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Jamal Qnioun 

Vraag 

Beste, 
 

Als voorzitter van Vzw people HELP people krijg ik bijna dagelijks mails, reacties en berichten binnen 
van jongeren die gediscrimineerd worden in de uitgaansbuurt en zich geen kortrijkzaan voelen als Jan 

en Ann. 

 
Ook heb ik argumenten dat er een quota is ingevoerd door de meeste zaakvoerders waar 

beveiligingsagenten de opdracht krijgen om maximum vier tot vijf kleurlingen binnen te laten. 
 

Mijn vraag is nu, zijn deze jongeren nog welkom in Kortrijk en worden ze gezien als kortrijkzanen en 
zoja wat kan Stad doen aan deze aanslepende problematiek? 

 

Ook zijn er veel jongeren die niet weten waar gegaan in hun vrije tijd en dolen maar wat rond op 
straat met alle gevolgen van dien. 

(Ze worden op grote schaal gediscrimineerd) 
 

Ik heb dit al meermaals aangekaart aan de burgemeester en tal van politici maar geen haan die 

ernaar kraait. 
Om een zaal te huren om te voetballen is onbegonnen werk en is steeds volzet . 

Steun vragen aan Stad heb ik geprobeerd en weinig gehoor. 
Schepen Bert Herewein weliswaar doet moeite maar zelfs hij krijgt deze pijnpunt nauwelijks geklaard. 

Aansluiten in jongerenvereniging? 
 

We zien dat de hoofdactiviteit 90% het overmatig drinken van alcohol is. 

 
Mijn tweede vraag is nu ... 

 
Waarom alleen maar repressieve maatregelen treffen en systematische controleuitvoeringen en nooit 

positiviteit of gelijke kansenbeleid? 

 
Benader deze jongeren, bied hen een luisterend oor en doe wat aan hun noden en behoeften want 

Stad laat hen echt diep in de steek en worden door alles en iedereen uitgesloten . 
 

Uitzichtloosheid, ongelijkheid, discriminatie, repressie en onrechtvaardigheid dat heeft de gekleurde 
kortrijkzaan hard te verduren in Kortrijk. 

 

Hopelijk kan er daar iets aan gedaan worden ! 
 

We moeten onze jeugd perspectieven aanbieden en hen bijstaan met respect, positiviteit en 
rechtvaardigheid . 

 

 

 

Antwoord 

Alle inwoners van Kortrijk zijn Kortrijkzanen en even welkom, daar maken we als stadbestuur een 

prioriteit van! We erkennen dat discriminatie nog teveel voorkomt. De strijd tegen discriminatie is niet 
gemakkelijk. Blijvende inspanningen zijn echter een vereiste.  



 

Discriminatie 

 
In onze engagementen die we neerschreven in het Plan Nieuw Kortrijk kan je daar vele verwijzingen 

naar vinden.   
 

Engagement 8: Een stad die verenigt en verbindt. 

 
“ We gaan de strijd aan met elke vorm van discriminatie, of het nu gaat om racisme, uitsluiting 

van personen met een handicap, met een andere seksuele geaardheid of andere 
discriminatiegronden (PNK, p. 47). “ 

 
Engagement 4: Een stad die veilig en proper is. 

 

“We hebben bijzondere aandacht voor de strijd tegen discriminatie op basis van geloofs- of 
levensbeschouwelijke overtuiging, etniciteit, seksuele geaardheid en gender. Er worden acties 

opgezet tegen racisme, geweld tegen holebi’s of discriminatie en (verbaal) geweld tegen vrouwen 
(PNK, p. 26) 

 

Er is een meldpunt discriminatie (1777) in samenwerking met het interfederaal centrum voor 
gelijke kansen. Hier kan men terecht voor informatie, meldingen en getuigenissen. Een medewerker 

staat in voor de registratie, opvolging en bemiddeling van ieder individueel dossier, mits toestemming 
van de melder. Men kan ook rechtstreeks naar het interfederaal gelijkekansencentrum bellen in 

Brussel op het nummer 0800/12800.  
 

Het meldpunt kan nooit bekend genoeg zijn! We zien dat slechts een klein aandeel van voorvallen van 

discriminatie gemeld wordt. We moedigen meldingen dan ook sterk aan, om met het beleid hierop te 
kunnen inzetten. 

 Cijfers 2014: 39 meldingen (meer details zie bijlage Detailrapport meldingen)  
 

Je spreekt in je vraag over veiligheidspersoneel in het uitgaansleven dat quota opgelegd krijgt. Indien 

je hiervoor bewijzen of sterke vermoedens kan voorleggen, gelieve dit zeker te doen en te melden via 
het meldpunt! Dergelijke praktijken zijn ontoelaatbaar, laat daar geen twijfel over zijn! 

 
Daarnaast verwijzen we ook naar het overleg dat we met jou gepland hebben op donderdag 12 

maart, met als doel de specifieke problematiek rond discriminatie in de uitgaansbuurt te bespreken, 

op vraag van de politie (deze afspraak werd reeds vastgelegd op 29 januari).  
 

Naast de mogelijkheid om discriminatie te melden werken we met stad, samen met vele partners, ook 
regelmatig preventieve campagnes uit en zoeken we antwoorden op de complexe problematiek die 

discriminatie is. Stad Kortrijk wil zich duidelijk profileren op de internationale dag tegen discriminatie 
(21 maart), de internationale dag tegen homofobie en transfobie (17 mei).  

 

Om dergelijke vragen een breder forum te geven zou het ook goed zijn om deze problematiek 
bespreekbaar te stellen binnen de Raad Intercultureel Samenleven, waarvan u lid van het 

Dagelijks Bestuur bent. Op die manier kan een breed draagvlak opgezet worden, dit als basis voor een 
structurele dialoog. 

 

Gelijke kansen, jeugd en participatie 
 

Dat er alleen maar repressieve maatregelen getroffen worden, is geen juiste weergave van het beleid. 
De stad zet tevens sterk in op een positief gelijke kansenbeleid. We willen alle groepen uit de 

samenleving betrekken op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.   
 

Een sterk uitgebouwd vrijetijdsaanbod  is al jaren één van de sterktes van het Kortrijkse beleid.  

Sinds jaren zet de Stad Kortrijk al in op het specifieke jeugdwerk voor kinderen en jongeren die hun 
weg niet vinden naar het klassieke jeugdwerk of andere interesses hebben. Vorig jaar hebben we alle 

krachten gebundeld en is vzw AjKo opgericht. Kinderen en jongeren die het om welke reden dan ook 



iets moeilijker hebben maar vooral een leuke vrijetijdsbesteding willen beleven worden door de 

jeugdwerkers van vzw AjKo bereikt. Vzw AjKo bereikt kinderen en jongeren tussen de 3 en de 25 jaar. 

We verwijzen ook naar het theaterproject ROOTS voor OKAN-leerlingen, de steun voor kwetsbare 
groepen via SURPLUS (met onder meer een financiële tussenkomst voor wie het financieel moeilijk 

heeft). Ook op tewerkstelling wil de stad inzetten. Dit met het project JONK, dat specifiek inzet op de 
jeugdwerkloosheid in Kortrijk. 

 

Er vond halverwege december ook een gesprek plaats met de schepen van Jeugd om te luisteren naar 
jullie vragen/verzuchtingen. Er werd toen aangegeven dat de jongeren die jullie aangeven te kennen 

en te bereiken, meer dan welkom zijn bij AjKo.  
- 12 december: Overleg met Bert Herrewyn, Jamal Qnioun en Tom Verhelst 

 
Uw vraag naar de beschikbaarheid van een zaal om te voetballen is gekend. U kreeg dan ook een lijst 

door van beschikbare momenten, maar helaas kunnen we niet steeds de momenten aanbieden die 

voor een vereniging het meest gewenst zijn. Vele verenigingen in Kortrijk willen gebruik maken van de 
stadsinfrastructuur.  

De vraag en de problematiek hiervan zal opgelost worden eenmaal de sportschuur in de 
Izegemsestraat thv de terreinen van KVK-jeugd er is. 

Timing: na het aansluiten van de nutsvoorzieningen gaat deze open.  

  
Eenmaal de sportschuur er is zullen er zowel trainingen doorgaan van de jeugdacademie (KVK) en 

kwetsbare groepen: Buurtsport van vzw ajko, Homelesscup en Kortrijks Indoor Voetbal (KIV). 
  

Misschien kan het voor KIV een uitdaging zijn om met een andere verenigingen de handen in elkaar te 
slaan, zodat jullie ook aansluiting vinden in de reguliere voetbalcompetitie?  

 

Je sluit je inbreng af met “we moeten onze jeugd perspectieven aanbieden en hen bijstaan met 
respect, positiviteit en rechtvaardigheid” . 
 
We kunnen hier enkel mee akkoord gaan. Laat ons dat vooral samen doen. 

 

   

 


