernstige afspraak met de stad. We moeten aan die eigenaars, vanuit de 
stad, zekerheid bieden.

Ook de verkaveling rond het Lijsternest en de verkoop van het perceel in de 
Vanhullebroeckstraat kan in een definitieve plooi vallen mits overleg met Imroder. Een 
eigendomsoverdracht moet kunnen, gecombineerd met de gemeenschappelijke afwerking van 
de straat.
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Het is tijd om dit stuk van het dossier af te werken.

Vandaar ons voorstel om een workshop te organiseren op korte termijn (maand oktober) om 
tot een gemeenschappelijk programma te komen met alle partijen; bewoners van de ruime 
omgeving, Leiedal, de stad en Imroder.

Gezien de drukke ontwikkeling in Heule zal een duurzame en creatieve oplossing gezocht 
moeten worden. Een hedendaagse aanpak met de bewoners en de ontwikkelaar kan tot 
verfrissende ideeën leiden.

IR 3 Interpellatie van raadslid Filiep Santy: Komt provinciale 
erfgoedbibliotheek naar Kortrijkse erfgoeddepot?
IR 3 - Interpellatie van raadslid Filiep Santy: Komt provinciale erfgoedbibliotheek naar Kortrijkse erfgoeddepot?

Indiener(s):
Santy Filiep

Toelichting:
Midden de vakantie konden we via de pers vernemen dat de provinciale erfgoedbibliotheek 'Tolhuis / 
Westflandrica' van Brugge naar Kortrijk zou verhuizen. Bovendien zou het Platform voor Actuele Kunst 
BE-PART onder de gedeelde verantwoordelijkheid van Waregem en Kortrijk komen. Deze beslissingen 
(of zijn het toch maar intenties of losse flodders?) roepen bij velen vragen op.

1. Door wie (Vlaanderen, Provincie, Stad?) werden deze beslissingen genomen? Was de 
Stad Kortrijk hiervoor vragende partij? Staat de stadscoalitie hier voltallig achter?

2. Wat zijn de consequenties voor de Stad Kortrijk, in het bijzonder op budgettair vlak 
(infrastructureel, personeels- en werkingskosten)?

3. Voor het onderbrengen van de collectie Tolhuis zou men het regionale erfgoeddepot 
voor ogen hebben. In de ontwerpfase van het depot werd met deze collectie geen 
rekening gehouden. De voorziene capaciteit kan dan wel snel onvoldoende worden. 
Wat is de visie van het stadsbestuur hierop en hoe staan de andere betrokken 
gemeentebesturen tegenover deze nieuwe optie?

4. Recent nam het CBS kennis van het uitblijven van de stedenbouwkundige vergunning 
voor het erfgoeddepot en zag het zich verplicht om over te gaan tot verlenging van de 
verbintenissentermijn met 90 dagen. Waarom laten de nodige vergunningen zo lang op 
zich wachten? Wat zijn de gevolgen van de vertraging in de uitvoering van de 
werken?

5. Hoe ziet het stadsbestuur de gedeelde verantwoordelijkheid en werking m.b.t. BE-
PART met Waregem praktisch in goede banen te leiden?

IR 4 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag omtrent de 
plannen voor de Mimosa en de Maandagweg 
IR 4 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag omtrent de plannen voor de Mimosa en de Maandagweg 

Indiener(s):
Depuydt Christine

Toelichting:
Vraag omtrent de plannen voor de Mimosa en de Maandagweg.

Op de wijk St. Elisabeth zijn een aantal publiek belangrijke sites waarvan de inwoners en de 
scholen willen weten wat er in de toekomst mee zal gebeuren. Hoe ziet het stadsbestuur de 
toekomst van:
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Het Mimosazwembad

De sportterreinen op de Mimosa

Het containerpark op de Maandagweg

IR 5 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Open stadhuis en 
toegankelijke dienstverlening
IR 5 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Open stadhuis en toegankelijke dienstverlening

Indiener(s):
Deseyn Roel

Toelichting:
Geachte leden van het CBS,

Het was de stellige ambitie van de coalitie om het Stadhuis op termijn volledig te sluiten.  Dit 
lijkt gelukkig nog niet meteen voor vandaag.  Intussen werd de invulling van het Stadhuis 
veranderd en wordt de dienstverlening binnenkort op een nieuwe manier aangepakt. Mensen 
kunnen vanaf 3 oktober voor een heel aantal transacties enkel op afspraak terecht in het 
Stadhuis.

Als we kijken naar succesverhalen van geïntegreerde balies is dit meestal een én-én-verhaal: 
afspraak of langskomen, versterkt door een geautomatiseerd en getrapt systeem (automaat, 
snelbalie, onthaalbalie, inschrijving, ….).

Elk systeem verdient een kritisch onderzoek en constante evaluatie.   Vanuit CD&V zijn we 
bekommerd om een aantal aspecten die we graag aan u voorleggen:

 In de communicatie rond de afsprakenprocedure wordt 1777 vermeld als kanaal voor 
een afspraak of voor het bekomen van specifieke info maar niet voor info rond het 
nieuwe systeem. Op de flyer staat enkel: openingsuren & meer info: www.kortrijk.be . 
Ook hier verdient de meerkanaalsprocedure meer aandacht. Voor velen is Internet niet 
evident.  Hoe gaat het CBS daar mee om ?

 Wat zal de context zijn waarbinnen afspraken gemaakt kunnen worden?  Hoe zit het 
met afspraken 's avonds of tijdens het weekend?  Wat betekent dit naar 
personeelsinzet?  In welke mate wordt gestreefd naar flexibiliteit en wordt dit ook 
gevraagd van het personeel?  Hoe zal worden omgegaan met het al dan niet 
(hoog)dringend zijn van afspraken?  Op welke manier worden aanvragen 
getrancheerd?  Hoe zullen de stadsdiensten de nodige transparantie aan de dag leggen 
bij het toekennen van afspraken?

 Wordt er gepoogd om ‘spontane’ passanten toch meteen in te plannen of zo goed 
mogelijk te helpen?   Is er voor diegene die bereid zijn te wachten een mogelijkheid 
om binnen een redelijke termijn geholpen te worden ? We mogen niet vergeten dat 
voor een segment van de bevolking bellen en inplannen drempels zijn. Een 
toegankelijke, inclusieve stad heeft daar aandacht voor. 

 Wat met complexe transacties:  als iemand een bonnetje neemt voor een internationaal 
paspoort en een kidsID bijvoorbeeld, dan stelt het systeem blijkbaar twee wachtrijen 
voor.  Waarom kan de loketbediende/de back office dit niet bundelen en in één 
onthaalmoment de zaken regelen?  Wordt daarvoor een oplossing gezocht ?

 Het credo van de Burgemeester is  “Ik wil het stadhuis afschaffen”.   Gaat het college 
verder mee in die redenering ?  

http://www.kortrijk.be
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 Het nieuw administratief centrum werd geconcipieerd als een geheel van transparante 
consultatieblokken die de afstand met de bevolking moeten verkleinen. Wordt deze 
visie nog aangehouden? Is er nog plaats voor een spontane uitwisseling met de 
diensten ?

 Moet de nieuwe procedure een besparing in de personeelskost opleveren ? 

Ik dank het CBS voor haar antwoord. 

Roel Deseyn

Raadslid CD&V

woensdag 7/09/2016

IR 6 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Hoe gaan we om met 
het dalend gebruik van de trein en het station van Kortrijk?
IR 6 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Hoe gaan we om met het dalend gebruik van de trein en het station van Kortrijk?

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
 

Deze zomer maakte de NMBS haar cijfers bekend voor het gebruik van het station van 
Kortrijk. De cijfers voor Kortrijk zijn niet goed.

Het gemiddelde aantal opstappers per dag in Kortrijk is licht gedaald in de week (van 10.061 
in 2014 tot 10.007) maar in het weekend is de daling een pak groter (ongeveer -30%). 

Toch wonen er meer mensen in Kortrijk, stijgt het aantals studenten (Katho +15% in 2015 
t.o.v. 2014 / Howest +8% in 2015), zijn er meer evenementen in de binnenstad,... allemaal 
elementen die het gebruik van o.a. de trein zouden kunnen/moeten doen toenemen. Toch zien 
we dus een daling die vooral in het weekend spectaculair is. 

Er zijn heel wat redenen te bedenken (vele vertragingen, het niet echt denderende aanbod 
vanuit station Kortrijk,...) waar de stad geen impact op heeft. Toch kan de stad zelf een 
stimulerend aanbod doen om studenten/bezoekers/inwoners aan te zetten tot het gebruik van 
de trein. Daarom volgende vragen:

 Welke acties heeft de stad afgelopen jaren opgezet om het gebruik van de trein te 
stimuleren voor deze 3 groepen (studenten, inwoners en bezoekers)?

 Welke acties plannen we met de stad om deze drie groepen te overtuigen tot meer 
gebruik van de trein?

 bekijkt de stad deze uitdagingen samen met de NMBS en komen er vanuit die hoek 
bepaalde acties?

IR 7 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Openingsuren  en 
toekomst van de bibliotheken in onze stad
IR 7 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Openingsuren  en toekomst van de bibliotheken in onze stad

Indiener(s):
Vandemaele Mattias
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Toelichting:
Sinds september is er opnieuw geknipt in het aantal openingsuren van de bibliotheken in onze stad. 
Groen Kortrijk heeft daarbij volgende vragen:

 Is deze nieuwe ronde in vermindering van de uren een eindpunt of wordt dit een soort 
jaarlijks ritueel? m.a.w. is er een plan waar deze coalitie wil eindigen met de 
openingsuren van de bibliotheken?

 Is de stadscoalitie van mening dat een bibliotheek nog andere functies heeft dan het 
uitlenen van boeken en audio-visueel materiaal? We denken hier bij aan de 
gemeenschapsvormende functie, de ontmoetingsfunctie, de bibliotheek als leerplek,... 
Hoe ziet de stad dat? En zijn deze functies mogelijk met steeds minder uren en 
mensen? Hebben de filialen van de hoofdbibliotheek deze opdrachten ook?

 Wat gebeurt er met de vrijgekomen uren telkens de openingsuren inkrimpen? Worden 
die voor andere zaken ingezet of zijn ze onderdeel van de globale besparing op 
cultuur?

 Hoe is de relatie met de adviesraad? We horen dat de verantwoordelijke schepen daar 
zelden tot nooit aanwezig is. Is de afwezigheid een beleidskeuze? Hoe past deze 
keuze/relatie in Kortrijk spreekt?

 Hoe ziet de stad de relatie tussen de stadsbib en de andere collecties in onze stad zoals 
die van de Hogescholen en de Kulak? en de andere spelers rond 
(gemeenschaps)vorming? En hoe geven we die relatie vorm? Is daar een soort 
einddoel dat scherp is?

IR 8 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: enkele parkeerproblemen
IR 8 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: enkele parkeerproblemen

Indiener(s):
Leleu Carol

Toelichting:
Mijnheer de voorzitter, beste collega's,

Graag wil ik 2 punten onder uw aandacht brengen i.v.m. enkele parkeerproblemen:

1.Een aantal plaatsen in Kortrijk zorgen voor gevaarlijke situaties op de weg, doordat het 
zicht belemmerd wordt door een geparkeerd voertuig. Om mijn punt duidelijker te 
maken, heb ik enkele foto’s getrokken:

 Om vanuit de burg. Mayeurlaan  de burg. Gillonlaan links op te rijden, kan het zicht 
belemmerd worden als er een auto/kleine vracht geparkeerd staat op het laatste 
parkeervak. De bestuurder moet dan tot over het fietspad rijden om te zien of er geen 
auto’s van links komen of op blind vertrouwen doorrijden!

 Een tweede situatie is er één in Marke in de Rekkemsestraat. Als je als bestuurder 
vanuit de parking van de Carrefour rijdt en er staat een geparkeerd voertuig aan de 
linker kant, dan moet de bestuurder zich ook hier terug ver op de rijweg begeven wat 
tot gevaarlijke situaties leidt zowel voor de bestuurders als fietsers!

Aan de hand van deze voorbeelden (en ik denk dat er waarschijnlijk nog enkele van deze 
situaties zijn) willen wij het volgende vragen:

Verwijder de parkeerplaatsen die het zicht belemmeren om zo een veiligere situatie 
te creëren voor zowel bestuurders als fietsers! 
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2.Dan hebben we nog de shop&go zones : iedereen spreekt hier lovend over 30’gratis 
parkeren voor een winkel.

Helaas merken we dat deze shop&go nu ook in straten voorkomt waar geen winkels te 
bespeuren zijn?! Zoals in de Oudenaardsesteenweg, waar de parkeerdruk al zo hoog is en 
er weinig parkeerplaatsen aanwezig zijn door de vele garages en opritten! Indien het de 
bedoeling is om kinderen af te zetten voor school, dan bestaat er zo iets als "kiss en ride". 
Dergelijke zones kunnen beperkt worden in tijd zodat bewoners deze dan kunnen 
gebruiken als gewone parkeerplaatsen.

Dank bij voorbaat!

IR 9 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Veiligheid in de 
stad.
IR 9 - Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Veiligheid in de stad.

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:
Het einde van de zomervakantie was in Kortrijk, zacht uitgedrukt, incidentrijk.

We lazen het in de krant en sommigen onder ons maakten een heftige confrontatie mee tussen 
2 jongerenbendes in het winkelwandelgebied. De dag daarna werd het nog heviger in de 
Zwevegemsestraat. Een straatverbod was het gevolg.

Ook in het Open Zwembad aan de Abdijkaai liep het niet van een leien dakje.

Op de dorpsfeesten waren er het afgelopen weekend ook meer incidenten dan de jaren 
voorheen.

Een niet te onderschatten fenomeen. Er moet een goeddoordachte aanpak komen om 
dergelijke incidenten te voorkomen.

Welke maatregelen zullen jullie nemen om preventief op te treden?

IR 10 Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: De aanpak van criminelen 
en illegalen
IR 10 - Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: De aanpak van criminelen en illegalen

Indiener(s):
Vanneste Steve

Toelichting:
Beste,

Het onveiligheidsgevoel dat vele Kortrijkzanen hebben in Kortrijk, vooral dan in de 
probleembuurten rond het station en de Veemarkt werd recent nog maar eens bevestigd. Een 
grote vechtpartij tussen allochtone jongerenbendes, het zou gaan om Noord-Afrikanen tegen 
Afghanen, heeft de stad nog maar eens opgeschrikt. 

In het verleden waren er al eens opstootje en zware vechtpartijen met oa. Albanezen, 
Tsjetjenen, Noord-Afrikanen... Toen werd de belofte gedaan om hard op te treden tegen 
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dergelijk crapuleus gedrag. De Westerse manier van leven en de bijhorende waarden zouden 
de bovenhand halen en barbaars gedrag zou uit het straatbeeld verdwijnen.

Jammer genoeg is het de laatste 3/4 jaar niet verbeterd in Kortrijk, integendeel. Als je als 
modale Kortrijkzaan langs de stationsbuurt of de Veemarkt wandelt, zie je enkel maar sociale 
verloedering. Heel spijtig voor al de Kortrijkzanen die het wel goed voorhebben met onze 
stad.

De reactie van de waarnemende burgemeester was al even zwak als het beleid van de voorbije 
jaren. Zijn reactie was letterlijk: " We verwachten wel dat met het begin van het schooljaar 
alles terug zal kalmeren, aangezien het vooral om minderjarigen gaat." Dat is alvast heel 
droevig nieuws voor de scholen van de betrokken "jongeren"...

De concrete maatregelen van het stadsbestuur, namelijk een contactverbod en meer camera's, 
zijn voor mij totaal ontoereikend om een dergelijke problematiek aan te pakken. Er moet veel 
harder opgetreden worden, zowel proactief als reactief. Eerst volgende informatieve vragen:

-Waarom is er zo zwak opgetreden tegen dergelijk zwaar grensoverschrijdend barbaars 
gedrag?

-Heeft het stadsbestuur nadien contact opgenomen met de bewoners en de handelaars daar?

-Wat is er afgesproken met die mensen? 

-Wat is er gebeurd met de opgepakte personen?

-Zijn er illegalen opgepakt? Indien zo, wat is er met hen gebeurd?

Het stadsbestuur stelt 150.000 euro ter beschikking voor extra camera's. Zoals hierboven 
gezegd is dat niet voldoende om deze problematiek aan te pakken. Er is nood aan een 
integrale aanpak van de criminaliteit. Daarom doe ik dit voorstel:

-De verhoging van de Kortrijkse dotatie aan de politiezone VLAS om meer personeelsleden 
aan te stellen, meer blauw op straat.

-De oprichting van een speciale cel binnen de politie die zich enkel en alleen bezig houdt met 
het opsporen van illegalen

-Overleg met de federale overheid om illegalen die in Kortrijk vertoeven in gesloten centra te 
steken

-Maandelijkse overlegmomenten tussen politie, parket, dvz, buurtwerking, ocmw en 
stadsbestuur

-Aanpak spijbelen, o.a. via intrekken schooltoelage bij frequent spijbelen

Gaat het bestuur akkoord met bovenstaande voorstellen?

De huidige regering doet nog altijd veel te weinig om uitgeprocedeerde illegalen het land uit 
te zetten. De meeste uitgeprocedeerden krijgen gewoon een papier om het land te verlaten 
maar worden verder gerust gelaten. 
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Als stedelijke overheid kan je voorlopig weinig meer doen dan criminaliteit "de stad uit te 
pesten".

Hopelijk neemt het bestuur eindelijk zijn verantwoordelijkheid op, zowel nationaal als lokaal.

mvg

Steve

 


