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Vraag nr. 21 van Steve Vanneste van 21 augustus 2018 
 
Integratie 

 
Sinds het aantreden van de huidige regering Michel met o.a. Theo Francken zijn er een heel aantal 

bijzonder teleurstellende cijfers te melden. 
Naast de hoogste belastingdruk ter wereld en de verhoging van een aantal indirecte belastingen 

zoals de suikertaks, elektriciteitsfactuur, gas en water en brandstoffen zijn ook op vlak van migratie 

een aantal cijfers zeer sterk de hoogte in gegaan. 

 
-De kost van een asielzoeker is 2.250 euro, een gemiddeld pensioen van iemand die zijn hele leven 

werkt en belastingen betaalt is maar 1.200 euro. 3 op 4 senioren kan de rusthuisfactuur niet meer 
betalen. Stank voor dank heet zoiets. 
 

-43,5% procent van de leeflonen, voor een bedrag van maar liefst 409 miljoen euro, gaat naar 

vreemdelingen. Over de zogenaamde allochtonen of nieuwe Belgen zoals dat in Kortrijk heet, met 

een Belgische identiteitskaart, praten we zelfs niet. Is dat de verrijking waar men sinds het 

aantreden van de regering over praat? 
 

-Bijna 1 op de 3 sociale woningen gaat naar vreemdelingen. Op 1 staan mensen uit Marokko, gevolgd 
door Afghanen en bewoners van Irak. 80.000 Vlamingen staan op de wachtlijst want er zijn maar 

11.350 woningen in 2016 verdeeld. 
 

-Een reeds wijlen socialistische minister zei ooit: "Om de problemen met vreemdelingen aan te 

pakken, maken we ze gewoon Belg. Dan zijn er geen problemen met vreemdelingen meer." 
De huidige regering trekt die lijn door. Sinds het aantreden van Michel I zijn er 105.165 mensen die 

de Belgische nationaliteit gekregen hebben. Dat is vergelijkbaar met de bevolking van heel Brugge. 

Per jaar zijn er dat bijna 5.000 meer dan onder Di Rupo. Stoere tweets, facebookberichten en 
persverklaringen veranderen daar niets aan, het zijn de naakte cijfers. Een beleid van Merkel die de 

Kalergi-Coudenhove prijs gekregen heeft voor massa-immigratie wordt hier in België gewoon 
verdergezet. Waarom doet men hier niet zoals de recent verkozen partijen in Italië en Oostenrijk 

doen? In Oost-Europa plaatsen ze al jaren de eigen belastingbetalende bevolking op de eerste plaats. 
 

Met deze rampzalige cijfers in gedachten ben ik benieuwd naar de stedelijke initiatieven die gebruikt 

worden om nieuwkomers te integreren in onze maatschappij. De recente vechtpartij met 10 
Afrikanen in een winkel waarbij de Vlaamse zaakvoerster in elkaar geslagen is, belooft alvast niet veel 

goeds. Is dat dan geen racisme? Is dat dan geen hoofdpunt in het nieuws? Is dat dan niet van 
maatschappelijk belang? 

 

-Welke initiatieven zijn de laatste 6 jaar sinds het aantreden van de huidige "stadscoalitie" Open Vld, 
N-VA, sp.a genomen om de integratie van nieuwkomers te bevorderen? 

 
-Is halal onverdoofd geslacht eten geven in de kinderopvang van het OCMW zoals nu gedaan wordt 

een goed voorbeeld van integratie? 
 



-Is gescheiden sporten tussen mannen en vrouwen een goed voorbeeld? 
 

-Steunen jullie nog altijd dat de buurtcentra lessen Arabisch geven? 

 
-Het feit dat er aan de loketten soms ook in een andere taal dan het Nederlands gesproken wordt, is 

dat een goed voorbeeld van integratie? 
 

-Is het een typevoorbeeld van integratie dat stadsmedewerkers tips geven over de aankoop van de 

juiste boerkini en Islamitisch sportmateriaal zoals nu gebeurt? 
 

-Een aantal personeelsleden in het stadhuis, al is het via een externe firma, draagt een hoofddoek. 
Kan men dit zien als de juiste weg tot integratie? 

 
-Op de Iftarmaaltijd in 2016 zaten de burgemeester (Open Vld) en de eerste schepen (N-VA) samen 

met de vertegenwoordigers van de moskee. De mannen zaten allemaal samen aan een tafel, zonder 

vrouwen, want die zaten jammer genoeg vooral apart. Is er op die bijeenkomst gesproken over de 
tapijtjes op sommige momenten in de Stasegemsestraat en hoe die de mobiliteit sterk verhinderen? 

Of is die belemmering op openbaar domein toegestaan in het licht van de integratie? 
 

Graag een antwoord op deze vragen. 

 
 
Antwoord 
 
Wij kunnen hierop het volgende antwoord verstrekken. 
 

welke initiatieven zijn de laatste 6 jaar genomen om integratie van nieuwkomers te 

bevorderen? 
 

LOI en begeleiding rond vluchtelingen werd versterkt oa uitbouw buddywerking. 
De samenwerking OKAN klassen versterkt met inzet jongerencoach bij hoge instroom jongeren (inzet 

vrijetijdsbesteding- trajectbegeleiding). 

Uitbouw schakelklassen voor 18-25 jarigen en traject inburgering, wordt na projectmiddelen nu 
regulier ingebed ism CVO drie hofsteden, agentschap inburgering, VDAB. 

Praatgroepen en praattafels Nederlands: ingezet op traject om vrijwilligers extra te coachen in 
Nederlands en verdere uitbouw groepen. 

Inzet op toeleiders: 2 vte ingezet, eerst projectmatig en nu regulier ingebed, bereikten in 2017 276 

personen en beantwoorden 1074 vragen (leiden toe naar diverse instanties). 
Ook de brugfiguren onderwijs bereiken pak nieuwkomers.  

Uitgewerkt stadsplan voor nieuwkomers. 
Inzet op zomerschool. 

In de reguliere werking diverse projecten zoals KRAC, table D’Hote, dialoogtafels, Roots, .. 
 

halal en kinderopvang 

 
Werd al eerder diverse keren bevraagd en beantwoord.  

OCMW materie 
 

gescheiden sporten tussen mannen en vrouwen (insteek Ann Devloo) 

 
Er werd reeds eerder een klacht ingediend i.v.m. ons aanbod Women’s sport. De klacht werd intussen 

beantwoord door de gouverneur, de klacht werd geseponeerd. 
 

steunen jullie dat de buurtcentra lessen arabisch geven 
 

Ook deze vraag of opmerking werd al eerder gegeven en beantwoord.  

 
 

 



feit dat er aan de loketten soms ook in andere taal dan Nederlands wordt gesproken 
 

Basis aan de loketten blijft Nederlands.  

 
geven stadsmedewerkers tips over aankoop van boerkini en islamitisch sportmateriaal? 

 
Als mensen vragen naar de toegelaten kledij verwijzen wij steeds naar de visual die op onze website 

staat in de zwemfolder (https://issuu.com/sportplus/docs/zwemfolder2016_web). 

 
aantal personeelsleden in stadhuis dragen hoofddoek 

 
Er zijn geen formele afspraken rond al of niet dragen van hoofddoek.  

 
vraag rond overlast tapijtjes Stasegemsestraat?  

 

Er is in 2015 een enkel geïsoleerd geval geweest waarin het voetpad gebruikt is maar als 
moskeebestuur hebben ze onmiddellijk ingegrepen en meer ruimte vrijgemaakt binnen. 
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